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Zasedání městské rady
a zastupitelstva města 
Usnesení č. 81/22 ze zasedání Rady města
Nový Knín ze dne 12. 9. 2022
USNESENÍ č. 5 - 81/2022 - RM
Rada města Nový Knín bere na vědomí cenovou nabídku na pořízení transportního vozíku s aktivním ohřevem pro udržování stravy
v gastronádobách od firmy Gastro Blaník CZ spol. s r.o. pro potřeby
školní jídelny pro vyřešení potřeby
zajistit počet jídel pro žáky základní a mateřské školy a schvaluje pořízení tohoto transportního vozíku.

USNESENÍ č. 1 - 81/2022 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program rady.
USNESENÍ č. 2 - 81/2022 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
výjimku z počtu žáků 9. ročníku ZŠ
Nový Knín na počet 32 žáků.
USNESENÍ č. 3 - 81/2022 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 15/2022 ve výši 50.000 Kč
do Sociálního fondu Brdy – Vltava
mezi Brdy - Vltava, o.p.s. a Městem
Nový Knín.

USNESENÍ č. 6 - 81/2022 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor z 23. 6. 2016 prodlužující dobu nájmu do 30. 6. 2024
mezi ČÁP o.p.s. a Městem Nový Knín.

USNESENÍ č. 4 - 81/2022 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
návrh Smlouvy o zajišťování a financování dopravní obslužnosti mezi Středočeským krajem, zastoupeným Integrovanou dopravou Středočeského kraje, a Městem
Nový Knín.

USNESENÍ č. 7 - 81/2022 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
rozsah víceprací obsažených v dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne
9. 5. 2022 mezi M-silnice a.s. a Městem Nový Knín.
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USNESENÍ č. 8 - 81/2022 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje darovací smlouvu č. OFCO2_R_2022_08
Výsadba zeleně mezi Cl2, o.p.s. a Městem Nový Knín.
Petr Chmelík, starosta města
a Ing. Tomáš Havlíček, místostarosta,
V Novém Kníně dne 12. 9. 2022

Usnesení č. 82/22 ze zasedání Rady města
Nový Knín ze dne 21. 9. 2022
USNESENÍ č. 1 - 82/2022
Rada města Nový Knín schvaluje
program rady.

je, že vzhledem k tomu, že s největší pravděpodobností po neúspěšné
žalobě na vyklizení výše uvedených pozemků dojde k podání žaloby na Město Nový Knín ze strany
majitele sousední nemovitosti, nechá rozhodnutí o oprávněnosti požadovat po XXX vyklizení výše uvedených pozemků v majetku města na samosoudci Okresního soudu
v Příbrami panu JUDr. XXX.

USNESENÍ č. 2 - 82/2022
Rada města Nový Knín projednala
protokol z jednání Okresního soudu v Příbrami ve sporu mezi Městem Nový Knín a panem XXX o vyklizení pozemků parc. č. 1339, 931,
930 a 675/1 v k.ú. Starý Knín a dotaz
soudu na zaujetí procesního stanoviska Města Nový Knín a konstatu-

Petr Chmelík, starosta města
a Ing. Tomáš Havlíček, místostarosta,
V Novém Kníně dne 21. 9. 2022
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	SDĚLENÍ RADNICE
Odečty vodoměrů
Ve dnech 15. 10. – 16. 10. 2022 budou prováděny odečty vodoměrů.

Zasedání zastupitelstva
Ustavující zasedání zastupitelstva města bude svoláno v průběhu října po skončení povolebních jednání a v návaznosti na zákonné lhůty. Pozvánka s termínem zasedání bude zveřejněna na webových
stránkách města.

Svoz bioodpadu
Pro likvidaci bioodpadu ze svých zahrad mohou občané využít kontejnerů, které budou umístěny vždy přes víkend na následujících místech,
v níže uvedených termínech:
► Sudovice, u hasičárny
► Starý Knín, u sádky
► Libčice, náves
► Chramiště, u kapličky
► Horní Kozí Hory, u zastávky
► Spodní Kozí Hory, u zastávky
► Nový Knín, v ulici Jatecká
► Nový Knín, most k letnímu kinu
1. termín 14. 10. – 16.10.
2. termín 28. 10. – 30. 10.
3. termín 11. 11. – 13. 11.
4. termín 25. 11. – 27. 11.
Kontejnery budou přistaveny vždy v pátek a svezeny v pondělí.
4
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	SLOŽKY
Železná sobota
Sbor dobrovolných hasičů Nový Knín oznamuje občanům, že
v sobotu 22. 10. 2022 proběhne sběr železného odpadu.
Budeme brát železo, autobaterie, barevné kovy,
autovraky a po dohodě i elektroodpad. Výdělek bude použit na chod sboru hasičů a hlavně
na podporu požárního sportu.
Pokud nás železem podpoříte, tak odpad nechte před svými domy a nahlaste to prosím
na tel: 736 452 722, Lukáš Dragoun - velitel sboru nebo na e-mail: sdh.novyknin@seznam.cz.
Železný odpad můžete přivézt i na sběrné místo, které bude před naší hasičskou zbrojnicí 15.
10. 2022 mezi 9.00 a 11:00 hod.
S případně těžkými kusy se netahejte, velmi
rádi to uděláme za Vás.
Děkují hasiči Nový Knín

Ukliďme Nový Knín
V neděli 18. 9. 2022 jsme se jako sbor dobrovolných hasičů zapojili
do celorepublikové akce (Ukliďme Česko).
Vyčistili jsme příjezdové cesty (Nový Knín směr Mokrovraty a Nový Knín
směr Libčice - vždy oba směry). Bohužel deštivé počasí rozhodlo, že více úseků tentokrát nezvládneme a úklid jsme museli předčasně ukončit. Přesto
VELIKÉ DÍKY všem, kdo se do akce přišel zapojit a šel uklízet.
Za SDH Nový Knín - Lukáš Dragoun
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SDH Nový Knín a požární sport
Rok se s rokem sešel a za námi je další sezona v požárním sportu.
Letos družstvo Nového Knína posílily čtyři nové hasičky, takže
jsme již od začátku sezony byli všichni velmi motivovaní a těšili se
na každou soutěž.
Hned na úvod nás čekala 25.06.2022 okrsková soutěž v Sudovicích. Kromě
požárního útoku se soutěžilo i v běhu na 100 m s překážkami. Ač se všichni
na překážkách snažili do úmoru kostí, tak z toho nevzešel žádný čas, který
by obstál před konkurencí. Bohužel se časy obou disciplín sčítají, a tak našim mužům nepomohlo ani pomyslné 1. místo za požární útok. Nakonec si
z této soutěže ženy odnesly pohár za 3. místo a muži pomyslné bramborové medaile za 4. místo.
Následovala měsíční pauza od soutěží, avšak my nezaháleli a poctivě trénovali na další soutěž, která se konala 30.07.2022 ve Velké Hraštici. Zde nás
kromě požárního útoku čekala ještě jedna disciplína v podobě pádlování
na duši od traktoru. Na tuto disciplínu jsme nikdy netrénovali, tak to podle toho i vypadalo, ale i tak jsme to nevzdali, a to i přes technické problémy
s PPS 12 (s „mašinou“) bojovali do konce. Už to dokonce vypadalo, že muži
skončí na 2. místě, ale technika to tak neviděla, a tak jsme se tentokrát vrátili bez poháru.
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Na další soutěži se na nás trošičku usmálo štěstí a naše ženy přivezly
13.08.2022 pohár za 1. místo ze Staré Hutě. Muži bojovali ze všech sil, ale
bohužel se jim nepodařilo umístit se na „bedně“. Všichni však předvedli
krásné výkony a pohár za 1. místo namotivoval celý tým ještě víc.
Abychom nejezdili na soutěže jen k sousedům, tak jsme 27.08.2022 uspořádali soutěž na domácí půdě v Novém Kníně. Jak bývá zvykem, zde se soutěžilo v kategoriích s PPS 12, ale i s PPS 8. Pro všechny z požárního sportu
to byl velmi náročný den, a to nejen kvůli tomu, že nás čekalo víc útoků, ale
hlavně kvůli organizování a starosti o celý chod soutěže. Naše práce se však
vyplatila a ženy vyhrály 2 poháry za krásná 2. místa a muži získali svůj první pohár za 3. místo s PPS 8, ale k tomu bohužel pomyslné bramborové místo s PPS 12.
7
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Předposlední soutěž se uskutečnila 10.09.2022 v Pikovicích. Zde muži předvedli svůj nejrychlejší útok za celou sezonu. S jejich časem 20,97 sekund to
vypadalo, že vyhrají, ale nakonec si odvezli pohár za 2. místo. Pohár za 2.
místo si rovněž odvezly i ženy. A aby to nevypadalo tak, že kromě soutěží
neděláme nic jiného, přespali jsme v Pikovicích a v neděli vyrazili na vodu
z Týnce nad Sázavou do Pikovic. Všichni jsme si to moc užili a těšíme se
na další akce.

Poslední soutěž proběhla v sobotu 24.09.2022 v Libčicích. Naše ženy nejprve navázaly na své 1. místo z požárního útoku ze Staré Huti a dokázaly
tak, že to předtím nebyla jen náhoda. Muži neměli zrovna svůj den, ale i tak
zvládli vybojovat 3. místo v požárním útoku. Ale to by nebyla soutěž v Libčicích, aby ještě na řadu nepřišla štafeta savců. Ve štafetě se muži propili
ke krásnému 3. místu a celkově tedy skončili také 3., takže si domů odvezli
bronzový pohár. Ženy se nenechaly zahanbit ani ve štafetě, takže i v této disciplíně byly první a udržely své celkové prvenství. Ze soutěže si tak odvezly
pohár za 1. místo, tedy již druhý pohár za 1. místo v této sezoně, a k tomu
i putovní pohár.
8
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A to byla celá naše sezona s celkovým ziskem devíti pohárů. Teď už nás
čeká jenom zimní odpočinek proložený společnými akcemi a na jaře začínáme opět trénovat, aby nadcházející sezona byla ještě úspěšnější.
Děkujeme všem, kdo nás přišli na soutěže podpořit, ale především děkujeme všem sponzorům, obzvláště Městu Nový Knín za finanční dar, firmě Pekařství a cukrářství Jarolímek za upečené dorty a společnosti KOHOUT J&B
s.r.o. za zapůjčenou cisternu s vodou a pomoc při převozu věcí, protože bez
nich by se naše soutěž nemohla konat. Budeme se na Vás těšit zase na jaře.
Ženy a muži z požárního sportu SDH Nový Knín
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OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Město Nový Knín, zastoupené starostou města, vyhlašuje
v souladu s ustanovením zákona č.312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků a o změně některých
zákonů ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení
na obsazení pracovního místa referent stavebního úřadu:
•	místo výkonu práce: Nový Knín
•	pracovní poměr na dobu neurčitou, pracovní úvazek 40 hod. týdně
•	předpokládaný termín nástupu listopad 2022
•	platové zařazení dle zákona 262/2006 Sb. ve znění pozdějších
předpisů a nařízení vlády č.564/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů
Předpoklady stanovené dle § 4 zákona č.312/2002 Sb.,
•	státní občan České republiky, popř. cizí státní občan s trvalým
pobytem v ČR, nutnost ovládání českého jazyka
•	věk minimálně 18 let
•	způsobilost k právním úkonům
•	bezúhonnost
Požadavky
•	vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru
•	nebo vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví
•	nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví
•	podmínkou zvláštní odborná způsobilost v oblasti územního rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu
a vyvlastnění
•	praxe ve státní správě a znalost správního řádu vítána
•	samostatnost, flexibilita, odpovědnost, komunikativní a organizační schopnosti
•	znalost práce s PC
•	řidičský průkaz skupiny B
•	bezúhonnost
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Nabízíme
•	práci v přátelském kolektivu
•	sociální fond s příspěvkem 3.000 Kč/rok
•	příspěvek na stravu
•	5 týdnů dovolené
•	indispoziční volno (sickdays) 5 dní
•	osobní rozvoj – semináře, školení
•	osobní ohodnocení
•	odměny 1x ročně
Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat:
•	jméno, příjmení, titul
•	datum a místo narození
•	státní příslušnost
•	místo trvalého pobytu
•	adresa pro zasílání písemností, pokud není shodná s místem trvalého pobytu
•	číslo občanského průkazu (číslo dokladu povolení k pobytu, pokud jde o cizího státního příslušníka)
•	kontaktní telefon, e – mail
•	datum a podpis uchazeče
K přihlášce uchazeč připojí:
•	strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
•	výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích
státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
•	ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Místo, způsob, lhůta podání přihlášky:
Přihlášku s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT SÚ
na obálce doručí zájemce na Městský úřad v Novém Kníně, nám. Jiřího z Poděbrad 1, 262 03 Nový Knín poštou, nebo osobně na podatelnu nejpozději do 21. 10.2022 do 12:00 hodin.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení
kdykoliv bez udání důvodu.
11
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	PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Zájezd na Ledro 2022
Ve dnech 01. - 05. září 2022 se uskutečnil již tradiční zájezd do partnerské obce našeho města, jíž je Ledro. Tentokrát se účastnilo něco přes
padesát lidí, a to nejen z Nového Knína. A dodejme, že tentokrát jsme si
drtivou většinu programu sestavili sami, prakticky jen s výjimkou nedělního rozlučkového večera v Mezzolagu. A rovnou dodejme, že ten
náš program se držel dost při zemi - myslím, že tisícimetrovou nadmořskou výšku jsme překonali jen při cestě autobusem tam a zpátky,
totiž na Brenneru. Na rozdíl od předchozích let, kdy jsme aspoň nějaké ty kopečky v okolí Ledrenského údolí (zpravidla z iniciativy našich
italských hostitelů) navštívili. A po covidové pauze došlo i na setkání
na „našem“ náměstí v Locce.
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Z Nového Knína jsme vyrazili ve čtvrtek 1. září krátce po 22. hodině večerní a další účastnice a účastníky zájezdu jsme přibírali v Mokrovratech,
ve Staré Huti a na Dobříši. A pak jsme zamířili na dálnici D5 a po ní pokračovali na Rozvadov, kde jsme měli krátce po půlnoci první zastávku.
I další trasa byla již zcela tradiční - Řezno, Kufstein, kolem Innsbrucku
(tam byla druhá zastávka) na Brenner, Sterzing, Brixen, Bozen (Bolzano)
a Trento (Trident).
Před Tridentem jsme měli ještě jednu zastávku a pak hurá na Santuario
della Madonna della Corona. Zmíněné poutní místo je nejzajímavější asi
svou polohou - je vklíněno do skal východních svahů pohoří Monte Baldo
v nadmořské výšce 775 metrů, což mu propůjčuje slušné estetické kvality,
přestože současná podoba samotného poutního chrámu je poměrně mladá:
místo sice slaví 500 let trvání, ale průčelí je novogotické z 2. poloviny 19. století a další části kostela prošly i pozdějšími přestavbami - naposled ve 2. polovině 20. století (tuším po roce 1970). Poslední úsek přístupové cesty ke kostelu nyní vede tunelem a je určen pouze pro pěší, nicméně nejbližší zastávka
minibusu (větší vozidlo by se na tu silničku nevešlo) se nachází ani ne 300
metrů od vchodu do kostela. Tam jsme se chvíli kochali, hlavně výhledem
do údolí, vrátili se na parkoviště a pak konečně vyrazili zpátky k Roveretu
a odtud obvyklou trasou na Nago, Rivu del Garda a Ledro.
I letos jsme měli zamluveno ubytování ve dvou hotelech v Locce – konkrétně v hotelu Prealpi (tam jsme byli i loni) a v hotelu Alba (hned naproti
– s ním se také počítalo i loni, ale kvůli nízkému počtu přihlášených na něj
tenkrát nedošlo). My, kdo jsme byli v Albě, jsme měli z kvalit ubytování trochu rozpačité pocity. Jenže nebylo se čemu divit: Hotel Prealpi byl tříhvězdičkový, hotel Alba byl označen hvězdičkou toliko jedinou.
Po nastěhování jsme měli nějakou dobu volno – já toho využil k obejití
Ledrenského jezera. A v Pieve se na chvíli zastavil u hrobu Giuliana Pellegriniho, jednoho z hlavních iniciátorů našeho nynějšího partnerství, který
nás opustil dne 21. září 2021. Večer se pak konalo ještě setkání na dvoře hotelu Prealpi, se zpěvem, jídlem a případně pivem (tím, které jsme dovezli my).
Na sobotu byla naplánována jednak návštěva jezera Tenno (Lago di Tenno) a jeho okolí, jednak večerní program na "našem" náměstí (Piazza Nový
Knín) v Locce.
Lago di Tenno se nachází za hradbou hor severně od Ledrenského údolí. A dodejme, že nejen proti Gardskému, ale i proti Ledrenskému jezeru je
to trpajzlík: Wikipedie udává plochu 0,195 km 2 (Ledrenské jezero má rozlohu 2,187 km2, Gardské 368 km2), troufl bych si však tvrdit, že v době naší
návštěvy bylo kvůli poměrně suchému průběhu roku ještě menší. To, co je
na mapách vyznačeno jako ostrůvek, bylo snadno dostupné pěšky po suchu
(řekl bych, že hladina byla tak pět metrů pod průměrem). Pak jsem si i toto
pidijezírko obešel – a nestačil se divit tomu, že kohosi napadlo severní cíp je13
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zera přemostit. Stavba začala letos a zatím byly vybudovány patky pro oba
konce mostu. Ten povede nad místy, která lze při nynějším stavu vody přejít suchou nohou. A když hladina stoupne k normálu, cesta se tím prodlouží
maximálně o dvě stovky metrů. Podle mě vcelku zbytečná stavba.
A pak jsem zamířil do vsi zvané Canale. Jde o jednu z vesnic, která si zachovala mnohé ze středověkého půvabu A tak není divu, že v těch pár domech se nachází několik restaurací, Dům výtvarníků a nevím co ještě. Pravda, veřejné osvětlení je už elektrické, nicméně aspoň ten tvar těch svítilen
si na ten středověk aspoň trochu hraje. A poté jsem se ještě stihl mrknout
do Calvoly, což je víska rovněž poměrně malebná (i když památkových hodnot Canale nedosahuje), s kostelíkem svatého Jana Křtitele (Chiesa di San Giovanni Battista).
Krátce po návratu část účastnic a účastníků zájezdu zašla položit kytici k již zmíněnému Giulianiho hrobu v Pieve a pak se konalo ono setkání
na Novoknínském náměstí v Locce. Zpočátku se zdálo, že moc lidí nepřijde,
ale to se v průběhu večera měnilo, takže nakonec se náměstí slušně zaplnilo. Dorazit bohužel nemohl ledrenský starosta Renato Girardi, a to z důvodu úmrtí v rodině – onoho dne se s tímto světem rozloučil jeho devadesátiletý otec. Setkání se protáhlo dost přes 22. hodinu, takže spánkový dluh části
z nás opět o něco stoupl.
Neděle pak byla spojena s cestou do Rivy del Garda. Pro mnohé z nás šlo
o město už poměrně známé, ale jednak je v něm pořád co objevovat, jednak
někteří a některé z nás byli na výpravě na Ledro – a tedy i v Rivě – poprvé.
A dalším důvodem, proč za cíl nedělního výletu zvolit právě Rivu, bylo to,
že ne všichni měli projitou Ponalskou cestu, která je sama o sobě zážitkem.
A tak jsme kolem desáté hodiny vyráželi od hotelů v Locce a za malou chvilku jsme byli u horního ústí silničního tunelu pod Biacesou, kde většina z nás
vystoupila a dál pokračovala pěšky.
To, jak využít čas strávený v Rivě, bylo na každém či každé z účastníků
či účastnic. Já se krátce prošel po historickém jádru města, včetně asi nejzastrčenější ulice, která nese název Via del Marocco (sleduje západní stranu
městského jádra a přístup do ní je jednak dvěma poměrně úzkými uličkami,
jednak skrz podloubí na náměstí u přístavu; důsledkem toho je, že zatímco
další ulice a uličky v centru jsou plné lidí, zde je takřka liduprázdno) a ulice Via Montanara, kde nelze přehlédnout výlohu patřící zdejšímu wigwamu
udatného kmene Komančů, konkrétně Strany komunistické obnovy (Partito della Rifondazione Comunista – strana řadící se na radikální levici, avšak
antistalinistická, pacifistická a s ekologickými a feministickými prvky). Neopomněl jsem zavítat ani na náměstí Rostlin (Piazza delle Erbe), vzniklé
v důsledku vybombardování několika domů za I. světové války. A poté jsem
zbytku výpravy oznámil, že si tu Ponalskou cestu projdu i nahoru, a na náš
autobus jsem si počkal v Molině
14
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Na závěrečném večeru v Mezzolagu se jako obvykle o občerstvení postarali naši italští přátelé, zatímco o hudební složku se podělili jak čeští, tak
italští muzikanti. A jako obvykle nás tlačil čas, protože řidiči museli kolem
22. hodiny odstavit autobus, aby dodrželi stanovený čas odpočinku a ráno
s námi mohli vyrazit k domovu.
V pondělí 5. září už zbývala jen snídaně, loučení a odjezd domů. Během
cesty opět nechyběla zastávka na nákupy v supermarketu na pomezí Rivy
del Garda a Arca (já tu dobu využil pro procházku k nedalekému románskému kostelíku svatého Tomáše Beckera) a asi dvě přestávky na občerstvení jedna u Schwazu a druhá u Rozvadova. Dost nás zdržela zácpa mezi Sterzingem a Brennerem, malinko i to, že si nás u Kufsteinu vyhmátli němečtí pohraničníci a zkontrolovali si naše osobní doklady (tedy občanky nebo pasy).
A pak už se stavělo jen pro výstup: v Hostomicích, na Dobříši, ve Staré Huti,
v Mokrovratech a konečně v Novém Kníně. Tam se nám podařilo dorazit kolem 21.15 hodin.
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Na závěr dodejme, že vedoucí zájezdu Tomáš Havlíček předjednal ubytování na příští září v hotelu Silvana v Pieve di Ledro, a to na 8. - 11. září
2023. Na tom, jak dopadnou volby, by mělo záležet jediné: zda radnice zafinancuje občerstvení pro sobotní večer na Novoknínském náměstí v Locce,
nebo se na to složíme v rámci ceny zájezdu.
Starý sukničkář Miloš Hlávka

P. S.
Kdyby se po volbách změnily možnosti publikování v Novoknínském zpravodaji, provozuji jednak „městský“ blog https://novyknin.wordpress.com,
jednak „osobní“ blog https://miloshlavka.wordpress.com.

MH

Skautské poděkování
V září nezačíná jen školní rok, ale po táboře se poprvé schází i skauti.
Na letošní první schůzku jsme se sešli v prostorách bývalé čítárny knihovny, kterou nám propůjčilo město jako novou klubovnu. Oddíl se rychle rozrůstá, těší nás velký zájem dětí i rodičů a větší klubovnu jsme už nutně potřebovali. Moc děkujeme rodičům, kteří se už začátkem léta aktivně pustili
do úklidu, oprav a malování a také Wiedermannovým za finanční podporu. Hlavní pracovní silou byli Emil Novák, Milan Brejcha, Pepa Lukeš, Petr
Vilím a Ondra Moravec, který šéfoval náročnému malování. Zásadní roli
při úklidu sehrály vedoucí Jana Vilímová a Kristýna Dolejšová. Všem patří
velký dík za to, že máme krásně čisté bílé zdi i podlahu, dost stolů a židlí,
skříněk i skromnou kuchyňku, konsole na závěsy,nástěnky, botník i věšák.
Nová klubovna je tak připravená na dětské hry, povídání, týmové projekty a nástěnky plné kreativních výtvorů. Až se ještě trošku zabydlíme, rádi
otevřeme dveře k nahlédnutí, zatím je možné sledovat skautskou nástěnku ve výloze.
Skauti Koťata z Nového Knína

16
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ČRS, z.s., MO Nový Knín pořádá brigádu:
Termíny brigád 8. 10. a 15. 10. 2022.
Sraz U BRUNCLÍKŮ na jezu v 800 hod.
Pila, sekera, kosa, křovinořez. Gumovky – nutné.

Kontakt:	p. Miroslav Mařík, tel. 736 220 905
p. Antonín Hrubý, tel. 604 308 081
Další informace:

Rybáři Nový Knín: http://rybariknin.webnode.cz/
www.mokrovratskemrenky.cz: http://mokrovratskemrenky-cz.webnode.cz/

Jubilanti měsíce
Říjnovými oslavenkyněmi jsou paní Libuše Reisserová
a paní Marie Kosmatová. Narozeniny bude slavit i pan František Kukla.
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví, štěstí, klidu a pohody.
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INZERCE

NOVĚ NABÍZÍME:








KOMPOSTOVANÁ ZEMINA (možnost volně ložené nebo pytlované)
ZAHRADNÍ ZEMINA
MULČOVACÍ KŮRA (možnost volně ložené nebo pytlované)
KAČÍRKY
RECYKLÁT0/16 (zásypový materiál)
RECYKLÁT 16/32
RECYKLÁT 32/64

DÁLE NABÍZÍME:





PÍSEK BETONOVÝ
PÍSEK MALTOVÝ
KAMENIVO (0/32, 4/8, 8/16, 16/32, 32/63)
UHLÍ, BRIKETY









PRONÁJEM KONTEJNERŮ od 3 m3– do 40m3
ZEMNÍ PRÁCE
TLAKOVÉ A STROJNÍ ČIŠTĚNÍ KANALIZACÍ
KONTROLA POTRUBÍ KAMEROU
DOVOZ PITNÉ VODY 6m3, 8m3, 11m3
PRONÁJEM PRACOVNÍ PLOŠINY 16M
ODVOZ ODPADNÍCH VOD A FEKÁLIÍ 4m3, 8m3, 11m3,

SLUŽBY:
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INZERCE

ZAHRADY

JO
NÁŠ
DAVID JONÁŠ
ZAHRADNÍK

723 107 539
zahrady-jonas@email.cz
www.zahrady-jonas.cz

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky
typu Tetra hnědá, Dominant
všechny barvy, Green Shell – typu
Araukana a Dark Shell – typu
Maranska. Stáří 16–20 týdnů,
cena 220–269,– Kč/ks

Prodej: 14. 10.
a 4. 11. 2022
Nový Knín – u firmy Elko
– 17:15 hod.
Výkup králičích kožek
– cena dle poptávky.
Info: Po–Pá 9.00–16.00 hod.
tel.: 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz
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INZERCE

auto-petr@email.cz

Petr
Černý

AUTOSERVIS

NABÍZÍME OPRAVY

motorů, výfuků
brzdových systémů
tlumičů
plnění a kontrola klimatizací
diagnostika vozů
příprava a zajištění vozů
na STK a EMISE
výměny olejů a provozních kapalin
opravy aut všech značek
pneuservis

Autoservis Petr Černý

Tel.: 774 912 503

Dělnická 5, Stará Huť u Dobříše
– areál Firmy ZETECH
23
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Měsíčník Novoknínský zpravodaj • Číslo 9/2022 vyšlo v Novém Kníně, dne 3. 10. 2022. • Ministerstvem kultury ČR evidováno
pod číslem MK ČR E 10608. • Vydává Městský úřad Nový Knín, nám. Jiřího z Poděbrad 1, 262 03 Nový Knín, IČ 00242888.
Uzávěrka příštího čísla: 25. 10. 2022 do 12:00 hod.
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Měsíčník pro Nový Knín, Chotilsko a Mokrovraty 

Chotilský
zpravodaj

v ý tisk zdarm a

Září

2022

Zprávy ze zasedání
	zastupitelstva obce
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Chotilsko
konaného dne 29. 8. 2022
Zastupitelstvo usnesením schválilo
•	Rozpočtové opatření č. 7/22 dle •	Umístění modulového domu se
sedlovou střechou na pozemek
předložené tabulky. Celková
parc. č. 6, k.ú. Sejcká Lhota.
výše příjmů je 16.445,1 tis. Kč
(navýšeno o 31,0 tis. Kč) a celko- •	Vnitřní směrnici „Zadávání veřejných zakázek malého rozsavá výše výdajů je 31.267,2 tis. Kč
hu“ v předloženém znění.
(navýšeno o 740,0 tis. Kč).
•	Smlouvu o smlouvě budoucí •	Vybudování odvodnění v rozsahu: před pozemky parc. č. 394/19,
o zřízení věcného břemene a doparc. č. 394/20 a parc. č. 394/21,
hodu o umístění stavby Křeničvše k.ú. Prostřední Lhota, budou
ná, KVN, TS, NN pro parc. č. 302/2
a pověřuje starostku obce k jejído země uloženy KGEM trubky
mu podpisu.
a budou napojeny do melioračních
•	Smlouvu o smlouvě budoucí
trubek, které jsou před pozemo zřízení věcného břemene a dokem parc. č. 394/19, k.ú. Prostředhodu o umístění stavby Hněvšín,
ní Lhota; po trase vedení trubek
Sejcká Lhota, kVN - propoj, IE -12budou vybudovány 3 ks kanalizač6009292/VB/2 a pověřuje starostních vpustí; majitelé uvedených
ku obce k jejímu podpisu.
pozemků se budou 50% podílet
na vybudování odvodnění.
25
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•	Schvaluje
cenovou
nabídku
na opravu rozhledny na Besedné
v předloženém znění.
•	Příkazní smlouvu v předloženém
znění a pověřuje starostku obce
jejím podpisem.
•	Pachtovní smlouvu č. 1550/2022
za předpokladu, že bude ze
smlouvy vyjmut pozemek parc. č.
265, k.ú. Hněvšín (druh pozemku
ostatní komunikace).Po uvedené úpravě ZO pověřuje starostku
obce jejím podpisem.
•	Záměr prodeje obecního majetku
– pozemek parc. č. 72, k.ú. Záborná Lhota, za cenu 200 Kč za 1 m².
•	Záměr prodeje obecního majetku – část pozemku parc.č. 1081/2,
k.ú. Prostřední Lhota, za cenu
200 Kč za 1 m².
•	Koupi pozemku parc. č. 1093, k.ú.
Prostřední Lhota (druh pozemku zahrada, o velikosti 499 m²),
za 400 Kč za 1 m² do vlastnictví
Obce Chotilsko.
•	Aktualizovanou cenovou nabídku ve výši 184.200 Kč (bez DPH)
na projektové práce přípravy
stavby „Splašková kanalizace
a ČOV Chotilsko“.
•	Vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci antukového hřiště v Chotilsku
od společnosti Umělky.cz (nabídka 39.000 Kč, nejmenší nabídková cena).

•	Vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci komunikace v místní části Lipí 0,28 km
– 0,60 km (část,na kterou je možno získat dotaci) od společnosti
Techinfra, s.r.o., Praha 5 (nabídka 153.700 Kč, nejmenší nabídková cena).
•	Směnnou smlouvu na části pozemků parc. č. 1201 a parc. č.
1202, oba k.ú. Prostřední Lhota,
o stejných velikostech a pověřuje
starostku obce jejím podpisem.
•	Vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci komunikace v místní části Lipí 0,00 km
– 0,28 km (část, na kterou není
možno získat dotaci) od společnosti Techinfra, s.r.o., Praha 5
(nabídka 149.700 Kč, nejmenší
nabídková cena).
•	Vyhlášení výběrového řízení
na místo pracovnice IC Chotilsko
(obsazení po dobu mateřské a rodičovské dovolené).
•	Zřízení
vodovodní
přípojky
(max. 1 m do pozemku, zaslepená vodovodní hadice). Pro připojení bude majitel pozemku muset
na své náklady uhradit připojovací poplatek, vodoměrnou šachtu a další rozvod po pozemku.
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Zastupitelstvo usnesením zamítlo:
•	Umístění
plovoucího
zaříze- •	Úpravu zástavbové plochy Z-PL1
ní (molo)k.ú. Prostřední Lhota,
v Prostřední Lhotě dle předložeparc. č. 1502, LB, ř.km 105,0, výné zástavbové studie.
vaziště Prostřední Lhota.
•	Rozdělení pozemku parc. č. 102/53,
k.ú. Hněvšín, místní část Knihy,
dle předloženého zákresu.

Zastupitelstvo usnesením odložilo:
•	Projednání cenových nabídek
•	Projednání žádosti a požadudo příštího zasedání a požaduje doplnit plnou moc mezi žaje doplnit a objasnit nabídku V+J
datelem a ČEZ Distribuce, a.s.,
Co. s.r.o. o zpřesnění konečné
smlouvu o smlouvě budoucí
ceny.
o zřízení věcného břemene.

	Vážení spoluobčané,
v září nám končí čtyřleté volební období, které pro mnohé z nás bylo náročné. Začali jsme ho po získání dotacena projekt „Rekonstrukce a odbahnění rybníka Kuchyňky v Mokrsku“, který bohužel opět zarostl, a stále se
řeší situace, jak rybník vyčistit, aby dále nezarůstal. Získali jsme další dotaci na „Propojení vodovodu Chotilsko-Lipí-Prostřední Lhota“, při této akci
se podařilo vybudovat přípojky k domácnostem v místní části Lipí. Od léta
se posiluje přívod vody z Chotilska do Záborné Lhoty, kde je naplánováno vybudování vodovodu, a již se pracuje na projektu. Dále se nám podařilo zrevitalizovat náves v Záborné Lhotě, kde bylo nutné z bezpečnostních
důvodů pokácet staré lípy a místo nich vysázet nové. Ve spolupráci s obcí
Stará Huť se nám podařilo získat kompostéry, které byly rozděleny podle
žádostí od občanů. Doba byla ztížená covidem-19, který nás skoro na dva
roky uvěznil, ale i v této době jsme se snažili a domluvili ve spolupráci
s Městem Nový Knín očkování seniorů. Dále se řeší akce dle dané situace.
27
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V plánu je rekonstrukce veřejného osvětlení ve dvou etapách, první by
měla být Chotilsko - Prostřední Lhota - Mokrsko, což si myslím, že v době
energetické krize je důležité. Pokračuje jednání ohledně kanalizace v Chotilsku. Vodovody by se měly postupně budovat v dalších místních částech
obce. Stále se řeší rekonstrukce antukového hřiště v Chotilsku. Je potřeba
zvýšit bezpečnost v místních částech.
Tento článek vyjde po volbách a já dnes ještě nevím, jak dopadnou. Proto bych chtěla poděkovat bývalému zastupitelstvu za práci, kterou odváděli,
a novému mnoho sil do dalších čtyř let.
Běla Tobolová, starostka obce-

Drazí přátelé a příznivci,
s potěšením oznamujeme, že od 20. 9. 2022
se rozšiřují služby našeho Informačního centra
v Chotilsku o pobočku zásilkovny.

Otevírací doba:
říjen, duben, květen
úterý–pátek09:00–11:00
15:00–18:00
sobota09:00–16:00
listopad–březen
úterý–pátek09:00–11:00
14:00–18:00
sobota09:00–14:00
červen–září

úterý–neděle 09:00–17:00
– IC Chotilsko –
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Září
Jako každý rok se i tentokrát vrátím k událostem posledního
měsíce chronologicky, a tak nutně musím začít ještě v srpnu.
Přesněji 27. srpna, kdy se konalo
tradiční Chotilské posvícení. I přes
souběh mnoha dalších akcí v termínu posledního srpnového víkendu, které se uskutečnily v blízkém
i vzdálenějším okolí Chotilska, byla
účast hojná. Po úvodní mši si naše
jednotka připomněla 95. výročí založení našeho sboru (v této souvislosti doufám, že se všichni ve zdraví setkáme v Chotilsku za 5let, kdy
naše jednotka oslaví 100let od svého založení). Při slavnostním nástupu pak byli vyznamenáni (čestným
uznáním OSH) tito členové naší jednotky: Martina Křížová, Stanislava Krejčíková, Lucie Hanišová, Petra Škodová, Jiří Soukup, Roman Baudis, David Šiška, Michael Šiška, Václav Rákosník, Kateřina Brodská a Martin Brodský. Z rukou starosty 24.
okrsku pana Karla Vilda obdržel vyznamenání OSH i velitel naší jednotky
pan Vít Šiška. V této souvislosti děkuji všem okolním jednotkám SDH za jejich účast. Večerní zábavu pak po roce opět obstarala výborná kapela Perplex. Závěrem mi dovolte poděkovat všem, kdo přispěli do tomboly, a zároveň pogratulovat všem výhercům. I tento výtěžek byl použit na další dovybavení výjezdové jednotky SDH Chotilsko.
Nyní se opět krátce zastavím u výjezdové činnosti v uplynulém měsíci.
Od posledního vydání Chotilského zpravodaje vyjížděla naše jednotka
k dalším čtyřem událostem. Již teď je jasné, že tento rok bude z hlediska
výjezdů mimořádný, a pevně doufám, že se příští rok situace a počasí trošku umoudří.
23. 8. v 10:18 vyjížděla naše jednotka do katastru obce Chotilsko k technické pomoci – přetékající jímce po vydatném dešti. Po příjezdu na místo udá30
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losti jednotka provedla průzkum a rozhodla se nasadit kalové benzinové
čerpadlo k odčerpání části do jímky nateklé vody. Odčerpalo se pouze tolik
vody, aby nedošlo k zatečení vody do obytné části. Poté bylo doporučeno
majitelce, aby se obrátila na vývozovou firmu, která jí jímku vysaje i s kalnou částí. Rovněž byly majitelce doporučeny terénní úpravy pozemku, aby
se situace při dalších deštích již neopakovala.
6. 9. v 18:15 vyjížděla naše jednotka do katastru obce Čelina k technické
pomoci – odstranění stromů přes silnici a v drátech elektrického vedení.
Po příjezdu na místo události byly rozřezány a odstraněny větve a kmeny
spadlé na vozovku. Dále byly provizorně zvednuty kabely tel. vedení, čímž
se zajistil průjezd autobusu. Poté jednotka odjela na další událost.
6. 9. v 18:45 vyjížděla naše jednotka do katastru obce Čelina k technické pomoci – odstranění stromů
přes silnici. Po příjezdu na místo
události (na silnici č. 119) jednotka
odklízela popadané stromy v úseku
od křižovatkyČelina až po Cholínský most. Bylo zde celkem 8ks spadlých stromů. Během zásahu byla řízena doprava na komunikaci. Po jejím uklizení a očištění se jednotka
vrátila na základnu, kde byla provedena údržba a doplnění provozních kapalin na motorových pilách.
17. 9. v 14:40 vyjížděla naše jednotka do katastru obce Chotilsko na silnici na Starou Živohošť k technické pomoci – odstranění stromu přes silnici.
Po příjezdu na místo události jednotka zjistila, že se na daném místě žádný
spadlý strom nenachází ,a proto po dohodě s operačním důstojníkem projela celou trasu silnice až na Starou Živohošť.
Krásný a klidný říjen
-Martin Brodský-
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Milostivé léto II
Jak se zbavit exekuce?
Ministerstvo spravedlnosti připravilo ve spolupráci s neziskovým sektorem Milostivé léto II.
To umožní zbavit se exekucí a dluhů vůči státu, a to za velmi výhodných podmínek. Stačí přitom uhradit pouze jistinu dluhu a paušální náklady exekutora ve výši 1.500,– Kč + DPH, veškerý zbytek dluhu je následně
odpuštěn. Není tedy třeba hradit úroky, penále a odměny exekutorů, které přesahují uvedených 1.500,– Kč
(1.815,– Kč s DPH). Úhradu dluhu je třeba provést v období od 1. září 2022 do 30. listopadu 2022.

Vztahuje se na moji exekuci Milostivé léto?
Mám dluh vůči stanoveným veřejnoprávním oprávněným subjektům*, tedy veřejným institucím či státním firmám.
Moje exekuční řízení bylo zahájeno před 28. říjnem 2021.
Dluh je vymáhán soukromým exekutorem.
JISTINA
Jistina dluhu je původní dlužná částka – v exekučním příkazu máte např. uvedeno, že exekuce se vede pro
3.000,– Kč s příslušenstvím – pak je jistina 3.000,– Kč.

Jaký je postup?
Milostivé léto II se vztahuje na dvě situace.
Již jste v rámci exekuce splatili jistinu i částku odpovídající paušálním nákladům exekutora do 31. srpna 2022,
nebo tuto sumu zaplatíte v průběhu Milostivého léta II.
Požádejte exekutora o zahájení postupu podle právní úpravy tzv. Milostivého léta II doporučeným dopisem
do 30. listopadu 2022.
Pokud ještě nemáte jistinu dluhu a odměnu exekutora uhrazenou, požádejte doporučeným dopisem exekutora
o vyčíslení jistiny a zaslání platebních údajů a proveďte úhradu těchto částek (jistina + 1.815,– Kč).
Po uhrazení dluhu soudní exekutor exekuci zastaví a osvobodí Vás od placení zbytku tohoto dluhu.

Pokud si nevíte rady, obraťte se na odborníky zabývající se dluhovou problematikou.
Např. na organizaci Člověk v tísni.
www.milostiveleto.cz
bezplatná linka: 770 600 800
* VEŘEJNOPRÁVNÍ OPRÁVNĚNÉ SUBJEKTY

Jedná se o státní instituce a organizace, případně společnosti, v nichž má stát většinovou majetkovou účast: Česká republika, územní samosprávný celek, státní příspěvková
organizace, státní fond, veřejná výzkumná instituce, veřejná vysoká škola, dobrovolný svazek obcí, regionální rada regionu soudržnosti, příspěvková organizace územního
samosprávného celku, ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem, obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem,
státní podnik nebo národní podnik, zdravotní pojišťovna, Český rozhlas, Česká televize nebo právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek většinovou
majetkovou účast.

exekuce.justice.cz/milostive-leto
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Zprávy z obce
Usnesení ze zápisu č. 36/2022
ze zasedání Zastupitelstva obce Mokrovraty,
konaného dne 19. 9. 2022 od 18.00 hodin
Usnesení č. 1-36/2022
Zastupitelstvo obce Mokrovraty volí zapisovatele p. Lukáše Konvičku
a jako ověřovatele sl. Markétu Poslušnou a p. Karla Kaláta.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 2-36/2022
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje program jednání
zastupitelstva obce dne 19. 9. 2022 takto:
1) Žádost o udělení výjimky z počtu dětí MŠ
2) Žádost o udělení výjimky z počtu žáků ZŠ
3) Žádost o navýšení rozpočtu ZŠ a MŠ Mokrovraty
4) Rozpočtové opatření č. 5/2022
5) Stanovisko obce k dělení pozemků
6) Darovací smlouva mezi Obcí Mokrovraty a p. M. H. a p. J. H.
7) Kupní smlouva mezi Obcí Mokrovraty a p. J. J.
8) Nájemní smlouva mezi Obcí Mokrovraty a p. M. S.
9) Nájemní smlouva mezi Obcí Mokrovraty a p. J. H.
10) Nájemní smlouva mezi Obcí Mokrovraty a p. S. H.
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11) Nájemní smlouva mezi Obcí Mokrovraty a p. J. H.
12) Nájemní smlouva mezi Obcí Mokrovraty a p. M. M. a p. J. L.
13) Návrh dopravního značení v Pouštích
14) Kupní smlouva mezi Obcí Mokrovraty a p. J. F.
15) Různé
Výsledek hlasování:
Pro: 7 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 3-36/2022
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje udělení výjimky z počtu dětí
MŠ Mokrovraty na školní rok 2022/2023.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 4-36/2022
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje udělení výjimky z počtu žáků
ZŠ Mokrovraty na školní rok 2022/2023.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 5-36/2022
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje žádost ředitelky školy o navýšení rozpočtu ZŠ a MŠ o 200 tisíc Kč z důvodu mimořádných výdajů spojenými se změnou organizace ZŠ.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 6-36/2022
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje rozpočtového opatření
č. 5/2022, kterým se navyšuje položka 4111 (Dotace na volby) oproti výdajům na § 6115 (Volby do ZO) o 32 tisíc Kč. Dále se navyšují příjmy na § 3729
(Ostatní nakládání s odpady) o 50 tisíc Kč. Výdaje se navyšují na § 3745
(Péče o vzhled obcí) o 50 tisíc Kč a na § 3113, položce 5331 (Základní školy,
neinvestiční příspěvky) o 200 tisíc Kč. Ostatní závazné ukazatele rozpočtu
nejsou změněny.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
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Usnesení č. 7-36/2022
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje návrh dělení pozemků parc. č.
292/65 a parc. č. 292/60 v obci a k.ú. Mokrovraty.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 8-36/2022
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje Darovací smlouvu mezi Obcí
Mokrovraty a p. M. H. a p. J. H. na pozemky parc.č. 351/1 a 351/10 v obci
a k.ú. Mokrovraty.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 9-36/2022
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje Kupní smlouvu mezi Obcí
Mokrovraty a p. J. J. na pozemek parc. č. 14/3 v obci a k.ú. Mokrovraty.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 10-36/2022
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje Nájemní smlouvu mezi Obcí
Mokrovraty a p. M.S. k části pozemků parc. č. 121/2, parc. č. 121/3 a parc. č.
145, vše v obci a k.ú. Mokrovraty.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 11-36/2022
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje Nájemní smlouvu mezi Obcí
Mokrovraty a p. J. H. k části pozemků parc. č. 121/2, parc. č. 121/3 a parc. č.
145, vše v obci a k.ú. Mokrovraty.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 12-36/2022
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje Nájemní smlouvu mezi Obcí
Mokrovraty a p. S. H. k části pozemků parc. č. 121/2 a parc. č. 121/3, oba
v obci a k.ú. Mokrovraty.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
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Usnesení č. 13-36/2022
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje Nájemní smlouvu mezi Obcí
Mokrovraty a p. J. H. k části pozemků parc. č. 119/5, parc. č. 121/2 a parc. č.
121/3, vše v obci a k.ú. Mokrovraty.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 14-36/2022
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje Nájemní smlouvu mezi Obcí
Mokrovraty a p. M. M. a p. J. L. k části pozemků parc. č. 121/2 a parc. č.
121/3, oba v obci a k.ú. Mokrovraty.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 15-36/2022
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje předložený návrh dopravního
značení v Pouštích ze dne 13. 9. 2022.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 1 hlasů
Usnesení č. 16-36/2022
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje Kupní smlouvu mezi Obcí
Mokrovraty a p. J. F. na prodej TATRY CAS 32–T 815 s cisternovou fekální
nástavbou AGROSTAR NAF 11.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Stanislava Ecklová
starostka obce
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	Aktuality z naší školy
– říjen 2022

•	4. 10. – výlet do Národního muzea v Praze
– naučný program pro MŠ i ZŠ
•	7. 10. – návštěva místní knihovny v rámci Týdne knihoven
•	16. 10. – drakiáda na hřišti – výzdoba papírovými draky
•	25. 10. – rytmická show – MŠ i ZŠ – ve třídě MŠ
Vážení spoluobčané,
měsíc září otevřel brány naší školy i školky, kde byli slavnostně přivítáni noví prvňáčci. 14 žáků 1. ročníku má letos poprvé samostatnou třídu,
ostatní žáci dalších ročníků jsou spojeni ve dvou třídách. Statečné byly
i nově nastupující děti do mateřské školy. Pár slziček, které ukáply při odloučení od maminky, rychle zaschly.
Prostředí nových tříd, sborovny i ředitelny se bez problémů zaběhlo
a žáci se s chutí pustili do práce. Pokud nám přálo počasí, využívali jsme
prostředí školní zahrady k učení, na Oranžovém hřišti trávili volné chvíle.
Připravený program „Čistý les“ byl pro děti dalším krokem k ochraně životního prostředí, třídění odpadu a udržování čisté přírody kolem nás.
Další akcí, na kterou jsme se připravovali v jednotlivých třídách v ZŠ
a MŠ i v ŠD, byla mokrovratská pouť. Společně jsme pekli a zdobili dobroty
na pouťový jarmark. Děkujeme všem, kteří se zapojili do tradičního pečení
dětí s rodiči.
Věříme, že i následující školní dny budou pro děti zajímavé a zpestřené
dalšími akcemi.
Kolektiv ZŠ a MŠ Mokrovraty
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	Svoz nebezpečného odpadu
– sobota 15. 10. 2022
V sobotu 15. 10. 2022 se uskuteční svoz nebezpečného odpadu
na těchto místech:
► Mokrovraty, před obchodem
► Pouště, náves

12:30 – 12:40 h
12:43 – 12:53 h

Nebezpečný odpad: staré barvy, motorové oleje, olejové filtry, brzdová kapalina, rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, detergenty a odmašťovadla, fotochemikálie, staré léky, zbytky zahradní chemie,
olověné aku baterie, monočlánky, zářivky apod.
Nebezpečný odpad lze odložit zdarma. Občané mohou předat max. 50 kg
nebezpečných odpadů.
Do mobilní sběrny nepatří tyto odpady: pneu a eternit.

	Hasičský den aneb malí
hasiči v akci
V neděli 18. 9. 2022 od 14:00
h se na fotbalovém hřišti v Mokrovratech uskutečnilo amatérské soutěžní hasičské cvičení, které uspořádali nadšenci
z řad rodičů a veřejnosti pro děti navštěvující hasičský kroužek pod patronací dobrovolného spolku
SDH Mokrovraty-Pouště z.s.
Fotbalové hřiště bylo zapůjčeno ze strany obce. Ta
jej umožňuje využívat i pro
účely schůzek dětí z hasič38
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ského kroužku a jejich „velitelů“, za což paní starostce a panu místostarostovi obce náleží naše poděkování.
Děti z Mokrovrat a Pouští převážně předškolního a mladšího školního
věku zúročily své zhruba dvouměsíční dovednosti z hasičského kroužku
a předvedly přihlížejícím divákům, kteří se nenechali odradit nepříznivým
počasím, improvizovaný požární útok zakončený zásahem nainstalovaného cíle. To se podařilo společnými silami dětí za pomoci strojníka a rodičů dětí s využitím hasičského vybavení Obce Mokrovraty (savice, přenosné
motorové stříkačky, hadic, rozdělovače, proudnic), kdy děti po odstartování disciplíny proběhly s hasičským náčiním vymezený úsek hřiště a zdolaly
dvěma vodními proudy ručně vyrobené terče.
Následně své síly prověřili i někteří přítomní dospěláci, nejprve družstvo
žen a pak i družstvo mužů, přičemž někteří účastníci si požární útok zkusili poprvé v životě. A byl to pro ně opravdový zážitek, stejně jako pro děti,
které si vyzkoušely několik soutěžních disciplín, včetně vázání uzlů, házení kroužků na špalík, trefování se míčky do kýble, přechod lavičky s kanystrem vody, přelezení štaflí, shazování plechovek zásahem vody a další.
O provoz hasičské stříkačky se postarala mužská část osazenstva, zejména
Pavel Holík, Vašek Konvička, Jirka Pilát a další. Použití vody pro cvičné zásahy umožnilo vedení Obce Mokrovraty. Aktivním dětským členům hasičského spolku byla předána trička se potiskem zahrnujícím znak Obce Mokrovraty, na jejichž pořízení přispěl SDH Mokrovraty-Pouště, z.s. a také p. Pavel
Bittner příspěvkem ve výši 2 000 Kč, jemuž tímto jako dlouholetému podporovateli hasičů i komunitního života v obci vyjadřujeme své uznání a velké poděkování. (Trička pro děti plánujeme do budoucna zajistit samozřejmě
pro všechny dětské svěřence z hasičského kroužku).
Celá akce byla spojena s prezentací paní Jaroslavy Soukupové z Oblastního spolku Českého červeného kříže Příbram na téma zdravověda a základy poskytování první pomoci. Ta byla přizpůsobena dětskému věku. Děti
si vyzkoušely oživit model figuríny nebo obvázat „zranění“ plyšové hračce.
Dospělí si se zájmem vyslechli doporučení v oblasti ochrany lidského života a zdraví a zásady poskytování první pomoci zraněným. Tímto děkujeme
také paní Soukupové a paní Pospíšilové z OS ČČK Příbram.
Pro přihlížející bylo k dispozici kryté posezení pod stanem zapůjčeným
ochotnými pracovnicemi MAS Brdy, z.ú. spojené s občerstvením v podobě
kávy a čaje spolu s domácími dobrotami od obětavých maminek dětí (koláčky, buchtami, obloženými chlebíčky). Výbornými jablky děti obdaroval pan
Martin Hrubý, kterému patří náš dík, stejně jako dalším – Andree Drechslerové, Báře Schüllerové a jejím rodinným příslušníkům, rodině Konvičkových (Lence, Tereze, Vaškovi a Lukášovi), Pavlu Minichthalerovi, Jirkovi Pilátovi a celé řadě dalších ochotných pomocníků, kteří se podíleli na přípravě a organizaci hasičského dne a napomohli tak jeho zdárnému průběhu.
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Cílem akce bylo i to, aby si děti nenásilnou a zajímavou formou vyzkoušely, co by obnášela účast na opravdových hasičských soutěžích (koneckonců příští týden bychom se měli jedné takové amatérské soutěže v Libčicích
zúčastnit).
Do budoucna plánujeme i účast dětí na „hasičském“ soustředění a pevně
doufáme - bude-li zájem o hasičské aktivity trvat - že se nám podaří pro děti
získat nějakou „klubovou základnu“, která by mohla sloužit i pro pořádání
dalších společenských či kulturních aktivit.
Doufáme, že činnost hasičského kroužku i SDH Mokrovraty – Pouště, z.s.
bude pokračovat a že se nám v dětech (i dospělých) podaří časem vzbudit
větší zájem o hasičský sport. Že se díky této činnosti podaří děti alespoň
na chvíli odvést od počítačů, něco užitečného je naučit a stmelit je jako kolektiv. Pevně věříme, že se děti díky pravidelné účasti na hasičském kroužku naučí zodpovědně přistupovat ke svěřeným úkolům, efektivně týmově
spolupracovat a vzájemně si pomáhat. Že se z nich třeba v budoucnu stanou celoživotní přátelé nebo dokonce (dobrovolní či profesionální) hasiči.
A hlavně, že pochopí, jak je pro život důležité vzájemně si pomáhat a pěstovat dobré vzájemné vztahy.
Věříme, že si všichni zúčastnění navzdory nepřízni počasí z akce odnášejí
pěkný zážitek a že i díky tomu bude chuť, nálada i čas po zimním období podobnou akci zopakovat.
SDH Mokrovraty-Pouště, z.s.
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