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Červenec 2020
výtisk zdarma

Měsíčník pro Nový Knín, Chotilsko
a Mokrovraty – Mikroregion Střední Povltaví

Pohled z Mikule na Pleš

Dûtsk˘ den

s DUATL NEM
30. 8. 2020

od 14:00 hodin

Oplocenka Nový Knín
Předběžný program
14:00 začátek • Městská policie - ukázka
• Taekwon-do • 15:30 duatlon • hasiči ukázka
• 18:00 předpokládaný konec akce
Výtvarná dílnička, stanoviště s úkoly i pro menší děti, odměna pro každého.
Vyhlášení výsledků duatlonu s tombolou.

Nezapomeňte kola či odrážedla s sebou!

Pekárna U Oulehlů s.r.o.
Oplocenka
STUDIO TRYANGEL s.r.o.
Kohout J&B s.r.o.
Relma s.r.o.
PS2000 s.r.o.
Cyklomarket
Potraviny 3S

COOP
Lékárna Nový Knín
Ocelot Libčice
Jana Patová
- Generali Česká pojišťovna
Restaurace U Růžičků
Hotel - Restaurace
U Mikulášků

Obchod U Mašků
Trafika a autodíly Janků
Auto Trefa s.r.o.
Alena Müllerová
Jarolímek s.r.o. - cukrářství
Jarolímkovy lahůdky
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
prázdniny jsou ve své polovině a Vy si jistě užíváte dovolených, proto
v dnešním slovu starosty jen krátce shrnu dění ve městě.
Předně jsme dokončili výběrové řízení na firmu, která by měla provést
rekonstrukci komunikace v Jalovčinách, byla schválena smlouva a podání
žádosti o dotaci na tuto akci. Pokud budeme s žádostí úspěšní, tak se v podzimních měsících dočká ulice V Jalovčinách nového povrchu.
Za měsíc červen došlo k dalšímu propadu příjmů města ve srovnání s loňským rokem o přibližně 1,4 milionu a celkově jsme již přišli o 2 miliony korun. Uvidíme, jak se bude situace dále vyvíjet, ale osobně neočekávám rychlý zvrat současné situace. Rád bych se pletl, ale to ukáže příští měsíc.
Zabýváme se rovněž narovnáním vlastnických vztahů pod budovami letního kina, které patří soukromé společnosti. Po proběhlých jednáních jsme
blízko dohodě, kdy budeme muset pozemky pod budovami odkoupit, ale dohodli jsme splátkový kalendář tak, aby nebyl nadmíru zatěžován již tak trpící rozpočet města. Schválení smlouvy by mělo proběhnout na nejbližším
zastupitelstvu.
V městských lesích je větší množství stromů napadených kůrovcem a likvidace napadených stromů se nestíhá vlastními silami, ani pomocí samovýroby, kterou občanům nabízíme. Budeme tedy situaci řešit prodejem napadených stromů odborné firmě, která si dřevo vytěží. Město tak vyřeší
povinnost zlikvidovat napadené porosty a ještě získá finanční prostředky
například na výsadbu nových stromů.
Závěrem bych Vás rád pozval na připravované Mistrovství světa v rýžování zlata 2020, které proběhne od 18. 8. do 22. 8. v areálu Oplocenky.
Krásný zbytek prázdnin a pohodovou letní dovolenou.

Petr Chmelík, starosta města
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Zasedání městské rady
a zastupitelstva města 
Usnesení č. 14/2020 ze zasedání zastupitelstva
města ze dne 25. 6. 2020
USNESENÍ č. 6 - 14/2020-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje hospodaření města a závěrečný účet Města Nový Knín včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření města bez výhrad. Závěrečný účet je nedílnou součástí
tohoto usnesení.

USNESENÍ č. 1 - 14/2020 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
volí ověřovatele zápisu: Ing. Josefa
Lukeše, PhD. a Ing. Václava Járku.
USNESENÍ č. 2 - 14/2020 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje upravený program
zasedání.

USNESENÍ č. 7 - 14/2020-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje prodej pozemku parc.
č. 106/77 v k.ú. Sudovice o výměře
1171 m2 XXX, bytem XXX, a XXX, bytem XXX, za cenu 1500,- Kč/m2, tedy
1 756 500,- Kč a pověřuje starostu
města podpisem kupní smlouvy.

USNESENÍ č. 3 - 14/2020-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
bere na vědomí informaci starosty města o investičních akcích Města Nový Knín.
USNESENÍ č. 4 - 14/2020-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje
rozpočtové
opatření
č. 1/2020 a bere na vědomí rozpočtové úspory města. Rozpočtové opatření je nedílnou součástí tohoto
usnesení.

USNESENÍ č. 8 - 14/2020-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje prodej pozemku parc.
č. 559/11 v k.ú. Libčice o výměře 290
m2 XXX, bytem XXX, za cenu 700,Kč/m2, tedy 203 000,- Kč a pověřuje starostu města podpisem kupní
smlouvy.

USNESENÍ č. 5 - 14/2020-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje účetní závěrku za rok
2019. Účetní závěrka je nedílnou
součástí tohoto usnesení.
4
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USNESENÍ č. 9 - 14/2020-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje prodej pozemků parc.
č. st. 120 o výměře 18 m2 a parc.
č. 384/2 o výměře 211 m2, oba
v k.ú. Starý Knín XXX, bytem XXX,
za cenu 800,- Kč/m2, tedy 183 200,Kč a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy

o výměře 12 m2 a parc. č. 424/14
o výměře 16 m2, vše v k.ú. Starý
Knín, od společnosti ARC OFFICE,
s.r.o. se sídlem V Oblouku 114, Čestlice, 262 01, za cenu 400,- Kč/m2,
tedy 15 600,- Kč a pověřuje starostu
města podpisem kupní smlouvy.
USNESENÍ č. 14 - 14/2020-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje prodej pozemku parc.
č. 63/14 v k.ú. Libčice o výměře 94
m2 XXX, bytem XXX, za cenu 400,Kč/m2, tedy 37 600,- Kč a pověřuje starostu města podpisem kupní
smlouvy.

USNESENÍ č. 10 - 14/2020-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje prodej pozemku parc.
č. 99/8 v k.ú. Nový Knín o výměře 6 m2 XXX, bytem XXX, za cenu
150,- Kč/m2, tedy 900,- Kč a pověřuje starostu města podpisem kupní
smlouvy.

USNESENÍ č. 15 - 14/2020-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje koupi pozemku parc.
č. 67/4 v k.ú. Libčice o výměře 15 m2
od XXX, bytem XXX, za cenu 400,Kč/m2, tedy 6000,- Kč a pověřuje starostu města podpisem kupní
smlouvy.

USNESENÍ č. 11 - 14/2020-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje prodej pozemku parc.
č. 1048/5 v k.ú. Libčice o výměře
83 m2 XXX, bytem XXX a XXX, bytem XXX, za cenu 800,- Kč/m2, tedy
66 400,- Kč a pověřuje starostu
města podpisem kupní smlouvy.

USNESENÍ č. 16 - 14/2020-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje záměr vzájemného prodeje částí pozemků parc. č. 1/1, 1348
a 1352 v k.ú. Starý Knín a části pozemku parc. č. 982/14 v k.ú. Nový
Knín.

USNESENÍ č. 12 - 14/2020-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje prodej pozemku parc.
č. 749/4 v k.ú. Starý Knín o výměře
63 m2 společnosti ARC OFFICE, s.r.o.
se sídlem V Oblouku 114, Čestlice, 262 01, za cenu 400,- Kč/m2, tedy
25 200,- Kč a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.

USNESENÍ č. 17 - 14/2020-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje záměr koupě části pozemku parc. č. 182/15 v k.ú. Starý Knín.

USNESENÍ č. 13 - 14/2020-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje koupi pozemku parc.
č. 60/3 o výměře 11 m2, parc. č. 60/4
5
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USNESENÍ č. 18 - 14/2020-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje
•	vzor darovací smlouvy na rozvoj veřejné infrastruktury Města Nový Knín pro žadatele o nové
připojení na technickou infrastrukturu v majetku Města Nový
Knín
•	výši daru v případě připojení
na veřejný vodovod 10.000,- Kč
•	výši daru v případě připojení
na veřejnou kanalizaci 7.000,- Kč
•	podmínky pro připojení na technickou infrastrukturu v majetku
Města Nový Knín.

činách“ a pověřuje starostu města
podpisem smlouvy o dílo s vítěznou
firmou M-Silnice a.s.
USNESENÍ č. 23 - 14/2020-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
odvolává Ing. Tomáše Havlíčka
jako určeného zastupitele pro pořizování Územního plánu Nový
Knín ve smyslu § 47 odst. 1 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
USNESENÍ č. 24 - 14/2020-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje pana Petra Chmelíka
jako určeného zastupitele pro pořizování Územního plánu Nový
Knín ve smyslu § 47 odst. 1 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

USNESENÍ č. 19 - 14/2020-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
bere na vědomí konečné náklady
na akci „Stavební úpravy ZŠ Nový
Knín“ ve výši 29.125.599,21 Kč.
USNESENÍ č. 20 - 14/2020-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje podání žádosti o domácí
kompostéry a štěpkovač z Operačního programu Životního prostředí,
prioritní osa 3.1.

USNESENÍ č. 25 - 14/2020-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje pokračování v pořizování Územního plánu Nový Knín.
USNESENÍ č. 26 - 14/2020-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje pořízení Regulačního
plánu z vlastního podnětu ve smyslu § 62 odst. 2 písm. b) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších právních
předpisů na území stávající městské
památkové zóny Nový Knín. Jako
určeného zastupitele pro jednání
s pořizovatelem schvaluje pana Petra Chmelíka.

USNESENÍ č. 21 - 14/2020-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje podání žádosti o dotaci z Fondu obnovy venkova 2017 –
2020 na rekonstrukci místní obslužné komunikace č. 65C v Jalovčinách.
USNESENÍ č. 22 - 14/2020-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje výsledek výběrového řízení na akci „Rekonstrukce místní
obslužné komunikace č. 65C V Jalov6
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USNESENÍ č. 31 - 14/2020-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-126008625/1 Nový Knín (Starý Knín),
kNN u kostela mezi Městem Nový
Knín a ČEZ Distribuce a.s. se sídlem
Teplická 874/8, Děčín – Podmokly,
Děčín 405 02 a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy.

USNESENÍ č. 27 - 14/2020-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje zadání Regulačního plánu
města Nový Knín – centrum města.
USNESENÍ č. 28 - 14/2020-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje dodatek č.12 ke smlouvě
o veřejné linkové dopravě uzavřenou
s organizací ROPID a pověřuje starostu města podpisem dodatku č.12.

USNESENÍ č. 32 - 14/2020-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby Nový Knín,
Staroknínská, kNN pro p.č. 997 IV12-6026560/VB/1 mezi Městem Nový
Knín a ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín – Podmokly, Děčín 405 02 a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy.

USNESENÍ č. 29 - 14/2020-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-126023178/1 Nový Knín (B 1358) mezi
Městem Nový Knín a ČEZ Distribuce
a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín
– Podmokly, Děčín 405 02 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
USNESENÍ č. 30 - 14/2020-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje kupní smlouvu na pozemek č. IV-12-6014193 Nový Knín, NN
pro p.č. 61/4,5 mezi Městem Nový
Knín a ČEZ Distribuce a.s. se sídlem
Teplická 874/8, Děčín – Podmokly, Děčín 405 02. Předmětem prodeje jsou pozemky parc. č. st. 236 o výměře 6 m2 a pozemek parc. č. 1338/4
o výměře 33 m2, oba v k.ú. Starý
Knín za odhadní cenu 43.000,- Kč
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Petr Chmelík, starosta města
a Ing. Tomáš Havlíček, místostarosta,
V Novém Kníně dne 25. 6. 2020
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Složky
Letní olympijské hry 2020 přece jen byly
První červencový týden se v Libčicích konaly Letní olympijské hry, a to
na příměstském táboře mladých libčických hasičů. Sešlo se nám 18 dětí
ve věku 7 – 16 let, které byly rozděleny do tří družstev, nad kterými
dohlíželi vedoucí Jana, Pepa a Jenda. Samozřejmostí byl zahajovací
ceremoniál, kdy zazněla hymna České republiky a hymna Olympijských
her, zazněl slib sportovců a slib rozhodčích, byla vyvěšena olympijská
vlajka a zapálen olympijský oheň.
Každý den jsme trénovali naše hasičské disciplíny (požární útok – bohužel jen na sucho, běh na 60m s překážkami, uzlová štafeta), oblíbenou disciplínou byla i štafeta se džberovkou, kterou jsme nově pořídili těsně před
táborem. Během dne jsme pořádali i jiné disciplíny a soutěže. Každý den
byla některá z disciplín vyhodnocena ve třech věkových kategoriích medailemi. Každé umístění bylo bodované a jednotlivá družstva bojovala
o vítězství v celkových výsledcích.
Ve středu jsme se vydali s dětmi na výlet. Částečně pěšky a část cesty jsme
absolvovali autobusem. Děti nachodily celkem 12 km a zvládly je bez větších
problémů. Podívali jsme se na zříceninu větrného mlýna v Příčovech u Sedlčan. Možná někoho inspirujeme k výletu, protože stavba tohoto typu nemá
obdoby nejen v Čechách, ale ani v Evropě a my ji máme jen kousek cesty. Obzvlášť nyní, kdy do Sedlčan jede objížďkový autobus č. 360 a při vystoupení
v obci Kňovičky je cesta dlouhá cca 2,5 km.
Na pátek jsme si pro děti připravili zašifrovanou bojovku. Děti hledaly
indicie s další nápovědou a vždy byl text zašifrován. Vyzkoušeli jsme si tak
různé šifrovací způsoby, jako je např. morseovka, ale i Braillovo písmo, kdy
nám text do Braillova písma přepsala naše nevidomá kamarádka Danča. Pro
děti bylo nejtěžší rozklíčovat právě Braillovo písmo, nejrychlejší družstvo
zvládlo dešifrovat text za 30 minut a nejdéle to trvalo skoro celou hodinu.
Počasí jsme měli proměnlivé, a tak jsme nemohli absolvovat vše, co jsme
si pro děti připravili, zjistili jsme vlastně, že týden je strašně krátká doba,
protože nám tábor strašně rychle utekl. Musím říci, že i přes ten velký věkový rozdíl dětí jsme si tábor skvěle užili jak my, vedoucí, a že i děti si odnesly spoustu zážitků, na které snad budou jednou vzpomínat, a o to nám
šlo asi nejvíce.
8
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Protože jsme si jídlo zajišťovali sami, chtěla bych touto cestou poděkovat
panu Obermajerovi z knínské Pekárny u Oulehlů za sponzorský dar pro děti
ve formě výborných koláčků, loupáků a koblih. Obědy jsme z větší části vařili přímo v hasičárně, a tak bych chtěla moc poděkovat Marušce, která mi
s obědy jezdila vypomoct a pak se nám proměnila v myčku nádobí, za což
děkuji nejvíce.
V neposlední řadě bych ráda poděkovala rodičům, kteří si na konec tábora pro nás vedoucí připravili krásné poděkování. Dostali jsme Čestné uznání za obětavou práci s přípravou a realizací tábora zarámované spolu s koláží fotografií z celého týdne, medaile z kulatých čokoládových sušenek (asi
na nervy) a kytičku. Chtěla bych jim tedy za nás všechny poděkovat, protože
se přiznám, že mi i slza ukápla. Pochvala za odvedenou práci je tou největší
odměnou pro nás všechny, kteří dobrovolně ve svém volném čase a na úkor
dovolené s rodinou pracujeme s dětmi.
Jana Kolková
vedoucí mládeže ČHJ Libčice

Ohrožená existence ČÁPA
Vláda schválila návrh ministryně Maláčové na změnu pravidel pro dětské skupiny. Od roku 2024 by měly úplně přestat existovat, místo nich mají
od příštího roku vznikat jesle. Není to jen změna názvu, ale také pravidel.
Jesle jsou zařízení pro děti od 6 měsíců do maximálně tří let dítěte, o které by měly pečovat zdravotní sestry nebo speciálně vyškolené jeslové chůvy. Zpřísní se i nároky na prostor povinně oddělené šatny, oddělený
prostor na spaní a na prádlo a další nové hygienické normy. V návrhu
zákona je uvedeno, že vláda chce těmito změnami umožnit lepší dostupnost a kvalitu předškolního vzdělávání a péči o děti do tří let i nemajetným rodinám. Přitom bude jeslím
poskytovat výrazně nižší finanční dotaci na dítě, než doposud měly
dětské skupiny. Peníze dětským skupinám šly totiž dosud z evropských
sociálních fondů a to nyní skončí.
Stát však má poskytnout nižší sumu,
než jaké jsou ve skutečnosti náklady
9
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na provoz. Přes slova o stabilním financování služby péče o nejmenší děti,
která zaznívají v dokumentu, spoléhá vláda na jiné zdroje financování. Doufá, že další část by mohla opět hradit Evropská unie, to však není jisté. Maximální výši úhrady, kterou bude možné požadovat od rodičů bude vždy stanovovat stát na daný rok. To znamená obrovskou nejistotu. Pokud tato novela projde parlamentem, bude to pro provozovatele, který je neziskovou
organizací - jako je i ČÁP, v podstatě likvidační.
Dětské skupiny ČÁP
Působíme v Novém Kníně už osm let v oblasti péče o děti. V současnosti má ČÁP pod sebou už pět dětských skupin. Pod čapími křídly vyrostly,
za tu dobu, už desítky dětí a mnohé zůstaly až do nástupu do školy. Podle
svědectví mnoha rodičů jsou bývalá ,,čápata” na školu dobře připravená.
V Zeleném Čápovi v Sudovicích mají pro starší předškolní děti přímo uzpůsobený program. Lektorky, které u nás pracují, mají často vzdělání pedagogického směru, dodělávají si kurzy zaměřené na vzdělávání dětí. S péčí
o předškoláky máme zkušenosti. Zároveň jsme pravidelně proškolované
v první pomoci a všichni prošli zdravotnickým kurzem. To však, zdá se,
nebude stačit.
Naše služby, které (jak věříme) jsou oblíbené a dobře hodnocené, budou
muset doznat dramatických změn. Pokud bychom měli fungovat podle navrhovaného zákona, museli bychom vynaložit další nemalé finance, významně změnit naše programy, naše prostory a pravděpodobně si většinou doplnit vzdělání (nebo přijmout nové zaměstnance - zdravotní sestry, kterých je
nedostatek). Stojí nám to vůbec za to? Chceme být chůvami malých ročních
batolat? A je vůbec v našem okolí o tyto služby dostatečný zájem? Dokázali
bychom vůbec takové jesle naplnit? Kde získávat chybějící finance? Má smysl jít do tak riskantního podniku?
Před podobnými otázkami budou stát nejspíš stovky poskytovatelů služeb péče o děti v DS v celé zemi a mnozí se nejspíš rozhodnou svoji činnost
ukončit. Pokud tento návrh projde schvalovacím řízením a vejde v platnost,
velké množství dětských skupin jistě zcela zanikne. Budou pak místo nich
houfně vznikat jesle v každé vsi? Když je stát odmítá dotovat dostatečnou
částkou? I kdyby ano, co bude s dětmi z malých obcí, které nemají jisté místo
v žádné školce a nepřijmou je ani ve třech letech věku? Takových není málo
ani v dětských skupinách pod ČÁPEM. Také děti, kterým vyhovuje lépe malý
kolektiv, o tuto možnost přijdou.
Vláda by zkrátka chtěla, aby péče o děti ve školkách i jeslích byla dostupná pro všechny. To je chválihodné. Tato novela však povede spíše k tomu, že
péče bude dostupná ještě méně než dosud. Podle názoru, který není jen můj,
ale i mnoha opozičních poslanců, byl koncept dětských skupin funkční a již
zavedený a není rozumné ho rušit, či takto výrazně měnit.
10
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Co s tím? Jestli máte zkušenost s DS nebo vám prostě z nějakého důvodu
záleží na zachování této služby, máte možnost přidat se k facebookové skupině Zachraňme dětské skupiny. Diskutovaná novela zatím neprošla parlamentem. Tady můžete najít kontakty na poslance a také ukázkový email,
který jim můžete posílat. Můžete tu také sdílet i další nápady a informace
kolem tohoto zákona.

Výběr z pramenů
k tomuto článku:
APPS.ODOK.CZ
– znění návrhu usnesení
Deník Referendum:
Alena Zieglerová Návrat
jeslí: vše, co rodiče
oceňovali na dětských
skupinách, je nyní
v ohrožení
K tomuto tématu lze
nalézt i množství dalších
příspěvků v nejrůznějších
médiích.

Johana Dvorská,
Lektorka v DS ČÁP

11
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	KONANÉ AKCE
Plánovaná akce SDH Sudovice a SK Nový Knín
Dne 15. srpna se od 20.00 hod. uskuteční na fotbalovém
hřišti v Novém Kníně

koncert skupiny Keks,
jako host vystoupí

Viktor Sodoma.
Vstupenky v předprodeji na MěÚ Nový Knín,
Potraviny U Mašků

SDH Sudovice Vás zve na hudební vystoupení

skupiny PATRONKY
– se zpěvem a tancem

KDY: 7. srpna 2020 v 18.00 hod.
KDE: Nový Knín-Sudovice 2 – stodola-klub, vstup ze dvora

Vstupné: 50,- Kč
K tanci a poslechu hraje živá hudba skupina PATRONKY.
Inf.: 603 220 545

12
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BRATŘI EBENOVÉ V NOVÉM KNÍNĚ
Charita Starý Knín ve spolupráci s Římskokatolickou farností
Starý Knín připravuje v rámci podzimní pouti ke sv. Františku

KONCERT
BRATŘÍ
EBENŮ
na 3. 10. 2020 od 17.30 hodin v Sokolovně v Novém Kníně.

Rádi bychom Vás na něj pozvali a těšíme se, že po delší odmlce bude
opět příležitost zažít něco hezkého.
Ceny vstupenek a místa předprodeje sdělíme
v dalším čísle Zpravodaje.
S nadějí, že nás na podzim nečeká žádný další virus
a případná omezení, se na Vás všechny těší
a srdečně zve
Stáňa Krejčíková

13
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Sbor dobrovolných hasičů Nový Knín

Pozvánka na

Den soutěží
v požárním sportu
o Pohár starosty
města Nový Knín
Kdy: V sobotu 29. srpna 2020
Kde: Tradičně za pilou v Novém Kníně

Program:
10:00 nástup a zahájení dětské soutěže
14:00 nástup a zahájení soutěže v PPS 8 (ženy, muži)
20:00 nástup a zahájení soutěže v PPS 12 (ženy, muži)
Soutěžící ať se prosíme registrují na
LukasDragoun@post.cz nebo na tel.: 736 452 722 (velitel sboru).
Po celou dobu akce pro Vás bude zajištěno teplé i studené občerstvení
a samozřejmě i parkování a toalety.

Tímto zveme Všechny občany Nového Knína a jeho
okolí a hlavně Všechny SDH mužstva, co mají chuť
soutěžit a změřit si síly. Těšíme se na Vás.


SDH Nový Knín

14
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	PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Klid na práci
Klid na práci byl ještě před 31 lety oblíbeným zaklínadlem představitelů
tehdejšího režimu. Různí disidenti a podobní živlové tak byli považováni
za nepřátele, kteří brání tomu, aby nedostižné úspěchy společnosti byly
ještě závratnějšími. Nebýt jejich kafrání, byl by například poměr množství vyrobeného semtexu vůči množství vyrobeného toaletního papíru
nejméně dvojnásobný, podobně poměr vyrobených samopalů vůči množství dámských vložek, atd.
Proč však o tom píšu zrovna teď, když kulaté výročí převratu, který marasmus či oslnivé úspěchy minulého režimu nahradil marasmem či oslnivými úspěchy režimu současného, jsme si připomínali už loni? Inu proto, že
dokonalého klidu na práci si nyní užívá městské zastupitelstvo. Přesněji ta
jeho část, která na zasedání chodí. Konkrétně na dubnové a červnové zasedání dorazili pouze zástupci koalujících volebních stran (tj. Tradice a prosperity a SNKNK), členové opozičních Zlatohorců se omluvili. Koalující strany tak sice mají onen „klid na práci“ (a jistě jsou spokojenější, než když se
kvůli bezcílnému kroužení kolem jednoho dvou témat jednání protáhlo takřka do půlnoci), ale někdy i opoziční strana, která je v menšině, může upozornit na opomenutou stranu problému – a třeba i přesvědčit většinu.V zastupitelstvu našeho města se tak stalo přinejmenším jednou, kdy se projednávalo, v jak velkém rozsahu má být opravena komunikace v Sudovicích
– a také právě díky úsilí opozičních zastupitelů se podařilo prosadit rozumný návrh, aby se ta cesta opravila až na konec intravilánu. A když svou neprosadí, mohou tvrdit: „My jsme na to upozorňovali, ale byli jsme přehlasováni.“ Jenže nepřijdou-li vůbec, těžko mohou upozorňovat. Leda v hospodě,
ale tam to není moc platné.
Přitom někdy je na co upozorňovat – například i na „formální“ záležitosti.
Například poslední zápis finančního výboru na městském webu je
z 23. září 2019. Když se připravoval rozpočet na rok 2020, finanční výbor
u toho nebyl? Nebo byl a „jen“ chybí zveřejnění na webu? Kontrolní výbor
je na tom ještě hůř: poslední zápis na městském webu je víc než rok starý
– z 12. června 2019. Nechci tento výbor nutit k tomu, aby horečně ve dne
v noci hnidopišsky hledal sebemenší formální pochybení, ale není celoroční
„zimní spánek“ přece jen moc dlouhý? Ale kdo ví, třeba se také nějaká zasedání odehrála, jen jaksi zůstala před městským webem utajena. Sportovní,
kulturní a sociální komise má na městském webu zápis jediný: ze 3. dubna
2019. Zápisy komise životního prostředí jsem na webu neobjevil vůbec. Stavební komise je na tom relativně nejlépe, ale i její poslední zveřejněný zápis
15
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je z loňska, konkrétně ze 4. prosince 2019. Tak tomu bylo aspoň v době psaní
tohoto článku, totiž 22. července 2020.
Chápu, že v současné situaci, kdy se kvůli koronakrizi horkotěžko látají díry v rozpočtu, není moc nálady hnípat se ve formalitách, ale některé informace by opravdu neškodilo doplňovat. A neměl by se zrovna tomu látání
děr v rozpočtu věnovat mimo jiné právě finanční výbor?
Zimní spánek postihl i weby novoknínských volebních stran. SNKNK jako
poslední článek zveřejnilo svoje PF na rok 2019. Web Tradice a prosperity
naposledy informovala voliče 7. dubna 2019 článkem o rekonstrukci komunikace v Sudovicích. A web Zlatohorců nefunguje vůbec. (Že by se vlastník
domény po odchodu tří členů ze zastupitelstva nepohodl se zbytkem sdružení?) Zkrátka do komunálních voleb zbývá přes dva roky, tak proč se předhánět v poskytování informací? Až budou volby za dveřmi, třeba to bude vypadat jinak a informace i dezinformace budou přímo pršet.
Ale nepředbíhejme. Zatím si jedna část zastupitelstva užívá blaženého
klidu na práci a ta druhá odpočinku od městských záležitostí. Popřejme
jim, aby tak aspoň činily ku prospěchu města a jeho občanů. A – samozřejmě – i občanek.
Miloš Hlávka

Roztomilé rostlinky
Také je tu už nějakou dobu máme.
Ty roztomilé rostlinky vyrašily v nepříliš dostupném pohraničí knínsko-mokrovratském, zejména kol malého rybníčku severně
až severoseverozápadně od stavení (kdysi hájovny) zvaného Na Kocábech a jejich stanoviště se rok
od roku mění v čím dál rozsáhlejší souvislou plantáž. Té se tam daří
i přes to, že ji zřejmě nikdo nijak nekultivuje, neseje ani nesklízí. Roztomilé rostlinky se samy starají o to,
aby se v jejich životním prostoru
uchytilo co nejméně konkurenčních
druhů, a to navzdory tomu, že zde
zdaleka nejsou původní. Pocházejí z oblasti Kavkazu a navzdory ná16
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zvu jim na české území pomohli nikoliv udatní střelci z Aurory, nýbrž už
kníže Metternich, který si je pořídil jako okrasnou rostlinku pro zámecký
park v Kynžvartu. A pak se tu a tam nějaké to semínko zatoulalo i přes plot
parku, a tak se vzácná parková okrasná květinka ocitla ve volné přírodě
(první zaznamenaný případ je z roku 1877) – a nejspíš se tu ještě ke všemu
zkřížila s nějakými místními příbuznými. Což asi vedlo k tomu, že rostlinky, jež ve své původní kavkazské domovině dorůstají tak do jednoho a půl
metru, v našich poměrech bez problému dosahují i výšky trojnásobné.
Někdo už asi uhodl, o jakou kytičku se jedná, těm ostatním prozradím, že
jde o rostlinný druh známý pod latinským názvem Heracleummantegazzianum. Pořád nic? Tak tedy hezky česky: bolševník velkolepý. Jak již bylo zmíněno, ta kytička působí vskutku úctyhodně, ale, jak už to bývá, někdy není
radno dát na první dojem. Především místo, které tahle rostlinka schvátí,
sama od sebe jiným rostlinným druhům nenavrátí. Zní to krutě (a patron
staroknínského kostela Frantík z Assisi by mě za ten postoj k bratru bolšev17
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níkovi asi nepochválil), ale chcete-li se jí zbavit, musíte ji vraždit, vraždit
a zase vraždit. Což není žádná legrace, protože ta potvůrka má docela slušné
obranné prostředky. Listy a lodyhy obsahují furanokumariny, které způsobují podráždění kůže. A pokud se k tomu přidá ultrafialové záření, výsledkem je těžké poleptání a celé se to špatně hojí. Navíc tyto velmi nepříjemné
a vposledku nebezpečné účinky nejsou patrné hned po dotyku, ale začnou
se projevovat až po několika minutách. I v tomto směru je bolševník velkolepý zákeřnější než třeba naše kopřivy, u nichž člověk ví, na čem je, ihned
(a navíc jde – tedy v případě těch kopřiv – o rostliny v některých směrech
užitečné, ba léčivé).
Každopádně dotyčné rostlince se až příliš dobře daří přinejmenším
na pozemkové parcele p. č. 441/11 v katastrálním území Mokrovraty, která je vedena jak trvalý travní porost a jejímž vlastníkem je Zemědělské společnost Dobříš, spol. s r. o. Pár kousků asi bude i na pozemcích sousedních.
A je možné, že některé z těch rostlinek pronikly už i na staroknínský katastr, který není až tak daleko.
Možná by se na ten porost mohla zaměřit Stráž přírody. Tedy ne proto,
aby ty rostlinky chránila, ale spíše naopak. Nebo to má v kompetenci někdo
jiný? Protože ty potvůrky nás opravdu poněkud přerůstají. Doslovně, a pokud jim ponecháme volné pole působnosti, tak i obrazně.
Miloš Hlávka

Novoknínské chmury
V Novoknínském zpravodaji č. 6 vyšel článek, že byla zřízena městská policie, kterou jsme nepotřebovali, protože zde nebyla téměř
žádná kriminalita.
Po devadesátém roce zde bylo ukradeno asi dvacet osobních aut,
několik nákladních aut, několik traktorů, zemědělské a stavební stroje. Bylo vykradeno několik domů, skladů, otráveno několik hlídacích
psů, byla ukradena i domácí zvířata – králíci, slepice, husy, krůty.
Mně bylo ukradeno osobní auto, králíci, slepice, otráveni dva psi.
Byl jsem telefonicky vydírán, pak mi bylo vyhrožováno, že mi otráví
psa, naházejí granáty do oken a vyvraždí celou rodinu.
Po zřízení městské policie je zde poměrně klid. Zaplať Pán Bůh, že
tu jsou.
Foukner Stanislav st.

18
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Vážení spoluobčané,
tleskáte p. K. za článek o policii. Napsal to dobře. Hlas lidu neměl váhu
oproti hrstce těch, kteří ji prosadili. Bylo jasné, že to zatíží rozpočet města.
U „Kameňáku“ se nerespektuje přednost v jízdě a od dalšího mostu až
po hraštickou stráň je ze silnice závodní dráha v obou směrech. Přejedou
psa vedle majitelky a ta ani neví, kdo tak rychle ujel.
Konečně je hotová stavba století – stará budova bývalé knihovny. Stropy tam byly špatné už před 40 lety, když tam syn chodil do 1. třídy, a teď najednou objev, byly špatné (hýbaly se), to byl zázrak, že se děti nepropadly
do knihovny.
Miliony lítají jako vlaštovky , ale nejsou nikde vidět – pardon, je vidět
nová fasáda na škole. Kdo sem zavítá, jen kroutí hlavou, jak to náměstí vypadá. A to vidí jen náměstí. Je to pravda, všechny obce okolo vytřely našemu
zlatohornímu městu zrak. Vybrala jsem Mokrovraty. Tam se udělala kanalizace s vodou a už se dělá asfalt. Koberec s chodníky. Tady tato akce proběhla
(u nás) v roce 2012 a stále tady lidé klopýtají. A co víc? Mokrovraty mají led
pouliční osvětlení, aby ušetřily na elektrice! A naše „město“? Škoda mluvit,
to člověk mlátí prázdnou slámu.
V Kocábě se válejí větve od pořezaných stromů. Dřevo jde ztopit, a co s větvemi? Šup do Kocáby. A to je kousek po proudu to samé! Uříznou se větve,
šup do vody, ona je odnese. Toho si také nikdo nevšimne.
Říkali jste, jak vypadá kdysi malebné údolí Kocáby, které je „rájem“ pro
vyjížďky na kole. Malebné dávno není. Všude jsou jen ohradníky. Na krásných loukách se pasou ovce a na lukách zbyly jen kopřivy, ty dámám nechutnají. Už tu není kout, kam by člověk mohl jít na procházku. A do toho nějaká
hlava podmazaná povolí zbudování jatek. Povolil se bytový dům u benzínky
(ta v Kníně byla před 50 lety, napřed byl pumpařem p. Červený, pak pí. Korbová) a ta se má zrušit. Ale ta jatka, to je facka všem lidem. Cesty tam jsou už
zničené a mimo zápachu se to ještě zhorší.
Pár lidí smí všechno, druzí nic. Je to smutné! Ale jak se říká: Kdo nebyl
v Kníně, nebyl nikde.
Vaše J.

Poděkování
Děkuji touto cestou městskému zastupitelstvu za blahopřání k mému
životnímu jubileu.
Božena Chmelíková
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Český klub zlatokopů
ve spolupráci s Městem Nový Knín, Muzeem zlata Nový Knín
a pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje pořádá

17. – 18. 8. Registrace
18. 8. Slavnostní zahájení a průvod od 17 hod.
19. – 22. 8. Hlavní program – areál Oplocenka:

soutěže v rýžování zlata (od 9 hodin do cca 17 hod.), v sobotu finále,
od 13.30 soutěž VIP, po skončení závodů slavnostní zakončení a ocenění vítězů
Doprovodný program: škola rýžování, exkurze do hornických lokalit,
rodinný program Gold Quest, ukázky řemesel a prodejní stánky,
večer hudební program vždy od 19 hod., posezení u táboráku dle počasí
Tipy z okolí: Muzeum zlata v Novém Kníně, Hornické muzeum Příbram,
Regionální muzeum zlata v Jílovém u Prahy, naučné stezky v okolí N. Knína
Stan s občerstvením, stanování pro závodníky
Vstupné dobrovolné

Aktuální informace na: www.novyknin2020.cz
World Goldpanning Championship 2020
20
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608 202 392 ... telefon do čistírny

Co vše vám vyčistí?
- obleky / kostýmy
- moto oděvy
- péřové přikrývky, polštářě / péřové oděvy
- kabáty / kůži / kožešiny
- společenské a svatební šaty
- sportovní
a outdorové oblečení
spo
- domácí textil (potahy, závěsy, ubrusy, apod.)
- choulostivé oděvy a látky

Otevírací doba 3S POTRAVIN:
21
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Dne 20. 8. 2020
se bude konat

prodejní akce

elektrický seniorský
invalidní vozík SELVO

fa Rišková Bruntál
v místní sokolovně
Nový Knín.

Stáří 2 roky – nepoužívaný

Prodej potrvá
od 10:30 do 16:30 hodin.

K prodeji nabízí textil,
lůžkoviny, spotřební
zboží a obuv.

Cena 22.000,- Kč
Tel.: 606 931 174
Poděkování

Chtěla bych tímto poděkovat za milé blahopřání a dárky panu místostarostovi Tomáši Havlíčkovi a všem, kteří mi přišli popřát k mým
90. narozeninám. Největší radost mi ale udělaly sousedky - Janina
s Dádou s jejich pěti dětmi. Bylo to velmi veselé a překrásné posezení. Moc si toho vážím.
Marie Pešková

JUBILANTI MĚSÍCE
V srpnu slaví své jubileum tři ženy – paní Marie Macháčková, paní Eva
Zelinková a paní Jarmila Ďurigová. Krásné narozeniny oslaví pan Jindřich Špinar. Vám všem přejeme spoustu sil a zdraví do dalších let.
Měsíčník Novoknínský zpravodaj • Číslo 7/2020 vyšlo v Novém Kníně, dne 1. 8. 2020. • 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: úterý 25. 8. 2020.
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Léto se má zatím k světu. Po prazvláštním školním roce si školáci užívají
ty opravdové prázdniny a všichni žijeme v naději, že až nastane čas, kdy je
škola povolá zpět do lavic, bude to tak, jak má být, tedy v plném počtu, bez
roušek, po dvou v lavicích atd. atd., zkrátka přesně tak, jak si to po jarních
zkušenostech přejí všichni jejich rodičové i učitelé.
-JeF-
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Zprávy ze zasedání 
	zastupitelstva obce
Zasedání zastupitelstva obce konané dne 13. 7. 2020
Upravený zápis ze zasedání zajišťující ochranu osobních
údajů je zveřejněn na úřední desce, ve vývěskách místních
částí a na internetových stránkách obce www.chotilsko.cz.
Tento příspěvek shrnuje přijatá usnesení.
Zastupitelstvo usnesením schválilo:
•	rozpočtové opatření č. 5/20 k na- •	smlouvu k pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH
výšení příjmů o 10 tis.Kč a navýChotilsko,
šení výdajů o 242 tis.Kč,
•	zařazení území obce do územ- •	změnu stavby na poz. parc.č.
863/15 v k.ú. Prostřední Lhota,
ní působnosti MAS Brdy-Vltava
na programové období 2021-2027, •	projektovou dokumentaci k rekonstrukci mostu na komunikaci
•	směrnici č. 4/2020 pro sjednáváII/102 v Chotilsku,
ní pracovního poměru na dobu
•	příspěvek pro SDH Záborná Lhourčitou,
ta na zakoupení požárních hadic,
•	smlouvu o zřízení věcného břemene s právem provedení stav- •	aktualizaci „Programu rozvoje
obce Chotilsko 2017-2023“ o záby kabel. vedení NN napoz.
měr zajistit společenské prostory
parc.č. 11, parc.č. 17/2, parc.č. 114
pro setkávání,
a parc.č. 350 v k.ú.Sejcká Lhota,
•	smlouvu o smlouvě budoucí o zří- •	technické zabezpečení vývozu
kontejneru na bio a směsný odzení věcného břemene a umístění
pad z osady Kobylníky. Náklady
kabel. vedení NN na poz. parc.č.
na pořízení kontejneru a na jeho
1123/19 v k.ú. Prostřední Lhota,
vyvážení uhradí osada,
m.č. Smilovice za úhradu 10 tis.
•	cenovou nabídku na zpracování
Kč,
studie kapacitních možností od•	pronájem části obslužného proběru vody z Vltavy na Živohošti
storu pro rozhlednu na Veselém
pro potřebu obce,
vrchu k podnikání poskytováním drobného občerstvení v přípustném rozsahu,
II
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•	příspěvek
občanům
4.000 Kč
na instalaci vodoměrů a provedení vodoměrných šachet u nemovitostí připojených k vodovodnímu řadu v Chotilsku,
•	změnu stavby před dokončením
spočívající v provedení chodníku
mezi poz. parc.č. 394/28 a parc.č.
1081/1 v k.ú. Prostřední Lhota namísto chodníku podél komunikace na parc.č. 1213/5 a parc.č.
394/28.

•	umístění jedné reklamní cedule
„Restaurace u Ládi“ na parkovišti pro rozhlednu na Veselém vrchu v prostoru schváleném obecním úřadem,
•	řád
veřejného
pohřebiště
na Živohošti,
•	kupní smlouvu na dodávky od fy
Kámen Zbraslav, a.s.,
•	nájemní smlouvu k užívání obecního bytu č. 01 v Prostřední Lhotě čp. 22,

Zastupitelstvo usnesením zamítlo:
řad poz. parc.č. 69 v k.ú. Prostřed•	cenovou nabídku Fair Care s.r.o.
ní Lhota z důvodu místního přena zpracování žádosti o dotaci
tížení vodovodního řadu,
na obnovu naučné stezky „Zlaté
•	návrh na pořízení a instalaci GPS
psí hory“,
do nákladního vozidla obce.
•	žádost o připojení na vodovodní
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
•	rozhodnutí
o
návrhu
KPÚ
Chotilsko,
•	zápis z kontroly KHS v autokempu Živohošť,
•	změnu v sazebníku odměn v rámci zpětného odběru odpadů,
•	ukončení mimořádných opatření
k prevenci a tlumení moru včelího plodu,
•	metodiku k průběžnému oznámení veřejných funkcionářů
o střetu zájmů,
•	návrh na zachování kolonie jiřiček na opuštěných budovách
v Prostřední Lhotě,
•	jednání na MěÚ Benešov o úplné
uzavírce silnice II/114 (lom Bělice
– Neveklov),

•	žádost o územně plánovací informaci k využívání pozemků
parc. č. 68, parc. č. 495, parc. č.
496 a části pozemku parc. č. 670,
vše k.ú.Křeničná, (část V Záhoří)
– ZO nemůže zaujmout stanovisko k plánovací informaci, neboť
není dosud platný nový územní
plán. Podle současného platného
územního plánu nejsou pozemky
určeny k k trvalému bydlení.

III
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Hudební vzkaz díků
všem zdravotníkům
V chrám hudby se již potřetí – tentokrát s poděkováním všem
zdravotníkům – proměnil kostel sv. Fabiána a Šebestiána na Živohošti
v sobotu 11. července. Úvodním slovem paní Renata Sabongui ve zcela
zaplněném prostoru kostela uvítala návštěvníky a představila
program tohoto setkání s hudbou, pojatého jako poselství hlubokého
vděku všemu zdravotnickému personálu,který, ač sám v ohrožení,
svědomitě naplňuje své poslání v péči o naše zdraví. K poselství se
připojil a jménem zdravotníků a pro ně jej také přijal ředitel Oblastní
nemocnice Příbram MUDr. Stanislav Holobrada.
K zahájení hudební složky programu rozezvučeli své lesní rohy několika skladbami benešovští hornisté v čele s panem Janem Slabým. Poprvé
se poté představili mladí zpěváci souboru Dětská opera Praha. V průbě-

IV
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hu celého hudebního odpoledne pak tento dětský soubor představil posluchačům mnohé ze svého bohatého repertoáru a nechal také „nahlédnout“
do teprve připravovaných hudebně dramatických čísel.Tento velice milý
rámec celého odpoledního programu byl prokládán sólovými výstupy dalších znamenitých umělců. Patřila k nim paní Jiřina Marková-Krystlíková, zakladatelka a vedoucí Dětské opery Praha, sama sólistka ND v Praze
a profesorka zpěvu na Pražské konzervatoři, dále předvedl umění mistrně rozezvučet píšťaly kostelních varhan ředitel Pražské konzervatoře pan
Petr Čech, svým zpěvem uchvátila japonská sopranistka Natsumi Matsuzaki a k zážitku z celého sobotního odpoledne velikým dílem přispěl svým
vystoupením houslista pan Pavel Šporcl.

Po skončení koncertu jsem na odchodu zaznamenal slova dvou malých
děvčátek: „Bylo to pěkné, ale moc dlouhé – nudily jsme se“. No, proč ne.
Ony dorostou a snad se i připojí k nám ostatním, kterým předvedené hudební výkony pohladily duši.
Pro nezúčastněné může být jen velmi slabou náplastí pár fotografií nawww.chotilsko.cz.
-JeFV
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	Dětská olympiáda a Pivní běh
Spojení, zdá se, jakoby nepatřičné. Ovšem kdo viděl nasazení rodičů
v postavení trenérů, masérů a motivačních koučů svých malých
sportujících ratolestí, musel uznat, že oni si tu odměnu v podobě
pivního potěšení podkresleného sportovním nádechem plně zaslouží.
Tak tomu bylo v sobotu 18. července. Počasí, zrána hrozící pošmourným až
deštivým dnem, se naštěstí umoudřilo a nastavilo sportovcům i divákům
příznivější tvář, a to až do večerních hodin, kdy už si řeklo dost, teď zase
já, a přívalem deště na chvíli přerušilo závěrečnou hudební produkci. Tím
ale dojmy z celého dne narušeny nebyly. Více než padesát dětí (jen zkuste v tom hemžení počítat přesně) zápolilo v několika disciplínách s urputností odpovídající významu akce. Ovšem to jen pro ten pocit v cíli – medaili a odměnu nakonec dostaly všechny. A nelze než dodat, že organizátorům
včetně „hostujících“ pořadatelů z řad tradičních účastníků Běhu na rozhlednu, patří uznání a velký dík za skvěle připravenou akci.

Po dětském sportování nastala neméně očekávaná akce pro přihlášené
účastníky Regent pivního běhu. „Lahváče“ opustily lednici, dychtiví borci se
seřadili na startovní čáře a vyběhli na trať v délce dvojího oběhnutí fotbalového hřiště zpestřeného povinnou konzumací dvou pivních dávek – muži
tradičních půllitrových, ženy těch menších. Někomu více sloužil „splávek“,
někomu zase nohy. Nicméně do cíle dorazili všichni a proto, i když organizátoři opomněli vyslat na trať sběrný vůz, nebylo ho naštěstí zapotřebí.
VI
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Celý sportu zaslíbený den byl také provázen a v přestávkách oživován hudebními vstupy. Tentokrát ovšem v neobvykle širokém rozahu žánrů od operního zpěvu přes folk, country až
po „klasický“ bigbeat. Všechna vystoupení se dočkala zaslouženého aplausu.
Ostatně, nechte se „vtáhnout do děje“
a lespoň u kázkam i ve fotoga ler i i
na www.chotilsko.cz.
-JeF-

Není soused jako soused
Většina z nás má nějakého souseda. Sousedské vztahy mohou být krásné,
ale i šílené.
Prvních pár let bylo vše v pořádku, ale postupem času nás začal soused nemile překvapovat svým chováním vůči naší kočičce. Domnívali jsme se, že
když má psy, tak má zvířata rád a i když ne všechny rád, tak je samozřejmě
akceptuje. Stejně jako my všichni, co žijeme na vesnici. Neřešíme např. noční
štěkot psů, kokrhání kohoutů či návštěvy jiných kocourů a koček, kteří se přijdou v noci najíst z misky naší kočky. Na vesnici to tak prostě je.
Ovšem sousedova averze vůči naší kočce se opravdu začala stupňovat. Nejprve upozorněním: „ Domluv kočce, ať k nám neleze, mám na zahradě jed proti myším, mohla by se otrávit“ a pak následoval také ostnatý drát k plotu, který dělí naše pozemky, kudy občas kočka lezla. Poté se nějakou dobu nic nedělo, až cca před 1-2 měsíci bylo mému manželovi důrazně řečeno, že jestli ještě
uvidí naší kočku na své zahradě, zastřelí ji.
Dne 20. 7. 2020 byla kočka střelena do horní části zadní nohy, což potvrdil
i veterinář.
Kým?? Žádný majitel pozemku přece nemá právo a nesmí střílet po cizím
zvířeti, i když je na jeho pozemku!!!
No a co můžeme čekat příště? Že se někdo netrefí a místo koček budou postřeleny děti na zahradě?
-L.VII
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Léto opět přeje výjezdům …
… a tak naše jednotka vyjížděla od posledního vydání Chotilského
zpravodaje ke třem událostem. Ale začněme popořádku:
6.7. v 19:59 vyjížděla naše jednotka k záchraně osob a zvířat z vody
s upřesněním, že se jedná o převrácenou jachtu na úrovni osady Malčany. Naše jednotka do této osady přijela jako první, nicméně na místě, které bylo udáno jako místo události, se nacházel pouze oznamovatel, který
nás nasměroval k samotnému místu potopení jachty, což byl protější nepřístupný břeh, kdesi na půl cesty mezi hotelem Hadina a Laguna. Naší
jednotce je toto místo a tento terén poměrně známý, jelikož tam poslední roky pravidelně vyjíždíme k lesním požárům. Naše jednotka upozornila operačního důstojníka na skutečné místo události a společně s dalšími jednotkami a Policií ČR jsme se vydali na protější „benešovský“ břeh.
Celá událost měla šťastný konec a kromě utopené jachty, která i s ohledem
na absenci motoru, hloubku a místo potopení, už navždy zůstane na dně
přehrady, zůstanou posádce pouze vzpomínky na nedobrovolné letní osvěžení ve Vltavě.
14.7. v 15:57 vyjížděla naše jednotka opět do osady Malčany, kde pro změnu ohlašovatel z druhého, tedy „benešovského“ břehu zaregistroval kouř
z lesa, který nepocházel z komína. Po příjezdu naší jednotky na místo udá-
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losti bylo zjištěno, že u jedné z chat dochází k pálení listí. V této souvislosti a na tomto místě opět apeluji na všechny, kdo chtějí pálit zbytky zahradního odpadu, aby toto pálení hlásili na stránkách https://paleni.izscr.cz/.
A v této souvislosti ještě doporučím lepší postup a to možnost bezplatného
uložení zahradních zbytků do obecního kontejneru na BIO odpad!
Ten samý den 14.7. v 19:04 pak naše jednotka vyjížděla do obce Blažim
k ohlášenému požáru dopravních prostředků, kdy se dle popisu jednalo
o požár balíkovače a posekaného sena a louky. Při našem příjezdu byl již
balíkovač zachvácen v plném rozsahu ohněm a zároveň hořela i nejbližší část louky. Společně s jednotkou SDH Neveklov došlo po nasazení dvou
proudů k rychlé lokalizaci požáru a následovalo za použití termo-kamery
hledání skrytých ložisek ohně a jejich postupné dohašování a ochlazování samotného balíkovače. Tato událost se opět naštěstí obešla bez zranění.

Na závěr mi dovolte připomenout blížící se termín Chotilského posvícení, kdy se na vás těšíme 29.8.2019 od 15:00. Připomínám možnost předání darů- cen do tomboly, které je možné předat paní Stanislavě Krejčíkové
/724 236 152/ případně do infocentra v Chotilském muzeu, děkujeme!
Krásný a klidný srpen
Martin Brodský
IX
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INZERCE

Upozornění
na splatnost místních
poplatků

Zemědělská společnost Dobříš, spol. s r.o.
se sídlem Příbramská 506, 263 01 Dobříš
vyplácí ve dnech
1. 9. 2020 – 10. 9. 2020
v době
od 8.30 do 14.30 hod

Upozorňujeme občany, kteří doposud neuhradili poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
stanovený obecně závaznou
vyhláškou č. 2/2017, že termín
pro uhrazení uvedeného poplatku je do konce března příslušného roku.
Připomínáme majitelům
nebo držitelům psů, že dne
01.03.2020 v y pršela splatnost poplatku ze psů. Poplatek (za co se platí, kdy se platí a výše poplatku) je stanoven
obecně závaznou vyhláškou č.
1/2015 o místních poplatcích.
Žádáme tedy majitele nebo držitele psů, kteří ještě tuto povinnost nesplnili, aby tak učinili co nejdříve.

nájemné
za pozemky
v kanceláři Zemědělské společnosti
Dobříš, spol. s r.o.
na adrese Příbramská 506, Dobříš

naše společnost nabízí

odkoupení
Vašich
pozemků

-OÚ-

máte-li zájem o odprodej zemědělské půdy
kontaktujte nás
telefon: 318 541 959
mobil: 728 504 020
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Zprávy z obce
Usnesení ze zápisu č. 19/2020 ze zasedání
Zastupitelstva obce Mokrovraty,
konaného dne 13. 7. 2020 od 18.00 hodin
Usnesení č. 1-19/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty volí zapisovatelku Mgr. Jiřinu Zorkovou
a jako ověřovatele p. Karla Kaláta a p. MgA. Pavla Grize.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 2-19/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje program jednání zastupitelstva
obce dne 13. 7. 2020 takto:
1)	Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby
2)	Dohoda mezi obcemi o zajištění provozování veřejného pohřebiště
3)	Žádost o odprodej části pozemku parc. č. 356/4 v k.ú. Mokrovraty
4)	Žádost o pronájem části pozemku parc. č. 118/1 v k.ú. Mokrovraty
5)	Výsledky zadávacího řízení na VZMR – oprava chodníku Mokrovraty
I
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6)	Smlouva o dílo – oprava chodníku Mokrovraty
7)	Smlouva o spolupráci – sítě elektronických komunikací
8)	Zařazení Obce Mokrovraty do územní působnosti MAS Brdy-Vltava
9)	Různé
Výsledek hlasování:
Pro: 7 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení 3-19/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje přidání Otevřeného dopisu hnutí SNK „Program pro zlepšení života v Mokrovratech“ do programu tohoto
jednání zastupitelstva a bere na vědomí tento dopis.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení 4-19/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6026464-1
mezi Obcí Mokrovraty a společností ČEZ Distribuce, a.s.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení 5-19/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje Dohodu mezi Obcí Mokrovraty
a Městem Nový Knín o zajištění provozování veřejného pohřebiště.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení 6-19/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty zamítá odprodej části obecního pozemku
parc. č. 356/4 v obci a k.ú. Mokrovraty dle žádosti p. J. P.
Výsledek hlasování:
Pro: 0 hlasů Proti: 7 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení 7-19/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje krátkodobý pronájem části pozemku parc. č. 118/1 v obci a k.ú. Mokrovraty – 15 m2 p. M. N.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
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Usnesení 8-19/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty bere na vědomí a schvaluje oznámení o vyhodnocení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu – „Oprava chodníku Mokrovraty“; v souladu s doporučením starostky vybírá nabídku firmy M-Silnice a.s., Husova 1697, Pardubice.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení 9-19/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje Smlouvu o dílo na akci „Oprava
chodníku Mokrovraty“ mezi Obcí Mokrovraty a firmou M-Silnice a.s., Husova 1697, Pardubice.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení 10-19/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje Smlouvu o spolupráci mezi Družstvem Eurosignal, Roháčova 263, Praha 3 a Obcí Mokrovraty.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení 11-19/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty souhlasí se zařazením svého území do územní působnosti MAS Brdy-Vltava na programové období 2021–2027 a souhlasí
s přípravou Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Brdy-Vltava
na svém území.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Stanislava Ecklová, starostka obce

Pokračování řízení týkajícího se stavby na pozemcích
parc. č. 168/1, 168/2 a 168/3, k. ú. Mokrovraty
Dne 28. 1. 2019 vydal Městský úřad Nový Knín, stavební úřad (dále „stavební úřad“) usnesení o zastavení územního řízení týkajícího se stavby
skladu zemědělských a lesnických produktů + manipulační plocha na pozemcích parc. č. 168/1, 168/2 a 168/3, k. ú. Mokrovraty (dále „stavba“).
Jako důvod zastavení bylo v usnesení uvedeno, že žadatel (stavebník) již
stavbu bez vydaného územního rozhodnutí zrealizoval, tudíž se žádost
o vydání územního rozhodnutí stala zjevně bezpředmětnou.
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Následně bylo dne 27. 2. 2019 vydáno oznámení o zahájení řízení o dodatečném povolení stavby spolu s pozváním k ústnímu jednání na den 21.
3. 2019. Obec Mokrovraty prostřednictvím svého právního zástupce podala dne 20. 3. 2019 proti stavbě, o které se vedlo řízení o dodatečné povolení, námitky. V námitkách uvedla, že stavba je v rozporu s cíli a úkoly
územního plánování, chybí nezbytný podklad – závazné stanovisko orgánu územního plánování, stavba zasahuje na pozemek obce, přičemž obec
k tomuto zásahu nedala souhlas, došlo k nezákonnému postupu při odnětí
ze zemědělského půdního fondu, stavba nesplňuje požadavky na veřejnou
dopravní a technickou infrastrukturu, chybí některá další stanoviska dotčených orgánů a řízení probíhá od samého počátku zmatečně. Současně
se obec prostřednictvím svého právního zástupce zúčastnila jednání dne
21. 3. 2019, na kterém potvrdila, že na námitkách trvá. Na jednání bylo zároveň zjištěno, že žadatel (stavebník) nedisponuje všemi stanovisky dotčených orgánů a byl poučen o tom, aby je doplnil. Od doby konání jednání
následně obec nebyla ze strany stavebního úřadu o žádném úkonu či podání ve věci vyrozuměna.
Vzhledem k tomu se zástupci obce dostavili dne 11. 10. 2019 na stavební
úřad, aby nahlédli do spisu týkajícího se stavby. Spis k této stavbě jim však
nebyl předložen s odůvodněním, že byl zapůjčen soudu. Na dotaz, zda bylo
ve věci stavby vydáno rozhodnutí, vedoucí stavebního úřadu nejprve ústně sdělila, že řízení bylo přerušeno a žádné rozhodnutí doposud nebylo vydáno, následně se pod tuto informaci i podepsala.
Poté dne 16. 10. 2019 podala obec k Městskému úřadu Dobříš žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které žádala o sdělení informace, zda tento úřad, jako dotčený správní orgán v řízení o dodatečném povolení stavby, neučinil za poslední dva měsíce určitý úkon či nevydal určité sdělení. V případě, že ano,
obec žádala zaslání kopií těchto dokumentů.
Dne 22. 10. 2019 obdržela obec od tohoto úřadu odpověď, ve které
bylo mj. uvedeno, že „Přestože MÚ Dobříš neobdržel v této věci od stavebního úřadu v Novém Kníně další písemnosti, zjistil od jiného dotčeného orgánu, že ve věci bylo vydáno rozhodnutí o dodatečném povolení stavby čj.
MUNK/1518/2019/STAV-Čer, sp. zn. MUNKsp/22/2019/STAV, ze dne 01.07.2019,
které nabylo právní moci dne 17.07.2019.“
Obec se tedy dozvěděla až dne 22. 10. 2019, že ke stavbě bylo vydáno rozhodnutí o dodatečném povolení již 1. 7. 2019. Stavební úřad tedy
v rozporu se zákonem o tomto vydání rozhodnutí obec neinformoval, naopak obci poskytl lživou informaci, že rozhodnutí ještě nebylo vydáno.
Obec proto podala dne 21. 11. 2019 nejprve stížnost na vedoucí stavebního úřadu a následně dne 14. 2. 2020 i trestní oznámení pro podezření
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ze spáchání trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby. Vyšetřování
v současné době stále probíhá.
Dále stavební úřad postupoval v rozporu se zákonem, když ke stavbě vydal dne 7. 8. 2019 kolaudační souhlas, ačkoliv musel vědět, že rozhodnutí
o dodatečném povolení stavby ještě nenabylo právní moci, jelikož toto rozhodnutí nezaslal na vědomí všem účastníkům řízení.
Přitom o vydání kolaudačního souhlasu se obec dozvěděla opět zcela
náhodou, a to až od Městského úřadu Dobříš dne 29. 1. 2020 v souvislosti
s procesem pořizování územního plánu.
Co se týče řízení o dodatečném povolení stavby, obec podala okamžitě
poté, co se o vydání rozhodnutí dozvěděla, odvolání opominutého účastníka řízení ke krajskému úřadu, který dne 28. 2. 2020 vydal rozhodnutí,
že odvolání vyhovuje, rozhodnutí zrušil a věc vrátil k novému řízení. Následně vydal dne 25. 5. 2020 usnesení, kterým pověřil Městský úřad Dobříš
k novému řízení, a to z důvodu systémové podjatosti. Proti tomuto usnesení se žadatel (stavebník) odvolal. O odvolání prozatím nebylo rozhodnuto.

Vážení spoluobčané,
v Mokrovratech je distribuován propagační leták nově založeného hnutí SNK, ve kterém je zmínka o mé firmě. Považuji za nutné, se touto formou distancovat od aktivity, se kterou já osobně ani má firma nemáme nic
společného. Rád finančně podpořím smysluplnou věc, ovšem rozhodně ne
tímto způsobem a pod hlavičkou tohoto sdružení.
V Mokrovratech dne 21. 7. 2020
Zdeněk Kulda

	Aktuality z naší školy
– září 2020
Vážení spoluobčané,
rádi bychom se s Vámi podělili o významnou událost týkající se naší školy.
Jedná se o 30. výročí jejího znovuotevření. Tak jako každé začátky i opětovné otevření mokrovratské školy provázely problémy a různá úskalí. Můžeme však říci, že díky úsilí a snaze mnoha lidí se podařilo vše zvládnout.
Srdečně proto zveme všechny zájemce z řad bývalých žáků, pedagogů a všech přátel školy, které její třicetiletá historie i současnost zajímá,
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dne 1. září 2020 v 8.00 hodin před budovu školy. Společně přivítáme děti
po prázdninách do školních lavic a vy můžete vidět změny, kterými prošla
nejen školní budova, ale i její okolí. Věříme, že nastalé skutečnosti jsou ku
prospěchu nás všech, neboť vzdělání je alfou a omegou života.
ZŠ a MŠ Mokrovraty

	Příjem bioodpadu – změna
umístění kontejneru
Od neděle 21. 6. 2020 je dočasně přemístěn kontejner na bioodpadu na zahradu základní školy (zadní vjezd). Bioodpad je možno do kontejneru odkládat každou neděli od 9:00 do 13:00 hod. a každé pondělí od 8:00 do 12:00 hod.

	Knihovna v Mokrovratech
Knihovna v Mokrovratech je v době letních prázdnin od 10. 7. do 31. 8.
2020 uzavřena.
Otevřena bude opět v pátek 4. 9. 2020 od 18:00 do 19:00 hod.
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