Novoknínský 4
zpravodaj

duben 2019
výtisk zdarma

Měsíčník pro Nový Knín, Chotilsko a Mokrovraty
Mikroregion Střední Povltaví

Muzeum zlata, pobočka Hornického muzea Příbram
Vás zve na

POHÁDKOVOU N C MUZEA
V Novém Kníně

1. 6. 2019

17:00 hod. zahájení
rýžování zlata, výroba keramiky, prezentace dobových fotografií Nového Knína
18:00 hod. křest knihy od Petra Kadlece „MIZEJÍCÍ KRAJ POVĚSTÍ OD NOVÉHO KNÍNA PO STAROU ŽIVOHOŠŤ“
19:00 hod. – 23:00 hod. „POHÁDKOVÁ CESTA ZA POKLADEM“

PROGRAM:





Důležitá informace

Vezměte si s sebou baterku a propisku. Začátek celé cesty je v Muzeu zlata, kde zaplatíte vstupné a dostanete křížovku.
Po Novém Kníně budou různá stanoviště, kde budou čekat strašidla a budou vám pomáhat s rozluštěním tajenky.
Celá cesta bude končit na radnici ve sklepení, kde bude čekat překvapení.

Jednotné vstupné 5 Kč
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
v dnešním slovu starosty bych se rád věnoval jedné závažné záležitosti
– a tou je sucho. Bohužel po loňském extrémně teplém a suchém roce začal
ten letošní obdobně. V zimě moc sněhu nebylo a v tuto chvíli můžeme říci,
že letos ještě pořádně nezapršelo. Bohužel prognózy a dlouhodobé předpovědi očekávají letošek ještě horší než rok loňský. Mnozí z Vás, kteří využívají vlastní zdroj vody, jistě již zaznamenali pokles hladiny, a pokud se
prognózy naplní, bude hůř. Je pravděpodobné, že budeme muset přijmout
nějaká opatření k této situaci, ale ta jsou k ničemu bez Vaší pomoci. Musíme
začít každý u sebe a učit se s vodou šetřit už nyní a při každé příležitosti.
Známe dobře roztočené kohoutky a další zbytečnou spotřebu v domácnosti.
Další záležitostí je zalévání zahrádky – pokud není jiná možnost, raději
omezit pěstování rostlin, které vyžadují vydatnou zálivku.
Vážení spoluobčané, nerad působím dojmem, že zasahuji do Vašich záležitostí, ale věřte, že situace začíná být vážná, a pokud se většina z nás
nebude snažit s vodou šetřit, můžeme se dočkat toho nejhoršího – zkrátka,
že nám ta tolik potřebná pitná voda z kohoutků nepoteče.
Děkuji všem, kteří si tato slova vezmou k srdci, a přeji nám tolik potřebnou vláhu v rozumné míře.

Ing. Tomáš Havlíček
starosta

Titulní kresba:
Muzeum zlata Nový Knín
Novoknínsk¯

zpravodaj
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ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
USNESENÍ č. 4/19 ze zasedání zastupitelstva města
ze dne 21. 2. 2019
• USNESENÍ č. 1-4/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
neschvaluje návrh na přesunutí
bodu programu č. 13 před bod č. 4
v programu zasedání.
• USNESENÍ č. 2-4/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje doplněný program zasedání.
• USNESENÍ č. 3-4/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
volí
ověřovatele
zápisu:
pana
Bc. Václava Krotila, DiS. a Ing. Václava Járku.
• USNESENÍ č. 4-4/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
projednalo nepodepsané zápisy ze
zastupitelstva č. 34/2018, č. 37/2018
a č. 3/2018 a odročuje tuto záležitost na příští jednání řádného zastupitelstva.
• USNESENÍ č. 5-4/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
neschvaluje návrh schodkového
rozpočtu města na rok 2019 s úpravou v příjmové části ve výši 53961,6
tis. Kč a výdajové části ve výši 55150,7
tis. Kč. Oproti návrhu dochází ke snížení příjmů na položce městské policie o částku 930,5 tis. Kč a ke snížení
výdajů na § 5311 o částku 1861 tis. Kč
a zvýšení výdajů na § 3113 o částku 350 tis. Kč. Schodek rozpočtu je
dorovnán přebytkem hospodaření
z roku 2018 ve výši 2 191,1 tis. Kč.
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Novoknínsk¯

• USNESENÍ č. 6-4/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje návrh schodkového rozpočtu města na rok 2019 s úpravou
v příjmové části ve výši 54.892,1 tis.
Kč a výdajové části ve výši 57.011,7
tis. Kč ve výdajové části. Oproti návrhu dochází k navýšení výdajů
na § 3113 o 350 tis. Kč. Schodek rozpočtu je dorovnán přebytkem hospodaření z roku 2018 ve výši 3121,6 tis.
Kč. V rámci tohoto rozpočtu je v paragrafu 6171, položce 5499 částka 80
tis. Kč na sociální fond Města Nový
Knín.
Detailní rozpočet je nedílnou součástí tohoto usnesení.
• USNESENÍ č. 7-4/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje upravený návrh Program
rozvoje města na období 2019–2025.
• USNESENÍ č. 8-4/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
neschvaluje snížení navržených
rozhodovacích limitů ve směrnici
upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Města Nový
Knín tímto způsobem:
starosta města do 50 tis. Kč
rada města do 100 tis. Kč
zastupitelstvo města nad 100 tis. Kč.
• USNESENÍ č. 9-4/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje návrh Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Města Nový Knín.
zpravodaj
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• USNESENÍ č. 10-4/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
uděluje souhlas členu zastupitelstva Ing. Josefu Lukešovi, PhD.
k užívání závěsného odznaku ČR pro
svatební a občanské obřady. Místa
a doba obřadů zůstávají beze změny.
• USNESENÍ č. 11-4/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje spoluúčast města na financování restaurování kazatelny
v kostele sv. Mikuláše v Novém Kníně ve výši 30.000,- Kč.
• USNESENÍ č. 12-4/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje pokračování v pořizování územního plánu Nový Knín.
• USNESENÍ č. 13-4/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje finanční příspěvek na sociální a návazné služby poskytované
obyvatelům regionu Brdy – Vltava
prostřednictvím Sociálního fondu
regionu Brdy – Vltava a smlouvu č.
15/2019 o tomto příspěvku.
• USNESENÍ č. 14-4/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje podání žádosti o dotaci
z fondu Ministerstva pro místní rozvoj ČR z programu Podpora obnovy
a rozvoje venkova na obnovu místních komunikací na akci Komunika-

ce ve městě Nový Knín a smlouvu
na její administraci.
• USNESENÍ č. 15-4/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje podání žádosti o dotaci
z fondu Ministerstva pro místní rozvoj ČR z programu Podpora obnovy
a rozvoje venkova na obnovu sportovní infrastruktury na akci Oprava podlah v tělocvičně v obci Nový
Knín a smlouvu na její administraci.
• USNESENÍ č. 16-4/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
odkládá body č. 13, č. 14 a č. 15 z návrhu usnesení č. 4/2019 k projednání
na příštím zasedání zastupitelstva.
• USNESENÍ č. 17-4/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
projednalo návrh veřejnoprávní
smlouvy s Novou Vsí pod Pleší.
• USNESENÍ č. 18-4/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje koupi 200 ks židlí dle nabídky společnosti EMPORO s.r.o. ze
dne 14. 6. 2018.
Ing. Tomáš Havlíček, starosta města
Petr Chmelík, místostarosta
V Novém Kníně dne 21. 2. 2019

USNESENÍ č. 5/19 ze zasedání zastupitelstva města ze dne
18. 3. 2019
• USNESENÍ č. 1-5/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje program zasedání.

Novoknínsk¯

• USNESENÍ č. 2-5/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
volí ověřovatele zápisu: pana Josefa
Mácha a pana Bc. Václava Krotila, DiS.
zpravodaj
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• USNESENÍ č. 3-5/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
odkládá projednání nepodepsaných zápisů ze zastupitelstva č.
34/2018, č. 37/2018 a 3/2018 na další
zasedání zastupitelstva města.
• USNESENÍ č. 4-5/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
ukončuje platnost usnesení č. 131/2018-ZM ze dne 30. 10. 2018 k 31. 3.
2019 s tím, že odměny dle usnesení
budou vypláceny do 31. 3. 2019.
• USNESENÍ č. 5-5/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje
Zastupitelstvo
města
Nový Knín v souladu s § 72 a § 84
odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměny za výkon jednotlivých
funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto:
místostarosta: 8864 Kč
člen rady: 1970 Kč
předseda výboru nebo komise:
985 Kč
člen výboru nebo komise: 821 Kč
člen zastupitelstva bez dalších funkcí: 493 Kč.
Zastupitelstvo města Nový Knín
v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm.
n) zákona o obcích stanoví, že odměny za výkon funkce neuvolněného
člena zastupitelstva se budou poskytovat od prvního dne měsíce následujícího po schválení usnesení.
V případě nastoupení náhradníka
na uvolněný mandát bude odměna
náležet od prvního dne měsíce následujícího po složení slibu.
V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce
(místostarosty, předsedy výboru,
předsedy komise, člena výboru, čle-
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na komise) bude odměna náležet
od prvního dne následujícího měsíce
po zvolení do této funkce.
• USNESENÍ č. 6-5/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje
Zastupitelstvo
města
Nový Knín v souladu s § 84 odst.
2 písm. v) zákona o obcích stanoví,
že odměny za výkon funkce předsedy nebo člena výboru nebo komise,
kteří nejsou zastupiteli, náleží jen
v měsících, kdy výbor nebo komise
zasedala.
Předseda výboru nebo komise,
který není členem zastupitelstva:
985 Kč
Člen výboru nebo komise, který
není členem zastupitelstva: 821 Kč.
Členům výborů nebo komisí uvedených níže je schválena odměna
ve výši 0 Kč na jejich výslovnou
žádost:
Lukáš Cvrček, Stanislav Foukner,
Simona Hájková, Miroslav Konopásek, Petra Plotová, Marek Zach
• USNESENÍ č. 7-5/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Nový Knín č. 1/2019, kterou se mění OZV města Nový Knín
č. 1/2018 o zřízení městské policie.
Text vyhlášky je nedílnou součástí
tohoto usnesení.
• USNESENÍ č. 8-5/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje veřejnoprávní smlouvu o výkonu úkolů městské policie
s obcí Nová Ves pod Pleší a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Text
smlouvy je nedílnou součástí tohoto
usnesení.

zpravodaj
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• USNESENÍ č. 9-5/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje prodej pozemku část
p.č. 214/2 nově označenou p.č. 214/7
v k.ú. Kozí Hory dle GP č. 317-5/2019
žadateli J.A.N. za cenu 100,- Kč/m2.
• USNESENÍ č. 10-5/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene k pozemkům p.č. 206/3
a p.č. 207 v k.ú. Sudovice stavba
svod + kNN + SP 100 pro p.č. 49/5 č.
IP-12-6012582 ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035.
• USNESENÍ č. 11-5/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby Nový Knín,
kNN ul. Žižkova č. IE-12-6008618/
VB/3 ve prospěch ČEZ Distribuce,
a.s., IČ 24729035.
• USNESENÍ č. 12-5/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby Nový Knín,
ulice Na Potůčku, výměna NN č. IE12-6008441 ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035.
• USNESENÍ č. 13-5/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje
smlouvu
o
budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby Sudovice, kNN od PB 2296 - horní č. IE12-6008990 ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035. S výhradou
obnovení nového asfaltového povrchu celé šíře komunikace.

Novoknínsk¯

• USNESENÍ č. 14-5/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje přijetí finančního daru
ve výši 60 000,- Kč od Středočeského kraje v krajské soutěži ,,My třídíme nejlépe“ za rok 2018 v rámci projektu Podpora recyklace a využití
odpadů z obcí Středočeského kraje.
• USNESENÍ č. 15-5/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
projednalo zápisy finančního výboru a kontrolního výboru. Texty
těchto zápisů jsou nedílnou součástí
tohoto usnesení a budou zveřejněny
na webu města.
• USNESENÍ č. 16-5/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje výsledek posouzení splnění podmínek účasti u jednotlivých dodavatelů veřejné zakázky
„Stavební úpravy ZŠ Nový Knín“
a schvaluje vybraného dodavatele
INVESSALES spol. s r. o. a smlouvu
o dílo s touto společností.
• USNESENÍ č. 17-5/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
požaduje doplnění podkladů k odvodům do státního rozpočtu do příštího zasedání zastupitelstva města.
• USNESENÍ č. 18-5/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje novou zřizovací listinu
JSDH Nový Knín s účinností od 19.
3. 2019.
• USNESENÍ č. 19-5/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje dodatek č. 1 smlouvy se
společností M – SILNICE, a.s. na zhotovení další části komunikace v Sudovicích a pověřuje radu města
uzavřít dodatek č. 2 na dokončení
zpravodaj
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komunikace v celém rozsahu navrženém stavební komisí.
• USNESENÍ č. 20-5/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
pověřuje stavební komisi k vytvoření návrhu vyhlášky o stavební uzávěrce na rekonstruovaných místních
komunikacích.

• USNESENÍ č. 21-5/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
pověřuje kontrolní a finanční výbor k provedení auditu nájemních
a podnájemních smluv k majetku
ve vlastnictví Města Nový Knín.
Ing. Tomáš Havlíček, starosta města
Petr Chmelík, místostarosta
V Novém Kníně dne 18. 3. 2019

USNESENÍ č. 9/19 ze zasedání Rady města Nový Knín ze dne
19. 3. 2019
• USNESENÍ č. 1-9/2019-RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program rady.
• USNESENÍ č. 2-9/2019-RM
Rada města Nový Knín schvaluje
přijetí do pracovního poměru M. Kotouče, a to do funkce velitele Městské policie Nový Knín.
• USNESENÍ č. 3-9/2019-RM
Rada města Nový Knín schvaluje navýšení členského příspěvku
do Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska na 15.000 Kč/rok.

• USNESENÍ č. 5-9/2019-RM
Rada města Nový Knín schvaluje záměr pronájmu pozemků parc.
č. st. 115 a 384/7 v k.ú. Starý Knín
panu M.V.
Ing. Tomáš Havlíček, starosta města
Petr Chmelík, místostarosta
V Novém Kníně dne 19. 3. 2019

• USNESENÍ č. 4-9/2019-RM
Rada města Nový Knín schvaluje
záměr pronájmu pozemku část parc.
č. 918/12, p.č. 918/21 a části 918/22
v k.ú. Nový Knín manželům K.
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USNESENÍ č. 10/19 ze zasedání Rady města Nový Knín ze dne
1. 4. 2019
• USNESENÍ č. 1-10/2019-RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program rady.
• USNESENÍ č. 2-10/2019-RM
Rada města Nový Knín projednala zápis č. 3/2019 stavební komise.
• USNESENÍ č. 3-10/2019-RM
Rada města Nový Knín projednala věc úklidu, kouření a údržby
v prostorách bytového domu Sídliště
423, Nový Knín a pověřuje starostu
města vyvoláním jednání s obyvateli bytového domu ohledně stanovení
pravidel pro úklid a údržbu.
• USNESENÍ č. 4-10/2019-RM
Rada města Nový Knín schvaluje vytvoření společného školského
obvodu spádové školy II. stupně pro
děti s trvalým pobytem v obci Malá
Hraštice.
• USNESENÍ č. 5-10/2019-RM
Rada města Nový Knín schvaluje
finanční příspěvek 2.000,- na realizaci osmého ročníku Cihlafestu.
• USNESENÍ č. 6-10/2019-RM
Rada města Nový Knín neschvaluje finanční podporu zřízení nového babyboxu v Benešově.
• USNESENÍ č. 7-10/2019-RM
Rada města Nový Knín schvaluje
žádost M. B. o převod bytu v bytovém domu č.p. 423 na dceru M.K.
• USNESENÍ č. 8-10/2019-RM
Rada města Nový Knín schvaluje
pronájem části pozemku parc. č. st.
Novoknínsk¯

117 V.V. za účelem umístění stánku se
zmrzlinou.
• USNESENÍ č. 9-10/2019-RM
Rada města Nový Knín schvaluje
žádost ředitele Základní a Mateřské
školy Nový Knín o uzavření Mateřské školy podle § 3 odst. 2 vyhlášky
č. 14/2005Sb. o předškolním vzdělávání.
• USNESENÍ č. 10-10/2019-RM
Rada města Nový Knín schvaluje
pověření č. 1/2019 o pověření veřejnosprávní kontroly v Základní a Mateřské školy Nový Knín.
• USNESENÍ č. 11-10/2019-RM
Rada města Nový Knín bere
na vědomí oznámení České pošty,
s.p. o změně otevírací doby pošty
262 03 Nový Knín. Změněná otevírací doba bude zveřejněna v obecním rozhlasu a na webových stránkách města.
• USNESENÍ č. 12-10/2019-RM
Rada města Nový Knín schvaluje výjimky z počtu žáků v Základní škole Nový Knín podle § 23 odst.
5. zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona pro školní rok 2018/2019
na počet žáků 31 v 8. třídě.
Ing. Tomáš Havlíček, starosta města
Petr Chmelík, místostarosta
V Novém Kníně dne 1. 4. 2019

zpravodaj
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SDĚLENÍ RADNICE
Prodej stavebního pozemku
Zastupitelstvo města zveřejňuje záměr prodeje stavebního pozemku p.č.
106/77 v k.ú. Sudovice.

Uvolněný byt
Oznamujeme všem občanům, že se v městských bytech v Novém Kníně
uvolnil byt 2+1. Žádosti o tento byt doručte na MěÚ do 31. 5. 2019. Ti, kdo
mají již žádost na MěÚ podanou, nechť svůj zájem potvrdí telefonicky nebo
e-mailem.

Poděkování
Děkuji všem, kteří se zúčastnili jarního úklidu v Libčicích a v Novém
Kníně. Sice těch, kteří jsou ochotni přiložit bezplatně ruku k dílu, nějak
ubývá, ale tím více si jich vážím. Zkrátka někteří o práci pro město jen hovoří a jiní konají.
Starosta města

Zájezd do Valle di Ledro – září 2019
Ve dnech 5.–9. 9. 2019 se koná již tradiční výlet k přátelům do Valle
di Ledra.
Cena 4.000 Kč.
Zájezd pro letošní rok je již plně obsazen. Prosíme všechny přihlášené,
aby platbu provedli nejpozději do 20. června, a to pouze hotově v pokladně
městského úřadu. V případě nezaplacení v tomto termínu bude automaticky dána přednost náhradníkům!
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Evrops
Evrops
Opera

Oznámení o době a místě konání
voleb do Evropského parlamentu
Starosta města Nový Knín podle § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje:
1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:
v pátek 24. května 2019 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
v sobotu 25. května 2019 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1
	je volební místnost – Nový Knín čp. 47 (mincovna) – přízemí, místnost
vpravo pro voliče s trvalým pobytem v Novém Kníně (bez Sídliště)
ve volebním okrsku č. 2
	je volební místnost – Nový Knín čp. 47 (mincovna) – přízemí, místnost
vlevo pro voliče s trvalým pobytem v části Libčice, Kozí Hory, Chramiště,
Sudovice a ulice Sídliště
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní
občanství. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým
nebo služebním pasem České republiky, anebo cestovním průkazem nebo
platným občanským průkazem. Volič, který je občanem jiného členského
státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu.
4. K
 aždému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského
parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková
volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací
lístky jiné.
Ing. Tomáš Havlíček
starosta Města Nový Knín

Novoknínsk¯
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POZVÁNKA NA DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Zveme všechny zájemce
o rybolov na dětské
rybářské závody
• 11. 5. 2019 na revír Kocába 1 –
pstruhový revír
• 12. 5. 2019 na obecní rybníček
„Dolejšák“ v Mokrovratech
Závody pořádá ČRS, místní organizace Nový Knín.
Úspěšní soutěžící budou odměněni praktickými cenami.
PROPOZICE ZÁVODU:
• Místo:
- Kocába 1 na jezu U Brunclíků směr letní kino v Novém Kníně
- rybníček Dolejšák v Mokrovratech vedle autobusové zastávky
• Program:
- 8.00–8.30 hod. prezentace
- 10.30–11.00 hod. přestávka na občerstvení
- 12.00 hod. ukončení závodu
- 12.15 hod. vyhodnocení
Doba trvání soutěže může být upravena v závislosti na počasí.
Účast pro děti od 6–15 let, určeno pro registrované v ČRS a děti z rybářského kroužku. Startovné a občerstvení je pro soutěžící zdarma.
• Soutěžní pravidla:
1. Povolen 1 prut
2. Soutěžící sám nahazuje a zdolává rybu, pomoc při podebrání ryby je
povolena jen v kategorii do 8 let.
3. Při porušení bodu 2 soutěžních pravidel bude soutěžící vyloučen ze závodů.
4. Při ulovení ryby 1 cm délky = 1 bod, bez rozdílu druhu ryby. Při shodném
počtu bodů rozhoduje počet ulovených kaprů.
5. Měření úlovku a záznam do startovního lístku provádí rozhodčí.
6. Ostatní pravidla dle platného rybářského řádu.
U rybníčku Dolejšák způsob lovu plavaná.
Prosím nahlaste svou účast z důvodu omezeného místa kolem rybníčku.
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Upozornění: na pstruhovém revíru Kocába 1 se chytá jen na nástrahu
rostlinného původu.
Kontakt Ing. David Veselý, e-mail: odaglaii@email.cz; mobil: 724 523 443
Těšíme se na Vaši účast.
Výbor ČRS, z.s., místní organizace Nový Knín

CO SE DĚJE U HASIČŮ V LIBČICÍCH
Jménem hasičů z Libčic bych v prvé řadě ráda poděkovala za hmotné
sponzorské dary všem našim sponzorům, kteří nás obdarovali na akce
hasičský ples a dětský karneval.

Sportovní úspěchy
• Aprílové uzlování
30. března jsme se zúčastnili Aprílového uzlování v Nalžovicích.
Celkem nás soutěžilo 11
dětí a 2 dospěláci. Děti
byly připravené perfektně a konkurence byla
veliká. Přesto se nám
podařilo získat 5 zlatých
medailí ve všech pěti
věkových
kategoriích
a 2 bramborová místa.
Ve zkratce skvělý začátek sezóny.
• BUBU CUP
Opět
v
Nalžovicích
jsme se sešli 13. dubna
na soutěži v přespolním běhu. Nastoupila nám 3 smíšená družstva doplněná o naše kamarády nehasiče. Úspěch nás opět neminul: v kategorii 1.–3.
třída jsme získali 4. místo, v kategorii 7.–9. třída jsme získali 2. a 3. místo.
Ještě jednou velká gratulace a ještě jednou díky všem za doplnění mužstev.
Novoknínsk¯

zpravodaj
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• Hasičská soutěž Křepenice
V Křepenicích jsme se sešli v neděli 14. dubna, celkem se sjelo 18 družstev mladších a starších žáků a z toho 2 družstva přípravky. Děti běžely 2
útoky, jeden klasický a druhý s vyndáním veškerého materiálu z hasičské
bedny. Lipečtí si opět vedli velmi dobře. Starší žáci udělali skvělé dva časy.
Pro nás nezvyklý útok s hasičskou bednou vyšel parádně a děti ukázaly,
že si dokážou se vším nevšedním perfektně poradit. Mladší žáci měli také
dobře rozběhnuto, první útok nedopadl vůbec špatně. Útok z has. bedny
vypadal zpočátku taky velmi dobře, ale přece jen nezvyklá disciplína si vybrala svou daň a na základně se děti trochu praly s rozložením a zapojením
hadic. Přesto skončily na krásném pátém místě. Se staršími žáky jsme se
po druhém útoku velice radovali, ale bohužel poslední útok toho dne rozhodl o tom, že jsme si domů vezli „JEN“ stříbro. O našem druhém místě totiž
rozhodlo 0,05 vteřiny. Přesto opět skvělý výkon a velké díky všem za výdrž
a výkony v tak nehorázné zimě, která v neděli byla.

• Ukliďme Česko
V neposlední řadě bych ráda zmínila akci Ukliďme Česko, které se libčičtí
hasiči zúčastňují již několik let. Sice trochu se zpožděním (12. 4. 2019), ale
přesto v sestavě 7 dětí a 12 dospělých jsme uklidili celkem 10 km škarp okolo
silnic. Díky všem zúčastněným hasičům a jednomu spoluobčanovi.
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Vedoucí mládeže Jana Kolková

TENTO ŠKOLNÍ ROK
Tento rok byl stejně nabitý a skvělý jako ty předchozí. Jezdili jsme na výlety, skvěle se bavíme a je tu dobrá nálada. Byli jsme v kině, na exkurzi v pivovaru Berounský medvěd a na každoroční procházce kolem Kocáby. Někteří
žáci se účastní olympiád z různých předmětů a různých sportovních turnajů.
Naše škola každý rok pořádá jarmark a já se ho účastním a snažím se
pomoci. Za pár dní pojedeme znovu do kina a už se moc těším. Tento rok
se také bohužel budeme loučit s devátou třídou a musím říct, že nechci, aby
odešli, protože mi dochází, že příští rok jsme na řadě my a mně se taky nebude chtít odejít, i když jsem zvědavá na nové lidi a učitele.
Tento rok se naše třída začala konečně víc respektovat a víc si rozumíme, já sama spolužákům víc rozumím a beru je jako své sourozence.
Na konci roku se koná Akademie, kde třídy předvedou, co nacvičily,
a rozloučí se s deváťáky, kteří nás celou Akademií provedou.
Tento rok byl prostě skvělý a doufám, že ten příští, pro mě poslední rok,
bude ještě skvělejší a že si ho užijeme alespoň tak jako ten letošní, a možná
ještě víc.
Napsala: Klára Janků
žákyně 8. ročníku
ZŠ a MŠ Nový Knín

Novoknínsk¯
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POZVÁNKA NA AKCE T.J. SOKOL NOVÝ KNÍN

Novoknínský cyklotrek

SOBOTA

Akce je určena všem, kteří mají rádi cyklistiku a soutěžení.
Trať je přizpůsobena pro každého a seznámí vás s krajem
mezi Brdy a Slapskou přehradou.

18. 5.
2019

Soutěžit se bude ve dvou kategoriích „DRACI“ a „POHODÁŘI“.
• Draci – polykají kilometry, snaží se nevynechat jedinou kontrolu
a sledují čas.
• Pohodáři – se především kochají, klidně vynechají kontrolní bod,
zastaví se na malé občerstvení a nikam nechvátají.
PRAVIDLA:
Úkolem družstev (obvykle 2 až 5 lidí) je
v daném časovém limitu (10.00 start – 17.00
cíl – 7 hodin) získat co nejvíce bodů za projetí stanovišť. Stanoviště mají různou bodovou
hodnotu podle obtížnosti (jejich seznam dostanete na startu). Důkazem o projetí stanoviště je otisk označovacích kleštiček do startovní karty. K jejich nalezení slouží zadaný
orientační bod (výrazný strom, sloup apod.).
Prémiové body je pak možné získat např.
za navštívení všech vrcholů, studánek apod.
Družstvo se během soutěže nesmí rozdělit,
výjimkou je hlídání kol při dohledání kleštiček.
Trasu a pořadí jednotlivých stanovišť si soutěžící volí podle svého uvážení
(terén, sjízdnost, hospůdky apod.). Není podmínkou navštívit všechny kontrolní body. Při rovnosti bodů rozhoduje čas. Za každých 5 minut zpoždění
po limitu (17.00) dostane družstvo jeden trestný bod. Uzavření cíle je půl
hodiny po vypršení limitu (17.30), po této době už nebudou soutěžící hodnoceni. Barevnou mapku, startovní kartu a seznam stanovišť obdrží účastníci
na startu.
Vyhodnocení: Draci budou vyhodnoceni podle získaných bodů, jako pomocné kritérium je dosažený čas. Družstva na prvních třech místech budou
odměněna. V kategorii Pohodáři se vítěz nevyhlašuje, body a časy budou
sledovány, ale nejsou rozhodující, ceny dostanou tři vylosovaná družstva.
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Přihlásit se bude možné na webových stránkách Sokola od 22. 4.
2019, při nenaplnění kapacity startujících ještě v den konání akce před
startem.
VYBAVENÍ:
•J
 ízdní kolo + helma – doporučujeme horské nebo trekové kolo (jede se
i po lesních a polních cestách)
• Mapa KČT č. 38 Hřebeny a Slapská přehrada. Mapa, kterou dostanete
na startu, je pouze výřezem a není na ní zachováno měřítko
• Jídlo a pití. Pro případ přežití v odlehlých končinách. Občerstvení je
zajištěno pouze v cíli
• Vhodné oblečení, soutěž se jede za každého počasí

Velká voda Ševců
T.J. Sokol Nový Knín zve všechny začínající i zkušené příznivce vodní turistiky na společné splutí
Vltavy v úseku Vyšší Brod – Boršov n. Vl. v termínu
23.–26. 6. 2019.

NEDĚLE
STŘEDA

23.–26.
června
2019

Sraz účastníků je v neděli 23. 6. v kempu Branná, kde
budeme také po celou dobu akce ubytováni ve vlastních stanech. V pondělí
se splouvá většinou úsek Vyšší Brod – Branná, v úterý Branná – Český
Krumlov. Ve středu je „volný“ program, který lze využít ke splutí dalšího úseku Vltavy, sjezdu z Kletě na koloběžkách nebo k prohlídce Českého
Krumlova, případně Rožumberka. Není třeba se čehokoliv obávat, loď se
naučí ovládat každý a vody v řece je po kolena, jen nad jezy trochu víc.
Cena zájezdu je 1300 Kč pro dospělé, 600 Kč pro děti od 6 do 15 let. V ceně
je zahrnuto: kempovné, půjčení lodí, pádel, barelů, vest, doprava na místo
vyplutí a zpět z místa konce plavby, jednotné tričko, dřevo na oheň a kotlíkový guláš.
Bližší informace můžete získat u S. Fialy (tel.: 604 979 956) nebo J. Korotvičky (tel.: 734 458 587).

Novoknínsk¯
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FARNÍ CHARITA STARÝ KNÍN
Projekt „Farní charita Starý Knín pomáhá rodičům s malými dětmi uspět na trhu práce“ 31. března 2019 dovršil svoji
realizaci
Realizace projektu zaměřeného zejména na Sedlčansko a Voticko započala před dvěma roky 1. dubna 2017. Projekt měl za úkol podpořit ženy,
které jsou hůře uplatnitelné na trhu práce. Jednalo se zejména o maminky
po mateřské dovolené nebo pečující o děti do 15 let věku. V projektu bylo
celkem zapojeno a podpořeno 38 osob z řad cílové skupiny. V projektu bylo
maminkám poskytováno individuální poradenství, konzultace s psycholožkou, motivační semináře a workshopy. Tyto a ostatní následné aktivity měly
za úkol usnadnit návrat do zaměstnání s volbou vhodného oboru v rámci
bilanční diagnostiky. Zázemí projektu bylo v kanceláři v Sedlčanech, kde se
aktivity projektu odehrávaly.
Při projektu bylo podpořeno a zorganizováno další vzdělávání maminek,
z nichž některé využily možnost zajištění hlídání dětí při aktivitách projektu a finanční podporu při dojíždění. Za dvouleté období realizace projektu
bylo celkem nakoupeno osobám z cílové skupiny 24 vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů u vzdělávacích institucí, například kurz údržby zeleně,
vinařský kurz, kurz Pilates, kurz asistenta pedagoga, kurz pracovníka v
sociálních službách, kurz chůvy, kurz paliativní péče, baristický kurz atd.
Za pomocí kurzů dostaly osoby zapojené do projektu větší šanci při uplatnění na trhu práce.
Celkem deseti maminkám bylo umožněno pracovat na dotovanou mzdu,
která byla z Projektu proplácena zaměstnavatelům. Ženy pracovaly podle
možností na zkrácený nebo i plný pracovní úvazek. Smyslem této klíčové
aktivity bylo umožnit osobám z cílové skupiny zapracovat se a předvést v
pozitivním světle. Zaměstnavatel se mohl přesvědčit, že pracují dobře, a nechá si je nejen proto, že je to pro něho na určitou dobu výhodné, ale hlavně
proto, že ta osoba je šikovná, umí a hlavně chce pracovat.
Věříme, že účastí v Projektu maminky získaly potřebné sebevědomí, motivaci a naučily se dobře si zorganizovat čas a skloubit péči o děti a zaměstnání.
Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního
programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Vladimíra Řídká, DiS. – vedoucí projektu
Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
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KVĚTEN VE FARNOSTI
Na naší polokouli pokračuje jaro svými četnými a barvitými květy; klima je vhodné na procházky a výlety.
V liturgii spadá květen vždycky do velikonočního období,
doby, ve které zní "aleluja" a Kristovo mystérium se vyjevuje ve světle Zmrtvýchvstání a velikonoční víry. Je to i doba
očekávání Ducha svatého, který o Letnicích s mocí sestupuje na rodící se
církev. S oběma těmito kontexty, "přirozeným" a liturgickým dobře ladí církevní zvyklost zasvětit měsíc květen Panně Marii. Ona je vlastně tím
nejkrásnějším květem stvoření, "růže", jež se rozvinula v plnosti času, kdy
Bůh posláním svého Syna daroval světu nové jaro. A současně je pokornou a diskrétní protagonistkou prvních kroků křesťanského společenství:
Maria je jeho duchovním srdcem, protože sama její přítomnost uprostřed
učedníků je živou pamětí Pána Ježíše a pečetí daru Jeho Ducha.
(Benedikt XVI. 9. 5. 2010)

J
V měsíci květnu před bohoslužbami zazní litanie k Panně Marii, také budou
bohoslužby u kapliček v našich obcích.
1. května
4. května

Mše sv. u kaple v Malé Hraštici

v 18.00 hod.

Jsme zváni na Svatou Horu, mše sv. za povolání – kardinál D. Duka

v 11.30 hod

Poutní mše sv. ve Velké Hraštici

v 15.00 hod.

6.–12. května Týden modliteb za povolání
8. května

Mše sv. u kaple na Chramištích

v 15.00 hod.

13. května

Den nemocných.
V Novém Kníně mše sv. s pomazáním nemocných

v 10.00 hod

18. května

Poutní mše sv. v kapli sv. Jana Nepomuckého v Čelině

v 15.00 hod.

25. května

Poutní mše sv. u kaple Navštívení P. Marie ve Slovanské Lhotě

v 15.00 hod.

30. května

Mše sv., slavnost Nanebevstoupení Páně v Boroticích

v 16.45 hod.

Bohoslužby v týdnu 14.–18. 5. budou oznámeny na nástěnkách u kostela
i na našich webových stránkách: www.farnoststaryknin.cz

J
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Úmysly apoštolátu modlitby na měsíc květen
Evangelizační úmysl: Církev v Africe – kvas jednoty
Za církev v Africe, aby se přičiněním vlastních členů stala kvasem jednoty
mezi národy a znamením naděje pro celý tento světadíl.
Národní úmysl: Ať v našich rodinách i farnostech vládne atmosféra laskavosti a vzájemného přijetí.
Přeji všem dobře prožitý měsíc květen s P. Marií.
Žehná P. Josef Andrejčák O.Cr.

KONANÉ AKCE
STŘEDA

Kladení věnců

8. 5.
2019

Jako každoročně bude dne 8. května 2019 uctěna památka všech padlých v II. světové válce. V 10.00 hodin ve spolupráci s místní organizaci Bojovníků za svobodu a Sborem dobrovolných hasičů budou postupně položeny věnce u všech pietních míst na území města
a následně v 11.00 se zúčastníme pietního aktu v Záborné Lhotě.

NEDĚLE

Novoknínská pouť

19. 5.

Na neděli 19. května 2019 připadá tradiční Novoknínská pouť.
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PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Začátek roku v komunální politice
Mezi začátkem roku 2019 a psaním tohoto článku proběhla dvě zasedání
zastupitelstva. Obě se táhla poměrně dlouho do večera, hlavně první z nich.
Ani druhé nebylo nejkratší, ale nějak se přežít dalo. Třetí proběhne několik
hodin po uzávěrce tohoto čísla Novoknínského zpravodaje.
Především je v tomto případě vhodné zmínit zásluhu zástupců Zlatohorců na tom, že sudovická komunikace se bude opravovat (a v úseku, kde nikdy neměla zpevněný povrch, asfaltovat) až k poslednímu domu, a nikoliv
jen k obratišti, jak bylo zamýšleno.
Připomeňme si, jak k tomu došlo.
Úplně prvním nápadem bylo opravit tu část komunikace, kde k tomu
mělo původně dojít už v roce 2017. Jak si asi někteří vzpomenou, vše tehdy
ztroskotalo na ceně.
Firma, která tehdy vyšla z výběrového řízení vítězně, navrhla cenu, která se Zlatohorcům zdála přemrštěná. Oslovili tedy jiné firmy a jedna z nich
uvedla cenu výrazně nižší. Dosavadní výběrové řízení tak bylo tehdy „shozeno pod stůl“. Poté, co bylo vyhlášeno řízení nové, ona firma, která předtím uvedla tak skvělou cenu, sdělila, že se toho řízení nezúčastní. Opakované výběrové řízení přineslo cenu sice nižší než to první, ale nijak horentně.
Navíc se kvůli tomu „podařilo prošvihnout“ termín pro čerpání dotace a při
další dotační výzvě pak město neuspělo.
Když se opět začala rýsovat možnost získání dotací na opravy komunikací, uvedený sudovický „tankodrom“ byl přirozeně první na řadě. A nyní už
šlo o to, jak dlouhá část komunikace má být opravena. Nabízely se tři možnosti: jednak úsek, o němž se uvažovalo už v roce 2017 (což bylo schváleno
už dříve), pak úsek obestavěný trvale obydlenými domy a konečně cesta až
na okraj intravilánu. Dle pořekadla „zlatá střední cesta“ byl zastupitelstvu
nabídnut právě ten „prostřední“ návrh. S tím, že ten cancourek na konci beztak není nijak frekventovaný. A právě s tím nesouhlasili Zlatohorci.
Má-li se ta cesta dělat, nechť se opraví až na konec zastavěného území.
Koneckonců máme-li na městapo, na ten kousek navíc bychom měli mít
také. A s tím těžko nesouhlasit, ať už máme na zřízení ozbrojené pěsti radnice názor jakýkoliv. Navíc to, že na onom konci momentálně nikdo trvale
nebydlí, se může časem změnit (mimo jiné jsou tam zastavitelné pozemky).
Přitom šlo zhruba o nějakých 120 metrů vozovky. Což by mělo obnášet, pokud jsem to správně odhadl, nějakých tři sta tisíc korun. A to, že by někdo
v budoucnu byl příliš ochoten dávat do pořádku tak krátký úsek samostatně, asi také není příliš pravděpodobné.
A tak není divu, že názor podpořil i jeden z přítomných členů stavební
komise – a nakonec byla oprava celé cesty schválena jednomyslně. Jakkoli
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mám někdy pocit, že do výše uvedené partaje rýpu jak zahradník do záhonu, v tomto případě jí dávám za pravdu a jsem rád, že její návrh prošel.
Jiným problémem je nynější tahání kostlivců ze skříní – totiž projednávání vratek dotací. Tyto vratky byly na pořadu jednání už dvakrát, ale
dosud na ně nedošlo (nicméně ty vratky jsou již zaplaceny). Po dubnovém
jednání zastupitelstva budeme nejspíš moudřejší, jenže k němu dojde až
po uzávěrce tohoto čísla Novoknínského zpravodaje. A tak se o nich zmíním
pouze ve stručnosti.
Asi největší sekerou zaťatou do městského rozpočtu byla vratka dotace zhruba 600 000 Kč spojená se stejně vysokým penále (tedy dohromady
kolem 1 200 000 Kč), která se týkala popovodňových oprav komunikací.
A přes několikerá odvolání se tento verdikt nepodařilo odvrátit.
Oč šlo? O to, že uvedená dotace byla určena na konkrétní účel – na opravu mostu M05 – U Čermáků. Použita však byla na jiný účel, byť ten také
souvisel s opravami po povodni z června 2013. Jaký to byl účel, jsem z podkladů k jednání zastupitelstva nevyčetl, a tudíž se mohu jen dohadovat.
Osobně mám podezření na práce spojené s usazením zapůjčeného provizorního mostu do Jatecké ulice, protože tam byla situace asi nejtragičtější
a nesnesla odkladu. Opakuji však, že jde pouze o můj dohad a vše mohlo
být jinak.
Zda se použití dotyčné dotace tehdy projednávalo v zastupitelstvu, nevím – na tom, které se konalo v červnu 2013 (tj. bezprostředně po povodni),
jsem nebyl, nacházeje se na Ledru. Na dalších zasedáních z roku 2013 se
o ní, pokud jsem to nepřeslechl, nejednalo – možná tedy její použití rada
města odsouhlasila o své vůli. Dodejme, že dnes by k podobnému případu
dojít nemělo, protože podle nedávno přijaté směrnice by všechny zakázky
nad 500 000 Kč měly projít zastupitelstvem.
Druhá vratka se týká dotace na změnu vytápění zdravotního střediska –
značně se totiž „přešvihly“ termíny. Nějaký skluz v pracích byl konstatován
už na přelomu let 2013 a 2014 (zdržely se platby dotací), ale to by asi bývalo šlo dohonit. Jenže nakonec se kolaudační rozhodnutí zdrželo o několik
let – a to je pro posouzení včasnosti dokončení dotovaného díla podstatné.
V tomto případě bylo nutno vrátit „jen“ 5 % z více než čtyřmiliónové dotace,
což představuje něco přes dvě stě tisíc korun.
Každopádně každé koruny je škoda (a miliónu tím spíš) a určitě je záhodno přijmout opatření, která by pravděpodobnost opakování podobných
přešlapů co nejvíce snížila (nejlépe zcela odstranila). Ostatně jedno z nich
kontrolní výbor nedávno navrhl: před podepsáním smlouvy o dílo, které
je financováno z dotačních titulů, bude KV kontrolovat předmět smlouvy
právě s ohledem právě na účel přidělené dotace. Doufejme, že toto opatření
bude přijato a následně opravdu pečlivě používáno v praxi.
Miloš Hlávka
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Inspirace z Proseče
Během Velikonoc jsem si udělal menší procházku po českomoravském pomezí. Nebudu zde
popisovat svou trasu, jen letmo
zmíním, že z vlaku jsem vystoupil na Zelený čtvrtek krátce před
půlnocí ve Žďárci u Skutče, odtamtud pak pokračoval pěšky
a na zpáteční cestu jsem vyrazil
na Boží hod kolem poledne ze železniční zastávky v Novém Městě
na Moravě.
Proč se však o tak soukromé
záležitosti zmiňuji v Novoknínském zpravodaji? Z následujícího
důvodu: ve městě Proseči v okrese Chrudim jsem si všiml drobného a nepříliš drahého opatření, které by mohlo pracovníkům
města usnadnit lokalizaci případných poruch. Na sloupech veřejného osvětlení jsou uvedena
jejich identifikační čísla, která
jednoznačně určují, o kterou lampu se jedná. Případnou poruchu tak může
nahlásit i náhodný návštěvník, aniž by dlouho musel popisovat okolí. Domnívám se, že něco podobného by nebylo úplně marné ani v našem městě
– a možná nejen v případě pouličních svítilen. Jen doufejme, že si město
Proseč na toto opatření neevidovalo nějaký copyright a nebude za jeho používání vybírat tučné tantiémy.
Miloš Hlávka

Setkání s kouzelným dědečkem
Moje mamka umírala. Jela jsem do lékárny v Novém Kníně pro další
obvazový materiál, protože jí stále tekly nohy a musela jsem jí je každé dvě
hodiny převazovat.
U jednoho domu v Sudovicích měli překrásné keře s hortenziemi. Obdivovala jsem je již několik let – pokaždé, když jsem jela kolem. Stále jsem si říkala, co s takovým množstvím překrásných květin po jejich odkvětu asi dělají.
Během cesty z lékárny jsem poprvé nabrala odvahu a zazvonila u vrat
onoho domu. Otevřel mi usměvavý pán, celý dědeček Hříbeček z Mrazíka.
Novoknínsk¯
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Otázala jsem se, co dělají s hortenziemi po odkvětu a zdali by mi nějaké
nedal. Zeptal se, jestli mám s sebou zahradnické nůžky.
To jsem neměla. Tak mi je půjčil a ještě mi při stříhání pomáhal. Odjížděla jsem s plným autem květin.
Po návratu domů jsem opět běžela za mámou, převázala jí nohy, dala jí
napít, ona opět usnula a já se vrátila ke květinám.
Hortenzie bylo nutné přebrat, odstranit lístky, přestříkat lakem nebo
barvou. Střídala jsem péči o mámu s prací s květinami. K mámě jsem pak
musela každou hodinu dávat jí pít. To trvalo dva dny. Uprostřed druhého
dne máma zemřela. Zlaté hortenzie darované kouzelným dědečkem mi pomohly překonat nejhorší chvíle mého života.
Děkuji, kouzelný dědečku Jirko Kalerto.
Táňa Krechová

Vážení spoluobčané,
tak tu máme konečně
jaro. Až do podzimu budou vrčet travní sekačky
bez omezení a Kocába
dostane další dávky bordelu a trávy. A co takhle
nějaká pravidla pro sekáče? Kocába si neodpočinula – koncem roku dostala dávku shrabaného
listí. Ta Kocába, profesionálně připravená proti

povodním. Kdo tudy nechodí, ať se pokochá alespoň fotem. Vždyť na to,
jak dlouho se budovalo,
to stojí za to. Pracanti se
opírali věčně o lopaty. Ale
co, peněz máme na takové
„rafany“ dost. Máme hrdý
statut – Zlatohorní město
Nový Knín. Ale co z toho
lidi mají – je to jen název.
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Jinak tu chcípnul pes. Člověk tu nekoupí nitě ani hřebíky. A co tady dříve
všechno bylo. A to nemluvím o záchodcích. Ale stále se někde najde koutek,
kam si odskočit. Vzpomněla jsem si na tu pověst o cikánce, která na Hraštické stráni zvedla sukni, vystrčila holé pozadí na Knín a řekla : „Co Knín
Knínem bude, tak v něm h…o bude.“ A to je pravda.
Jiřina Šrámková

PODĚKOVÁNÍ
Srdečně děkuji všem přátelům, sousedům a spolupracovníkům za květinové dary při posledním rozloučení s mým manželem a hlavně také za
velkou podporu a pochopení v nelehké situaci.
Vladimíra Řídká
Rádi bychom touto cestou poděkovali panu starostovi za gratulaci k našim
80. narozeninám.
Manželé Slepičkovi

JUBILANTI MĚSÍCE KVĚTNA 2019
• Jubilanty měsíce května jsou tentokrát pan
František Šomek a paní Věra Benešová.
Kulatiny slaví i paní Ludmila Janků a paní
Marie Franková. Oslavencem je také pan
František Podhorecký. Narozeniny oslaví
i pan Petr Hanek.
Přejeme všem oslavencům příjemné prožití
narozenin, hodně zdraví, spokojenosti a radosti
do dalších let.

Měsíčník Novoknínský zpravodaj
Číslo 04/2019 vyšlo v Novém Kníně, dne 1. 5. 2019.
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: pátek 24. května 2019.
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PŘÍLOHA NOVOKNÍNSKÉHO ZPRAVODAJE

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
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.

Mimořádné zasedání zastupitelstva obce konané dne 18. 3. 2019
Zastupitelstvo usnesením schválilo:
• záměr pronájmu objektu bývalé prodejny v Prostřední Lhotě k provozování prodejny potravin s termínem podání přihlášek ze strany zájemců
do 30. 6. 2019,
• zadání stavební studie k objektu bývalé restaurace v Prostřední Lhotě
k jeho dalšímu využití po přestavbě nebo odstranění objektu a výstavba
multifunkčního centra s cenovým limitem pořízení do 10 mil. Kč s využitím dotačního titulu.

Zasedání zastupitelstva obce konané dne 8. 4. 2019
Zastupitelstvo usnesením schválilo:
• rozpočtové opatření č. 3/2019 k navýšení výdajů o 95,2 tis. Kč,
• smlouvy o úrazovém pojištění členů JSDH a pojištění odpovědnosti za
újmu JSDH Chotilsko, Prostřední Lhota a Záborná Lhota,
• pachtovní smlouvu s panem P. V. na pozemky parc. č. 572 a č. 212 v k.p.
Záborná Lhota,
• pachtovní smlouvu s JS Centrum, s.r.o. na pozemky parc. č. 594 a č.
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596 v k.ú. Záborná Lhota, parc. č. 96/9, č. 96/11, č. 1271, č. 1289, č. 1305,
č. 1310, č. 1320, č. 1340, č. 1341, č. 1364, č. 1367, č. 1371, č. 1398, č. 1405, č.
1437, č. 1439, a č. 1525 v k.ú. Prostřední Lhota, a se zkrácením výpovědní lhůty pro pozemek parcelní č. 1371 na dva roky,
smlouvu s nájemcem pozemku parc. č. 414 v k.ú. Křeničná o právu průjezdu a průchodu,
finanční podporu festivalu „Cihlafest“ Slapy ve výši 2000,- Kč,
finanční příspěvek ve výši 2000,- Kč na výměnu babyboxu v Benešově,
umístění stavby na pozemku parcelní č. 464/2 v k.ú. Chotilsko,
vypracování znaleckého posudku ke stavbě vodovodního řadu ChotilskoLipí-Prostřední Lhota za částku 5500,- Kč,
připojení stavby na pozemku parc. č. 16/1 v k.ú. Prostřední Lhota na
obecní vodovod,
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a právu provést
stavbu (elektro) na pozemku parcelní č. 319/1 a věcného břemene služebnosti pro pozemky parcelní č. 28 a parcelní č. 288, vše v k.ú. Sejcká
Lhota,
pořízení vybavení (stoly a židle) pro hasičskou zbrojnici v Křeničné,
změnu osoby technickobezpečnostního dozoru rybníka Na Korouhvích,
výrobu pohlednic s tématikou Živohošť, Kostel sv. Fabiána a Šebestiána
a Muzeum balonového létání,
podání stížnosti na nedostatky v komunikaci stavebního úřadu Nový
Knín s obcí ve věci vydávání stavebních povolení a provádění staveb bez
stavebního povolení,
odložení k dalšímu jednání nabídku konání kulturní akce – letní putovní
kino,
podmínky pronájmu pozemku parcelní č. 31/4 v k.ú. Chotilsko.

Zastupitelstvo usnesením zamítlo:
• cenovou nabídku na prodej obecních pozemků parcelní č. 526/3, č. 439/1
a č. 437, vše v k.ú. Křeničná, místní část Živohošť,
• návrh na zřízení autobusové zastávky v Prostřední Lhotě ve směru Sejcká Lhota,
• návrh na dubnové vydání občasníku „Chotilské souhvězdí“ s aktuální
tématikou.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
• projekt spolku pro provádění hipoterapie, rehabilitace a péče o postižené
občany, děti a seniory – „Kobyly u Lily Chotilsko“
• nabídku řádu Křižovníků s červenou hvězdou na směnu pozemků, a to
rybníku v Prostřední Lhotě včetně části okolní komunikace z jeho vlastnictví za jiné pozemky ve vlastnictví obce – o možnosti směny bude dále
jednáno.
-JeF-
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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
v reakci na jeden z mých textů v březnovém Zpravodaji dospěli zastupitelé obce k závěru, že uveřejňované texty nejsou dostatečně autorizovány.
Nuže vězte, že značka -JeF-, kterou po patnácti letech hojného užívání údajně nikdo nezná, nevyjadřuje nic jiného než iniciály mého níže uvedeného
jména zapsané ve fonetickém tvaru, tedy Je, eF. Jelikož nelpím na svém
plném jméně natolik, abych je musel vídat na stránkách Zpravodaje mnohokrát opakovaně, zde např. 8x (příspěvky jiných autorů jsou co do počtu
sporadické), dávám na vědomí, že texty a úpravy uveřejněné pod značnou
„-JeF-“ pocházejí jen z mé hlavy a nemusí vyjadřovat oficiální stanoviska
obce.
Váš Ing. Jiří Filgas

ZÁMĚR PRONÁJMU PRODEJNY
Obec Chotilsko hledá provozovatele prodejny potravin v Prostřední Lhotě. K tomuto účelu vyhlásila záměr pronajmout ze svého majetku příslušný
objekt za symbolický nájem. Obec na své náklady provede nezbytné opravy
a úpravy objektu pro daný účel vč. instalace zabezpečovacích prvků. Záměr
pronájmu je zveřejněn na úřední desce obce a také v elektronické podobě
na webové adrese www.chotilsko.cz. Termín pro podání přihlášek zájemců
je stanoven do 30. 6. 2019.
-JeF-
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JEDENÁCTÉ VYŠLÁPNUTÍ NA BESEDNOU

Vzpomínáte? Takto jsme se společně vystavili objektivu fotoaparátu,
když jsme před deseti lety poprvé vyšlápli na Besednou, vynesli nahoru
model původní Drtinovy rozhledny a volali po její obnově. Podařilo se.
Rozhledna již pět let stojí a v krátké době se stala vyhledávaným turistickým cílem a připomínkou významné osobnosti novodobých českých
dějin.
I letos, již pojedenácté, a opět pod tradičním heslem „Mrskni sebou na Besednou“,
si vyšláplo ke sluncem zalité Drtinově rozhledně ke dvěma stovkám příznivců tohoto způsobu přivítání jara. Za obětavé péče
chotilských hasičů a hasiček o dostatečný
přísun život povzbuzujících nápojů a pokrmů, jsme „mezi svými“ strávili velmi příjemné sobotní odpoledne.
-JeF-
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UKLIDILI JSME SI NÁŠ KOUSEK ČESKA
Pravděpodobně
jen
v zájmu úspory paliva se
osádky projíždějících vozidel často zbavují nadbytečné zátěže tím, že
za jízdy vyhazují z okének prázdné lahve, plechovky, kelímky, obaly od cigaret či sladkostí a další, často nepojmenovatelný balast. Pak jsme tady my,
kterým to vadí, a tak pravidelně každým rokem z jara navlékáme pracovní rukavice, bereme do rukou pytle a šourem po příkopech sbíráme tuto
„úrodu“. A sucho nesucho, je pokaždé bohatá (a obejde se bez dotací)! Tak
tomu bylo i letos 6. dubna, kdy jsme v rámci celostátní akce „Ukliďme svět,
ukliďme Česko“ vyrazili do okolí svých bydlišť a plnili a plnili. Záda všech
sběračů ty shyby naštěstí vydržela, a tak závěrečná odměna v podobě opékání špekáčků nebyla provázena bolestným sténáním, ale uspokojením
z „posklizňového“ vzhledu obce a vírou, že tak to alespoň nějakou chvíli
zůstane. Organizátorům akce – členům místních hasičských sborů – stejně
jako každému, kdo se zúčastnil, patří za to dík.
-JeF-

DUBEN VE ZNAMENÍ AKCÍ A POŽÁRŮ
Start jara, a tedy začátek dubna, se pro hasiče z Chotilska nesl v duchu tradiční úklidové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Před budovou obecního úřadu se letos sešlo 24 dobrovolníků nejen z řad hasičů, ale
především obyvatel obce Chotilsko a Křeničná. Slunečné počasí, příjemná
teplota, a především skvělá účast slibovala, že práce půjde rychle od ruky
a bezprostřední okolí 25 kilometrů silnic (v k.ú. Chotilsko, Křeničná, Stará
Živohošť, Hněvšín, Sejcká Lhota atd.) bude rychle uklizeno a zbyde tak čas
na další část likvidace bývalé černé skládky pod silnicí č.114 mezi Chotilskem a Lipím. Drobným zpestřením pro účastníky bylo vyhlášení soutěže
„O nejnevšednější úlovek“, který bude na závěr odměněn tričkem organizace Ukliďme svět, ukliďme Česko. Celkově bylo opět nasbíráno cca
1000 kg odpadků a cca 100 kg starého železa. I tento rok bylo nejvíce
znečištěným místem parkoviště/odpočívadlo u Živohošťského mostu, které tak alespoň vyneslo svému dobrovolníkovi vítězství v soutěži o tričko
za opravdu bizarní nález. Děkuji všem, kdo se zúčastnili, za skvělý průběh
a náladu!
Další pořádanou akcí byl velikonoční výšlap k rozhledně na Besedné –
Mrskni sebou na Besednou. Slunečné počasí a dobré občerstvení přivedlo
v průběhu sobotního odpoledne zhruba 200 malých i velkých účastníků
na vrchol kopce do stínu znovuobnovené rozhledny. Nezbývá než poděkovat
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všem hasičům a hasičkám, kdo danou akci pravidelně organizují, a budeme se těšit opět za rok na Besedné na shledanou!
Jestliže první polovina dubna se nesla ve znamení úspěšně pořádaných
akcí za slunečného počasí, závěr dubna a zejména Velikonoční pondělí se
nesly v duchu výjezdů k požárům, a to především právě vlivem zvětšujícího
se sucha z tohoto slunečného a nezvykle suchého počasí.
Mnohde ještě ani neskončila velikonoční koleda a výjezdové jednotce
byl nahlášen požár nízké budovy (chaty) v obci Malá Lečice. K požáru se
sjela mužstva ze stanice Dobříš a dále z JSDH Nový Knín a JSDH Chotilsko.
Naštěstí byl tento požár rychle lokalizován, a tak nedošlo k velkým škodám,
případně k přeskočení ohně na navazující lesní porost. Pravděpodobnou
příčinou tohoto požáru byla neopatrná manipulace s PB lahví (při její
výměně), a proto si při této příležitosti i s ohledem na nastávající letní dny
a s tím spojený čas kempování dovolím připomenout dodržování bezpečných zásad při práci s těmito lahvemi:
• před výměnou lahve je nutné odstranit veškeré zdroje iniciace výbuchu
nebo požáru,
• při výměně lahve je nutné se vždy přesvědčit, zda není poškozeno těsnění – poškozené těsnění je nutno vyměnit,
• po výměně lahve se provádí kontrola těsnosti spojů, se kterými se během výměny manipulovalo, pěnotvorným roztokem nebo detektorem;
kontrola těsnosti otevřeným plamenem je zakázána!

chotilsk¯
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Druhým výjezdem na Velikonoční pondělí pak byl výjezd k požáru hrabanky a podrostu v lese mezi Prostřední Lhotou a Kobylníky. I zde opět
nejen díky rychlému výjezdu naší jednotky – výjezd jednotky proběhl v 3.
minutě po nahlášení (poděkování patří i všímavému občanovi Prostřední
Lhoty za nahlášení na linku 150), došlo k velmi rychlé lokalizaci požáru
a tím zabránění vzniku mnohem větších škod. Odhadovanou příčinou tohoto požáru bylo odhození žhavého předmětu – pravděpodobně nedopalku.
Třetím výjezdem pak byl úterní (23. 4. 2019) výjezd k požáru meze a staré trávy v katastru obce Čím společně s jednotkou JSDH Nový Knín. Příčinou tohoto požáru byla kombinace silného nárazového větru, který poškodil vedení VN, a pravděpodobně jiskra od poškozeného izolátoru zapálila
trávu pod sloupem tohoto vedení. Požár byl rychle lokalizován a naše jednotka tak vyčkala na příjezd havarijní čety správce sítě ČEZu.
Společným jmenovatelem těchto úspěšných zásahů, a především rychlých příjezdů na místo události, je také nově používaný systém svolávání FIREPORT, který v kombinaci s aplikací v chytrém mobilním telefonu dokáže
využít i mapy a tím navigovat k místu zásahu.
Martin Brodský

HOLD OBĚTEM VÁLKY

Dne 8. května věnujme
vzpomínku našim spoluobčanům, kteří za svobodu vlasti
položili své životy na samém
konci druhé světové války. Při
pietním aktu v Záborné Lhotě
u památníku padlým bojovníkům v květnové revoluci 1945
jim v 11 hodin položením věnců vzdají čest zástupci obce
Chotilsko, členové místních
sborů dobrovolných hasičů,
spoluobčané a hosté. Připomeňme si společně odkaz
těchto obětí zla.
-JeF-
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FOTBAL: KOMU BUDEME FANDIT V PŘÍŠTÍCH DNECH?
• Ve středu 8. 5.
– se od 13:30 hodin utká mladší přípravka TJ
Prostřední Lhota se soupeři ze Sokola Daleké
Dušníky,
• v sobotu 11. 5.
– v nabitém programu nastoupí od 10:00 hodin naši
mladší žáci proti družstvu Sokola Pičín, od 12:00
hodin starší přípravka proti FK Příbram, od 14:00
hodin pak mladší přípravka nastoupí proti TJ
Spartak Rožmitál pod Třemšínem a program dne
uzavřou naši muži v 17:00 hodin zápasem III. třídy skupiny B proti SK Petrovice B.
• v sobotu 18. 5.
– od 10:00 hodin přivítá naše starší přípravka
soupeře z Rožmitálu pod Třemšínem,
• v sobotu 25. 5.
– budou opět v bohatém programu očekávat podporu diváků naši mladší žáci od 10:00 hodin v zápase proti TJ Krásná
Hora, mladší přípravka od 12:00 hodin v utkání proti SK Litavan
Bohutín a také naši muži od 17:00 hodin, kdy nastoupí proti TJ Vltavan
Hříměždice,
• v sobotu 8. 6.
– přivítá starší přípravka od 10:00 hodin hráče TJ Sokol Jesenice B,
od 12:00 hodin se mladší přípravka utká se soupeřem z FC Višňová
a den zakončí od 17:00 hodin naši muži, kteří v posledním domácím
zápase jarní části soutěže uvítají soupeře z TJ Sokola Počepice,
• v sobotu 15. 6.
– zakončí jarní část soutěže od 10:00 hodin na domácím hřišti mladší
žáci utkáním se soupeřem z fotbalové akademie FK Příbram B.
(Omluvte případné změny v rozpisech soutěží, které žel nelze vyloučit.)
Přijďte fandit domácím borcům – v „ochozech“ je ještě místo!
A pokud budete mít zájem podpořit hráče i mimo domácí půdu, rozpis
zápasů na hřištích soupeřů naleznete na vývěsce u fotbalového hřiště TJ
Prostřední Lhota.
-JeF-
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I TADY SE HASIČI SE ČINÍ
Jenom nemnoho dní uplynulo od podání informace, že v Záborné Lhotě
dojde k obnově hrubě zanedbané požární nádrže. A dějí se věci! Místní dobrovolní hasiči opravdu nelení a s přispěním dobrého počasí jim pod rukama roste
dílo, konečně hodné svého pojmenování. Jak je z fotografie poskytnuté starostou sboru panem Bohuslavem Maškem patrno, není v Záborné Lhotě nouze
o ruce ochotné podílet se na stavebním ruchu. (Kam své působiště přemístil
zdejší vodník, není známo.) Přejme místním hasičům úspěšné dokončení díla,
jehož konečnou podobu si pak jistě přiblížíme v dalším příspěvku.
-JeF-

NA VĚDOMOST SE DÁVÁ…
…veřejnou vyhláškou Finančního úřadu pro Středočeský kraj, že až
do 27. 5. 2019 bude na všech jeho územních pracovištích zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam, jímž se daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje daň z nemovitých věcí na rok 2019. Pracoviště jsou otevřena od 8:00
hodin, a to v pondělí a ve středu do 17:00 hodin, v úterý, ve čtvrtek a v pátek
do 13:30 hodin.
Vyhlášku v plném znění naleznete na adrese www.chotilsko.cz.
Ať vás úsměv neopouští!
-JeFIX
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PŘÍLOHA NOVOKNÍNSKÉHO ZPRAVODAJE

ZPRÁVY Z OBCE
Usnesení ze zápisu č. 6/2019 ze zasedání Zastupitelstva obce
Mokrovraty konaného dne 3. 4. 2019 od 19.00 hodin
• Usnesení č. 1–6/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
volí zapisovatelku p. Mgr. Jiřinu Zorkovou a jako ověřovatele p. Pavlínu
Hejrovou a sl. Markétu Poslušnou.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 2–6/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje program jednání zastupitelstva obce dne 3. 4. 2019 takto:
1. Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
– projekt kanalizačních přípojek
– soukromá část
2. Smlouva o zřízení věcného břemene
3. Smlouva o činnosti koordinátora
BOZP stavby „Mokrovraty – rozšíření kanalizačních sítí“
4. Postup v pořizování územního
plánu
5. Různé
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
MOKROVRATSK¯

• Usnesení č. 3–6/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje
- Výzvu na veřejnou zakázku malého rozsahu – Projekt na výstavbu kanalizačních přípojek – soukromá část
- Hodnotící komisi ve složení: MgA.
Pavel Griz, Pavel Vohralík, Stanislava Ecklová, náhradník Ing. Ivo
Sainer.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů.
• Usnesení č. 4–6/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi
Obcí Mokrovraty a p. P. Š.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů.
• Usnesení č. 5–6/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje Příkazní smlouvu na zazpravodaj
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jištění plnění komplexních služeb
a úkolů v oblasti bezpečnosti práce
při stavbě „Mokrovraty – rozšíření
kanalizačních sítí“ mezi Obcí Mokrovraty a společností Sampling s. r. o.,
Politických vězňů 35, 280 02 Kolín 3.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů.

• Usnesení č. 6–6/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
požaduje pokračovat v pořizování
územního plánu Mokrovraty.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů.
Stanislava Ecklová
starostka obce

VÝSTAVBA SPLAŠKOVÉ GRAVITAČNÍ KANALIZACE
V MOKROVRATECH A NA POUŠTÍCH
V červenci letošního roku započne výstavba splaškové gravitační kanalizace ve východní části obce Mokrovraty a dále bude pokračovat v Mokrovratech-Vilách a na Pouštích. Jedná se celkem o 4 926 m splaškové kanalizace, 2 097 m výtlaku splaškové kanalizace, 712 m vodovodu, 282 m
přeložky vodovodu a 5 čerpacích stanic.
Celá stavba bude trvat cca 15 měsíců a bude ji provádět Společnost
Mokrovraty, zastoupena „Správcem společnosti“ VKP Suchý s.r.o., Komenského náměstí 12, 281 44 Zásmuky a Společníkem 1 Zepris s.r.o., Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4.
Cena díla dle Smlouvy o dílo činí 45 906 935,69 Kč bez DPH.
V květnu a červnu 2019 bude obcházet koordinátor přípojek (Fiala projekty s.r.o.) jednotlivé vlastníky nemovitostí, které se budou připojovat na
kanalizaci, aby s nimi upřesnil trasu připojení od nemovitosti k hlavnímu
řadu kanalizace. Tato společnost vypracuje projektovou dokumentaci pro
územní rozhodnutí na kanalizační přípojky pro jednotlivé objekty, tzv. soukromé domovní přípojky.

AKTUALITY Z NAŠÍ ŠKOLY – KVĚTEN 2019

II

13. 5.

– zápis do MŠ Mokrovraty

MŠ

14. 5.

– školní kolo v recitační soutěži

ZŠ

24. 5.

– z důvodu voleb provoz ZŠ i MŠ pouze do
12.00 hodin
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Vážení spoluobčané,
příchod jara a pěkného počasí nám umožnil rozšířit naše aktivity. „Ukliďme
Česko“ byla akce, které se podle svých možností zúčastnily děti i zaměstnankyně školy. Jednalo se o úklid v okolí školy, zejména pak Oranžového hřiště.
Divadelním představením s environmentálním podtextem „V korunách
stromů“ si děti zopakovaly velmi výpravným provedením charakteristické
znaky jara. Představení plné písniček a převleků se všem líbilo.
Den otevřených dveří se uskutečnil v pondělí 15. 4.
16. dubna proběhl zápis dětí do 1. ročníku základní školy. Tématem zápisu byla pohádka O perníkové chaloupce. Děti řešily hravou formou různé
úkoly, doplňovačky, přiřazování i hádanky. Odměnou jim byl pamětní list
i sladký perníček. Do 1. třídy bylo přijato 7 dětí.
Den Země jsme si připomněli výcvikem dravců a péčí o ně. Počasí nám
přálo a neobvyklá ukázka byla pěkná.
Ekologický program „Aby bylo na Zemi milo“, kterého se zúčastnili děti
i žáci naší školy v Kulturním domě ve Staré Huti, byl zaměřen zejména
na ochranu přírody.
Pasování prvňáčků na čtenáře se stalo v naší škole tradicí. Všichni se
na něj pečlivě připravují. Žáci procvičují své znalosti a dovednosti, paní
učitelky se snaží, aby vše dobře dopadlo a pro všechny se tato akce stala
nezapomenutelnou vzpomínkou.
Průvodem čarodějnic a čarodějů obcí jsme zakončili dění v měsíci dubnu.
Zaměstnankyně ZŠ a MŠ Mokrovraty

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V MOKROVRATECH
PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
Zápis dětí do Mateřské školy v Mokrovratech (podání PONDĚLÍ
žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání) se bude konat
13. 5.
dne 13. května 2019 od 14.00 do 17.00 hodin ve třídě MŠ.
2019
Rodiče (zákonní zástupci) s sebou přinesou rodný list dítěte, občanský průkaz a vyplněnou Žádost o přijetí dítěte do mateřské
školy, jejíž součástí je potvrzení o zdravotní způsobilosti a řádném očkování. Žádost o přijetí je možno vyzvednout v mateřské škole v pracovní dny od 6.30 hodin do 8 hodin nebo od 12 hodin do 16 hodin.
Přijímat se budou děti dle stanovených kritérií.
Kritéria pro přijetí dítěte k docházce do mateřské školy:
1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, jejichž
vzdělávání v MŠ je od 1. 9. 2017 povinné.
2. Děti ze spádové oblasti Mokrovraty podle data narození (od nejstaršího
přihlášeného dítěte do počtu volné kapacity MŠ).
MOKROVRATSK¯
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LAŤOVÁNÍ – JAK TO DOPADLO
V sobotu 6. dubna proběhlo v Mokrovratech za kabinami první laťování
– výroba zahradního nábytku ze střešních latí, které jsme měli k dispozici
z ulítlé střechy našich kabin. Vyrobilo se 5 zahradních laviček, 3 velká
lehátka, 4 malá lehátka a asi 6 stoliček. Dobrá zpráva je, že každý svůj
kousek zdárně dokončil! Obrovskou zásluhu mají místní truhláři Karel
Kalát a Jiří Soukup, kteří od rána připravovali jednotlivé díly, aby účastníci mohli pouze sestavovat a šroubovat podle připravených vzorů. Další
dík patří obci Mokrovraty za financování spojovacího materiálu. Vypil se
sud, snědlo se všechno občerstvení, zpracovaly se latě, takže šlo po všech
stránkách o povedenou akci.
Za realizační skupinu
Pavel Griz

IV
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OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB

Evrops
Evrops
Operač

Oznámení o době a místě konání
Voleb do Evropského parlamentu
Starostka obce Mokrovraty podle § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, oznamuje:
1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:
• v pátek 24. května 2019 od 14:00 do 22:00 hod. a
• v sobotu 25. května 2019 od 8:00 do 14:00 hod.
2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu ve volebním okrsku č. 1 je
volební místnost v přízemí Základní školy a Mateřské školy Mokrovraty, Mokrovraty čp. 63.
Stanislava Ecklová
starostka obce

SVOZ ELEKTROODPADU A OBJEMNÉHO ODPADU
SOBOTA 11. 5. 2019 od 10.00 do 12.00 hod.
• Pouště
• Mokrovraty
ce

– u kontejnerů na tříděný odpad
– dvůr u hasičské zbrojni-

SOBOTA

11. 5.
2019

Elektroodpad – pouze kompletní elektrozařízení: pračky, mikrovlnky, ledničky, vrtačky,
vysavače, žehličky apod.
Objemný odpad: koberce, lina, nábytek, matrace apod.
Pneumatiky nepatří do objemného odpadu!
Místa zpětného odběru pneumatik zajišťuje
společnost Eltma, www.eltma.cz.
Občané a chataři z Mokrovrat a Pouští mohou odpad na těchto místech
odkládat zdarma.
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SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

SOBOTA

11. 5.

SOBOTA 11. 5. 2019
• Mokrovraty, před obchodem
• Pouště, náves

12.30–12.40 hod.
12:43–12.53 hod.

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.

VI

MOKROVRATSK¯

zpravodaj

2019

INZERCE

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

ZÁBAVNÍ CENTRUM V OBCI CHOTILSKO
HLEDÁ POSILY DO SVÉHO TÝMU NA HPP I BRIGÁDNĚ

UKLÍZEČKA
VÝPOMOC DO KUCHYNĚ
RECEPČNÍ
NOČNÍ RECEPČNÍ
Pro více informací 604 542 981

Více informací k tomuto sortimentu
naleznete na www.zubadan.cz
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Tepelná čerpadla vzduch/voda

      

Symbol technologie
ZUBADAN INVERTER
Nová modelová
řada tepelných
s nejnižší
hladinou
hlukuElectric.
na trhu. Vylepšená
Vylepšená
Kvalitní
a spolehlivá
tepelná čerpadel
čerpadlavzduch/voda
vzduch/voda
od výrobce
Mitsubishi
patentovaná technologie
Zubadan
s přímým
vstřikováním
chladiva s novým
Hermetic
DC Inverter
patentovaná
technologie
Zubadan
s přímým
vstřikováním
chladiva
s Flash-Injection
Scroll kompresorem
od výrobce
Mitsubishi
nabízí technologicky
nejvyspělejší
tepelná
kompresorem
od Mitsubishi
Electric
nabízíElectric
nyní technologicky
nejvyspělejší
tepelná čerpadla
čerpadla vzduch/voda.
Nová
řada
tepelných
čerpadel
speciálně určená
vzduch/voda
na trhu. Tato
nová
tepelná
čerpadla
jsou speciálně
určená pro
pro ohřev
ohřev teplé
teplévody
vody
vytápění s snejnižšími
provozními
náklady. Garantovaný
operační rozsah
je ažrozsah
do venkovní
teploty
aa vytápění
velmi nízkými
provozními
náklady. Garantovaný
operační
až do venkovní
–28 °C. –Dle
Productvšechna
dosahujítepelná
všechnačerpadla
tepelná čerpadla
Mitsubishi
ElectricElectric
nejvyššíté
teploty
28Energy
°C. DleRelated
ErP dosahují
od výrobce
Mitsubishi
možné energetické
třídy A++/A++.
nejvyšší
možné energetické
třídy A++.
Zubadan technologie je součástí tepelných čerpadel pouze od výrobce Mitsubishi Electric.
Více informací naleznete na www.zubadan.cz



Poslední kolo kotlíkové dotace
od června 2019
BEZSTAROSTNÉ A EKOLOGICKÉ VYTÁPĚNÍ
VAŠEHO DOMU S DOTACÍ AŽ 127 500 Kč

TEPELNÁ ČERPADLA
FUJITSU
TOSHIB
A
Stanislav Hrbek
Chotilsko 31, 262 03 Nový Knín
774 687 758, stanislav.hrbek@seznam.cz
www.topeni-voda-hrbek.cz | www.vytapenidomu.cz

Nabízíme Vám profesionální montáž
i zpracování žádosti pro poslední kolo
kotlíkové dotace.

