6

Červen 2020
výtisk zdarma

Měsíčník pro Nový Knín, Chotilsko
a Mokrovraty – Mikroregion Střední Povltaví
Přejeme všem příjemně strávené léto.
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INZERCE

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
úvodem dnešního slova starosty, kdy již ustává zmatek, nervozita a strach
z nemoci covid-19, mi dovolte poděkovat všem, kdo se podíleli na zvládnutí tohoto nelehkého období. Bylo Vás mnoho, kteří jste se zapojili a každý
dle svých možností přispěli do boje proti nové „neviditelné“ hrozbě. Ať už
to byli dobrovolníci, spoluobčané či firmy, organizace, všichni si zasloužíte
poděkování za vše, co jste pro své sousedy, okolí a město udělali. Ještě jednou VELKÉ DÍKY!!!!
No a teď už zpět do reality všedních dnů. Po roce stavebních prací je dokončena úprava podkrovních prostor základní školy a vzhledem k havarijnímu stavu stropů i patra pod půdními prostory. Nakonec se nám podařilo
získat dotaci na tuto akci z Ministerstva financí ve výši 20 milionů a městskému rozpočtu a také mně se tím o něco znatelněji ulevilo. Na měsíc září
plánujeme s vedením školy uspořádání Dne otevřených dveří, kde si budete
moci prohlédnout nejen nové a zrekonstruované učebny, ale i novou podlahu v tělocvičně, která je již také dokončena.
Jak jsem psal již v minulém čísle Zpravodaje, na příjmech městského rozpočtu se začíná projevovat současná finanční krize,proto musíme výrazně
redukovat výdaje města. Přesto se snažíme nezastavovat investice a pracujeme na zlepšování Vašeho okolí. V ulici Pod Zámkem byl proveden povrch
asfaltovým recyklátem, který by měl zlepšit sjízdnost a eliminovat prašnost
v této ulici. Na poli u sudovického rybníka, u jezu pod Vyšehradem, u Floriana na Chramištích a v Libčicích jsme osadili nové lavičky na místě vyhlídek. S dopravní policií a památkáři pracujeme jak na provizorním, tak
stálém řešení dopravy na náměstí a jeho okolí.Přes prázdniny by mělo dojít i na rekonstrukci chodníku od pošty k hotelu U Mikulášků (zde bude zahájení rekonstrukce záležet především na finančních prostředcích města).
Na zastupitelstvu 25. 6. doufám ve schválení podání žádosti o dotaci na rekonstrukci ulice V Jalovčinách a smlouvy s firmou, která tuto opravu provede, a také schválení podání žádosti o dotaci na domácí kompostéry pro občany a štěpkovače, což jednak sníží náklady města na likvidaci bioodpadu, ale
občanům ušetří odvážení bioodpadu do sběrného dvora.
Přeji Vám, a především dětem, krásné prázdniny, užijte si dovolenou – letos zřejmě především objevováním krás naší nádherné krajiny – a nezapomeňte na sounáležitost, které nás koronavirové období naučilo.

Petr Chmelík, starosta města
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ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉ RADY
A ZASTUPITELSTVA MĚSTA 
Usnesení č. 36/20 ze zasedání Rady města
Nový Knín ze dne 25. 5. 2020
USNESENÍ č. 1 - 36/2020 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program rady.

USNESENÍ č. 3 - 36/2020 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
příkazní smlouvu o zabezpečení žádosti a administrace dotace na akci:
„Přístavba výtahu – Zdravotní středisko Nový Knín“ mezi Městem Nový
Knín a firmou Witendr s.r.o.

USNESENÍ č. 2 - 36/2020 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
příkazní smlouvu o zabezpečení žádosti a administrace dotace na akci:
„Rekonstrukce místní obslužné komunikace – V Jalovčinách“ mezi Městem
Nový Knín a firmou Witendr s.r.o.

USNESENÍ č. 4 - 36/2020 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
smlouvu o pronájmu zařízení na měření rychlosti silničních vozidel mezi
Městem Nový Knín a LK-DOS s.r.o.
Petr Chmelík, starosta města
a Ing. Tomáš Havlíček, místostarosta,
V Novém Kníně dne 25. 5. 2020
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Usnesení č. 37/20 ze zasedání Rady města
Nový Knín ze dne 15. 6. 2020
USNESENÍ č. 1 - 37/2020 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program rady.

nou finanční spoluúčast na případném umístění bankomatu v prodejně COOP.

USNESENÍ č. 2 - 37/2020 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje program zasedání Zastupitelstva
města Nový Knín, které se bude konat 25. 6. 2020 od 19:00 hodin v podkroví radnice v Novém Kníně.

USNESENÍ č. 7 - 37/2020 - RM
Rada města Nový Knín projednala současný stav odpadového hospodářství města, zejména svoz tuhého komunálního odpadu, tříděného odpadu a provoz sběrného
dvora a doporučuje zastupitelstvu
města do 31. 7. 2020 rozhodnout
o poskytovateli svozu tuhého komunálního odpadu.

USNESENÍ č. 3 - 37/2020 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje prodloužení pracovní smlouvy
XXXXX na dobu neurčitou.

USNESENÍ č. 8 - 37/2020 - RM
Rada města Nový Knín projednala
dodatek č. 12 ke smlouvě o závazku
veřejné služby ve veřejné linkové
dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2024
a doporučuje zastupitelstvu města
tento dodatek schválit.

USNESENÍ č. 4 - 37/2020 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
přijetí do pracovního poměru pana
XXXXX a uzavření pracovní smlouvy na dobu určitou – jeden rok.
USNESENÍ č. 5 - 37/2020 - RM
Rada města Nový Knín projednala
žádost paní XXXXX a XXXXX o prodej pozemků parc. č. st. 419 a parc.
č. 918/23 v k.ú. Nový Knín a schvaluje záměr prodeje těchto pozemků.

USNESENÍ č. 9 - 37/2020 - RM
Rada města Nový Knín projednala
žádost pana XXXXX o pronájem části pozemku parc. č. 1139 v k.ú. Starý
Knín a schvaluje pronájem pozemku za cenu 1000 Kč za měsíc.

USNESENÍ č. 6 - 37/2020 - RM
Rada města Nový Knín projednala možnost a podmínky umístění
bankomatu v prodejně COOP na náměstí Jiřího z Poděbrad, kdy případnou ztrátovost bankomatu by hradilo Město Nový Knín částkou max.
5.000 Kč/měsíc a neschvaluje žád4

Petr Chmelík, starosta města
a Ing. Tomáš Havlíček, místostarosta,
V Novém Kníně dne 15. 6. 2020
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Usnesení č. 38/20 ze zasedání Rady města
Nový Knín ze dne 22. 6. 2020
USNESENÍ č. 1 - 38/2020 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program rady.

USNESENÍ č. 3 - 38/2020 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje upravenou smlouvu o zajištění
provozu veřejného pohřebiště mezi
Městem Nový Knín a obcemi Nová
Ves pod Pleší, Čím a Mokrovraty.

USNESENÍ č. 2 - 38/2020 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
konání Mistrovství světa v rýžování zlata v termínu 17. 8. – 23. 8. 2020
za dodržení všech v té době platných nařízení vlády, Ministerstva
zdravotnictví, krajské hygienické
stanice a dotčených orgánů.

Petr Chmelík, starosta města
a Ing. Tomáš Havlíček, místostarosta,
V Novém Kníně dne 22. 6. 2020
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SDĚLENÍ RADNICE
DOVOLENÁ STAROSTY
20. – 24. 7. 2020
31. 7. 2020

13. 7. 2020 (08:00 – 12:30) – plánovaná odstávka
přerušení elektrické energie č. 110060721782
Nový Knín – Nový Knín, okres Příbram
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Havířská:

48, 144, 145

Hřbitovní:

121, 122, 123, 151, 231, 249, 269, 279

Kostelní:

127, 129, 130, 162, 165, 188

Na Potůčku:

133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142,
146, 147, 148, 149, 150, 186, 191

náměstí Jiřího z Poděbrad:

5, 47, 49, 50, 51, 53, 56, 57

Nový Knín:

č. 1060836

Tylovo náměstí:

125, 126, 131

Tyršova:

103, 195

Žižkova:

46
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SLOŽKY

Domácí kompostéry
Na zasedání zastupitelstva 25. 6. by mělo být schváleno podání
žádosti o dotaci na domácí kompostéry.
Žádáme občany, kteří se ještě nepřihlásili k odběru kompostéru
a měli by o něj zájem, ať zašlou dotazník na Městský úřad
Nový Knín, případně městský úřad kontaktují telefonicky,
a to nejpozději do 13. 7. 2020.
Město bude upřednostňovat likvidování bioodpadu především
pomocí domovních kompostérů, proto zvažte jeho pořízení.
Petr Chmelík

Oznámení městské knihovny
Vážení čtenáři a přátelé knihovny, začaly nám prázdniny, slunko
doufám bude svítit tak akorát, no i deštíku bude zapotřebí.
Letošním rokem máme u nás v knihovně několik novinek.
Jistě jste zaznamenali, že je denně otevřená v dolních prostorech
knihovny naše čítárna, kde je volně k výběru mnoho knih, a to i pro
nezaregistrované čtenáře. Jsou to knihy, které leccos pamatují, nicméně určitě budou mít zajímavost pro toho, kdo si je vybere. Čítárna
bude tedy k dispozici pro odpočinek s knihou, ale i možností si knihu odnést a úplně si jí ponechat.

Otevírací doba čítárny bude každý den
od 9:00–17:00 hod.

Finanční příspěvky na sport
Vzhledem k finanční situaci města informujeme žadatele o finanční příspěvek z fondu sportu a kultury, že nebude možné
všechny žádosti uspokojit. Komise pro sport a kulturu na svém
zasedání doporučí rozdělení financí jednotlivým žadatelům
a předloží k následnému schválení.
Děkujeme za pochopení
Petr Chmelík

Změna se týká také prázdninového provozu. Knihovna bude otevřena tak jako ve školním roce – nebude upravený prázdninový provoz.
Knihovna bude uzavřena po dobu dovolené ve dnech 13.–24. července 2020.
Ještě jednou připomínám otevírací dobu:
Pondělí

9:00–17:00

Středa

9:00–17:00

Pátek

9:00–15:00

Polední pauza po všechny dny 11:30–12:00.

Na závěr vám všem přeji skvělé a úžasné prázdniny; ať jsou plné sluníčka, no a na ty dny dešťové si přijďte k nám vybrat knihu!
Vaše knihovnice Marie Kápičková
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Déčko a skauti vyráží na prázdninovou plavbu
– zachraň trosečníky!
Stejně jako v předchozích letech
připravilo Déčko, program České
televize, pro malé diváky a jejich
rodiny prázdninové pátrání. Letos
s podtitulem zachraň trosečníky.
Děti budou po celé republice hledat tzv. kešky a sbírat z nich hesla. S těmi
se pak mohou zapojit do soutěže ČT Déčko. Více informací se objeví začátkem prázdnin na https://decko.ceskatelevize.cz/leto-s-deckem a registrovat
se můžete už teď.
Každý rok Déčku se soutěží pomáhají i různé skautské oddíly. Letos se
zapojil i náš oddíl Koťata, takže děti z Nového Knína a okolí budou mít jednu takovou soutěžní kešku na dosah! Kde se nachází najdete právě na webu
Déčka. Můžeme ale prozradit, že je to moc pěkné místo v přírodě nedaleko
města, kde se plní přání.
Místo jsme navíc se skauty maličko opravili a zútulnili, aby se zde místním i turistům líbilo. Předpokládáme, že soutěž přiláká děti nejen z blízkého okolí. A aby se návštěvníci mohli po cestě osvěžit, uděláme nový rozbor
studánky, tak snad vyjde dobře. Zajděte se o prázdninách sami přesvědčit.

DLU
UHOV
VÉ PORADEENSTV
VÍ
Dům nad Vod
dou, Pražská 271,
2 Do
obříš

Pomáh
háme: map
povat dluhy
snižo
ovat dluhyy a měsíční splátky

Krásné léto přejí skauti z 1. oddílu Koťata Nový Knín

zastavovat nezzákonné exxekuce
užení (inso
olvenci)
zpraacovat návrrh na oddlu

DLUHOVÁ PORADNA CHARITY STARÝ KNÍN
Charita Starý Knín v květnu otevřela v Dobříši Dluhovou poradnu, kterou najdete v Domě nad Vodou v Pražské ulici 271. Pokud jste se dostali
do problémů s dluhy, potřebujete se poradit se snížením dluhů, s nastavením splátek, zastavit nezákonné exekuce nebo zpracovat návrh na oddlužení, přijďte se poradit.
Provozní doba poradny:

Služba je
j poskyto
ována bezp
platně
Kontakkt: Marcelaa Lázničkovvá, DiS.
e
e‐mail:
soccialnipraco
ovnik@soccialnipece.ccz
t
tel.:
605 83
37 682
p telefoniické dohod
dě
Pracovní doba: úterý, středa od 8.30 – 12 hod. po

úterý a středa 8:30–12:00.
Na konzultaci je nutné se předem objednat

605 837 682

na tel.:
nebo email: socialnipracovnik@socialnipece.cz.
Služba je poskytována bezplatně.
Za CHSK Šárka Fouknerová
10

11

6 / 2020

NOVOKNÍNSKÝ ZPR AVODAJ

Dobrovolníci Amelie pomáhali i v době koronaviru
Nezisková organizace Amelie, z.s., která poskytuje bezplatnou
pomoc onkologicky nemocným a jejich blízkým a realizuje
dobrovolnický program v Nemocnici Na Pleši, nepřerušila svou
činnost ani během současné epidemie. Do pomáhání se aktivně
zapojili dobrovolníci i veřejnost.
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500 roušek od dobrovolníků Amelie a klientů Magdaléna, ops. Výzva „Vzkaz
nemocným“ zase poskytla psychickou podporu směrem k pacientům na onkologických lůžkách nemocnic. Dobrovolníci a přátelé Amelie na základě
on-line výzvy poslali desítky vzkazů, přáníček a dopisů, které přinesly nemocným radost a povzbuzení.
Život se pomalu vrací zpět do normálu, a tak i Amelie obnovuje původně
přerušené a odložené aktivity. Jednou z nich je školení pro nové dobrovolníky, které se uskuteční v červnu, září a listopadu 2020. Zájemci se mohou hlásit průběžně u koordinátorky dobrovolníků na e-mailu dina.risianova@amelie-zs.cz a více informací najít na webu www.amelie-zs.cz/dp.

Novinky u hasičů
Hasiči Nový Knín od měsíce června mají ve svém vybavení
automatizovaný externí defibrilátor (AED) jako další prostředek
pro ochranu a pomoc obyvatel Nového Knína a okolí.

Přestože dobrovolníci nemohli osobně docházet za pacienty na uzavřená
onkologická oddělení nemocnic, tak se podařilo vymyslet náhradní program na podporu hospitalizovaných a izolovaných pacientů. Do Nemocnice Na Pleši kupř. dobrovolníci poslali velikonoční přáníčka k vybarvení, povzbudivé dopisy a obrázky, záložky do knih, a jedna dobrovolnice dokonce
zazpívala pacientům prostřednictvím youtube kanálu lidové písničky.
Do pomáhání se zapojili nejen dobrovolníci, ale i širší veřejnost. Jako nejúspěšnější počin se ukázala on-line výzva „Roušky pro život s rakovinou“,
díky které putovaly stovky roušek na onkologická pracoviště spolupracujících nemocnic po celé ČR. Do Nemocnice Na Pleši se podařilo dodat bezmála
12

Děkuji tímto panu Radku Hrubému, který zprostředkoval
kontakt s firmou ABC – první
pomoc, jež AED předala naší
jednotce k užívání a provedla zaškolení. Velké díky patří
také samotné firmě ABC – první pomoc, která poskytla přístroj bezplatně.
Od července bude také zařazeno
do výjezdu nové vozidlo SCANIA
CAS 20, které bylo pořízeno městem s pomocí Generálního ředitelství HZS a Středočeského kraje.
Hasiči tak mají další dva pomocníky pro ochranu životů a majetku všech spoluobčanů.
Petr Chmelík
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KONANÉ AKCE
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PŘÍSPĚVKY OBČANŮ

Plánované akce Letního kina Nový Knín
10. července 2020 se uskuteční v letním kině koncert

Václava Neckáře a skupiny Bacily.
29. srpna 2020 tradičně

Tři sestry.

Vstupenky v prodeji na MěÚ Nový Knín,
Autoelektro Liška, www.ticket-art.cz

KOLÁŽO PLÁŽO PODRUHÉ
V sobotu 1. 8. 2020 od 18.00 se bude konat na náměstí v Novém Kníně
„KOLÁŽO PLÁŽO U MAŠKŮ“. Z vinylových desek zahraje D.J. MARTIN MIKULÁŠ. Vstup zdarma.
Vzhledem k tomu, že doba nočního klidu se posune na 24.00 hodin,
prosíme občany o shovívavost s případným zvýšením hluku.

Mistrovství světa v rýžování zlata 2020 v Novém Kníně
Po schůzi Českého klubu zlatokopů, která se konala předposlední červnový víkend v Oplocence v Novém Kníně, bylo rozhodnuto, že dlouho chystané Mistrovství světa v rýžování zlata se uskuteční.
Od 17. do 23. 8. 2020 se tedy v areálu Oplocenky v Novém Kníně usadí
zlatokopecký národ a začne z hromad písku dobývat šupinky zlatého kovu.
Vzhledem k celosvětové situaci s koronavirem bude akce srovnatelná s loňským Mistrovstvím České a Slovenské republiky, kdy se nepočítá s účastí zaoceánských zemí a účast tedy bude především z řad evropských států.
Pořádání akce je samozřejmě podmíněno stávajícím trendem ústupu koronaviru a všemi platnými hygienickými nařízeními.
14

Poděkování
1. června jsem se v našem farním kostele rozloučil s mým tatínkem. Když
v roce 1992 jsem obdržel dekret do Starého Knína, tatínek se rozhodl jít se
mnou a pomáhat mi ve službě. Vytvořil mi vynikající zázemí a jsem mu vděčný za téměř třicet let jeho služby. Mnozí ho pamatujete, jak rozdával cukrátka
nebo jak se v tichosti modlil v našich kostelech. Chci poděkovat všem, kteří se
přišli s ním rozloučit. Děkuji za květiny, a především za Vaše modlitby.
Poděkování farníkům a farní charitě při službě o mého nemocného
otce. Jmenovitě chci poděkovat paní Marii Vršecké za její přátelství, pomoc
a radu. A také za služby, kdy ji ještě sloužily nohy a byla na faře naším hostem. Dále děkuji paní Konvalinkové ze Záborné Lhoty za její službu a starost
o tatínka, kdykoli jsem musel odjíždět na delší část dne za svými povinnostmi. Děkuji také Katce Janokové, která přinášela denně obědy. Lucka Knížková zaslouží velké poděkování za její denní službu zdravotnickou, kdy každý
den s pečlivostí převazovala tatínkovi nohu. Další velké poděkování patří
Vlaďce Řídké, která v posledním měsíci třikrát denně přicházela, aby pomohla s hygienou a tatínek byl v čistotě. Lucka a Vlaďka pomohli tatínka
připravit k pohřbu. Děkuji vnučkám Aničce a Marušce, které mi byly velkou
oporou při přípravě na rozloučení s tatínkem.
Děkuji všem, s kterými nás pojilo přátelství a setkávali jsme se v našem
městě, a zvláště pak v našich chrámech, kam tatínek tak rád přicházel. Zemřel
v pokoji doma, zaopatřen svatými svátostmi a posilněn eucharistií na cestu
před Boží tvář. Kéž je Pán milosrdným soudcem a odpustí mu jeho slabosti.
Také Vás prosím za odpuštění toho, co se někdy při setkáních mohlo dotknout.
Odešel na věčnost v mariánském měsíci 26. května, o památce Filipa Neriho.
A o památce Panny Marie Matky Církve 1. června, jsem se s ním rozloučil a uložil
ho na kladenský hřbitov ke své manželce Regině a dceři Marii. Kéž Matka Boží
a Matka naše představí tatínka svému synu a uvede ho do slávy života věčného.
Lehké odpočinutí, dej mu Pane a světlo věčné, ať mu svítí. Ať odpočívá
ve svatém pokoji. Amen.
P. Josef Andrejčák O.Cr.
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K městským bytům a kanalizaci
Myšlenku privatizace městských bytů „vytáhli na veřejnost“ před minulými volbami představitelé jedné nyní opoziční strany. A to v rámci poněkud
zkratkovitého tvrzení ve smyslu „Zprivatizujme městské byty a budeme moci
opravit městské komunikace i bez dotací.“ Už tehdy jsem k věci napsal článek
a nehodlám samozřejmě svůj názor měnit jen proto, že s myšlenkou privatizace přišli zástupci jiných volebních stran. Takže jen krátce:
Pokud většina současných uživatelů bude mít zájem, ta možnost nechť jim
je nabídnuta. Za několika podmínek. Ve smlouvě by mělo být zakotveno předkupní právo. Byty by měly být prodávány pouze stávajícím uživatelům, ti, kdo
na to nebudou mít, zůstanou nájemníky (s tím, že město bude mít odpovídající
zastoupení ve společenství vlastníků jednotek). Asi nechceme, aby byty skoupili spekulanti, kteří by jednak vystrnadili dosavadní obyvatele, jednak ty
byty využili k přesunu „nepohodlných“ nájemníků ze svých lukrativnějších
nemovitostí – litvínovské sídliště Janov je varujícím příkladem.
A samozřejmě bude nutno řešit i kotelnu, která slouží nejen nynějším městským bytům, ale i řadě dalších domů na sídlišti. Ostatně kolem provozu té kotelny existují otázky i tak.
Ti, kdo zůstanou v nájmu, musí počítat, že se nájemné postupně výrazně
zvýší, stejně jako se zvýší (vedle nutnosti úhrady kupní ceny) náklady těch,
kdo na privatizaci přistoupí. Na ty domy město nesmí doplácet ani v případě,
že se privatizace neuskuteční či uskuteční pouze částečně. Platby za bydlení
musí pokrývat nejen samotný provoz domů, ale i vytvářet fond oprav, ze kterého se bude hradit například i zateplení apod. Obyvatelům by se zvýšený nájem měl později aspoň zčásti vrátit například v nižších nákladech na vytápění. Sociálním případům lze část nájmu třeba kompenzovat nějakým příspěvkem, ale ne na úkor údržby domu.
A jako jsem nesouhlasil tehdy, v roce 2018, nesouhlasil bych ani dnes s tím,
aby se takto získané prostředky „roztočily“ v provozní části rozpočtu – třeba
na opravy povrchu ulic. Majetek, kterého se město takto zbaví, by měl být nahrazen jinou investicí. Je mi jasné, že v současné koronavirové krizi bude rozpočet napjatý k prasknutí, ale aspoň snaha by tu být měla.
O tom, že vlastní bydlení je dostupné pro čím dál nižší procento lidí, jsem už
psal, stejně jako to, jak se tuto otázku snaží řešit třeba Vídeň. Rozsáhlá městská výstavba má příznivý vliv i na výše běžných komerčních nájmů a tím
na kvalitu života ve městě. Neboli pokud by město vybudovalo aspoň několik
sociálních bytů, asi by to nebylo od věci. Možná by se hodilo několik „služebních“ bytů. Může se například stát, že škola bude potřebovat nového učitele či
učitelku a on či ona nebude mít kde bydlet. V takovém případě by město mělo
mít možnost poskytnout aspoň přechodné ubytování.
A – jak už jsem psal – chybí nám domov seniorů, nebo aspoň dům s pečova16
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telskou službou. A jak jsem rovněž psal, takový dům má například i městys
Jimramov (1147 obyvatel, tj. něco málo přes polovinu Nového Knína), a to
přímo na náměstí Jana Karafiáta. Ten dům s pečovatelskou službou je majetkem městyse a nevidím důvod, proč by tomu podobně nemělo být i u nás.
Pečovatelskou službu samotnou by samozřejmě mohla vykonávat osvědčená Charita Starý Knín, nicméně vlastnictví budovy by dávalo městu volné
ruce například pro případy, že by se někdy v budoucnu s touto organizací
něco stalo. A věřím, že by se ten dům „uživil“ i v případě, že by se křižovníci „rozhoupali“ a v areálu staroknínského dvora vybudovali domov pro seniory. Třeba i proto, že řád časem bude potřebovat nějaké podobné zařízení
i pro své starší členy, takže občanům města a okolí by nakonec sloužila jen
část jeho kapacity.
A možná ještě jedna poznámka: příjmy z případné privatizace libčických
bytů by měly být investovány v Libčicích.
Příbuzným tématem jsou ceny vodného a stočného. Vzpomínám na námitky v zastupitelstvu, když podle podmínek SFŽP (který poskytl dotaci) musely být zvýšeny v souvislosti s rozšířením právě oné kanalizace. Ba setkal jsem
se s názorem, že z tohoto pohledu ta dotace na kanalizaci není dotací, ale pouhou půjčkou. Právě tento posledně citovaný názor však neodpovídá pravdě:
to zvýšené stočné se samozřejmě nikam nevrací, nýbrž zůstává městu – jen
by mělo být vázáno na budoucí opravy, až se někde něco „vysype“. Poskytovatelům dotace zde šlo o to, aby vodovod a kanalizace si také tvořily svůj fond
oprav. Aby to, co jsme si tu s pomocí dotací vybudovali, jsme byli jakožto řádní hospodáři s to udržovat a opravovat už „za své“. Podmínkou pro to samozřejmě je, aby ten fond oprav byl v účetnictví města řádně vyčíslen (v ideálním případě aby měl zvláštní bankovní účet či podúčet) a tyto prostředky se
opravdu používaly jen k tomuto účelu a ne k látání jiných děr v rozpočtu.
A myslím si, že toto (tedy nutnost tvorby fondu oprav) bude platit bez ohledu na to, zda město bude provozovat vodohospodářskou infrastrukturu
ve vlastní režii, nebo společně v rámci dobrovolného svazku obcí třeba s využitím Vodohospodářské společnosti Dobříš. Berme na vědomí to, že samotná vodohospodářská infrastruktura zůstane tak jako tak majetkem města,
tj. z jeho prostředků se musí udržovat (nemůžeme požadovat, aby na opravy naší kanalizace přispívala například Stará Huť). A ještě si řekněme, že
na cenu vodného a stočného má vliv i poměrně protáhlý půdorys intravilánu, hustota osídlení (větší část města tvoří rodinná zástavba) a terénní poměry (nutnost přečerpávání splašků pod Kocábou). Prostě na jednoho obyvatele připadá větší délka vodovodních a kanalizačních řadů a dalších součástí infrastruktury (třeba těch přečerpávaček kanalizace), než by připadala
na obyvatele stejně lidnatého sídla tvořeného z větší části panelovým sídlištěm na rovině. Což se samozřejmě odráží na výši nákladů na údržbu a v důsledku i na ceně vodného a stočného.
17
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Neboli pokud bude do zdárného konce dotažena myšlenka provozovat vodohospodářskou infrastrukturu v rámci dobrovolného svazku obcí, sliboval bych si od toho snad rychlejší reakce v případě nějakých poruch, ale
snížení ceny vodného a stočného (aspoň ne razantní) určitě ne.
Miloš Hlávka

Co je důležité
V našem městečku se všichni léta potýkáme se stále stejnými problémy.
Zničené místní komunikace, chodníky, nedostatečné odstavné plochy,
osvětlení atd. Přesto prioritou nově vzniklého vedení bylo zřízení městské
policie. Policie, kterou jsme nepotřebovali, protože zde nebyla téměř žádná
kriminalita, okamžitě se našly prostředky na nákup čtyřkolky, automobilu, vybavení strážníků i služebny a hlavně platy. Tito strážníci zde nemají
co na práci a jestli tu jsou, nebo nejsou, je úplně stejné. Jediný rozdíl – náš
rozpočet, to stojí statisíce a do budoucna miliony. Možná se nad tím někdo
zamyslí a začne se dělat něco, co bude ku prospěchu nás všech. Za peníze,
kteří tito strážníci již odčerpali z našeho rozpočtu, jsme mohli opravit některé chodníky nebo ulice a zlepšit životní podmínky v našem městě.
Krotil Václav st.
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Poděkování

Vzpomínáme

Chtěla bych touto cestou poděkovat Zastupitelstvu města Nový Knín, Sboru dobrovolných hasičů v Novém Kníně a všem, kteří mi byli přát
k mým 90. narozeninám.
Moc si toho vážím.

Vzpomínka

Dovolte mi, prosím,
malou vzpomínku.
Dne 17. 6. 2020 by své 60. narozeniny oslavila Dana Varhanová (rozená Rambousková). Bohužel její narozeniny slavíme
již osm let bez její přítomnosti. Odešla velmi brzy, nemoc si
nevybírá, přestože se s ní statečně prala, svůj boj nevyhrála.
Chci jen říct, že nezapomínáme,
stále je s námi v myšlenkách,
v našich srdcích, v úsměvu jejích vnoučat se odráží ten její,
ve smíchu mé sestry, slyším ten
maminčin. Mnozí z Vás ji znali
jako kamarádku, kolegyni, přítelkyni, spolužačku….

Miloslava Smělá

INZERCE

PRODEJ CHOVNÉ
DRŮBEŽE
z veterinárně kontrolovaných chovů,
které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost

13.00 Nový Knín (u Jednoty)

Prodej 4. 8. 2020

JUBILANTI MĚSÍCE
Nejprve omluva. V minulém čísle bylo uvedeno, že narozeniny
v červnu slaví pan Stanislav Matějíček. Správné jméno jubilanta je
však pan Petr Matějíček. Omlouváme se za uvedenou chybu a panu
Petru Matějíčkovi přejeme spoustu zdraví.
A teď jubilanté prázdninového měsíce července. Neskutečné narozeniny slaví paní Anna Malčánková. Kulatiny má paní Marie Pešková. Jubilantkami jsou paní Jaroslava Krahulcová a paní Jaroslava Altová. Narozeniny oslaví i pan Josef Businský. Vám všem přejeme co nejvíce zdraví, šťastných dnů a radostí mezi svými nejbližšími.

Kuřice černé, červené, kropenaté,
bílé (nesou bílá vejce), sussex (hnědá vejce,
vysoká užitkovost), kohoutci,
Moularden (kříženec pižmové a pekingské
kachny), husy bílé, brojlerová kuřata, perličky

Nezapomínejme a važme
si toho, co máme, nikdy
nevíme, kdy o to přijdeme.
Za rodinu Varhanovu
s láskou vzpomíná

Info a objednávky: Gallus Extra s.r.o.,

tel.: 567 212 754, 567 214 502,
mob.:731 701 331, 734 833 158

volejte po–pá 7–15h!

Jana Zelenková.

email: info@prodej-drubeze.cz,
www.prodej-drubeze.cz

Dne 14. 7. 2020 oslaví významné životní jubileum
– krásných 90 let – paní Marie Pešková.


Hodně zdraví přeje Jana s rodinou a Jiří s rodinou.
18

Měsíčník Novoknínský zpravodaj • Číslo 6/2020 vyšlo v Novém Kníně, dne 1. 7. 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: pátek 24. 7. 2020.

19

6 / 2020

NOVOKNÍNSKÝ ZPR AVODAJ
INZERCE

6 / 2020

NOVOKNÍNSKÝ ZPR AVODAJ
INZERCE

GARÁŽ

Víceúčelovou okružní pilu

– cirkulárku, tov. výr. typ HVP-60
s návodem a dokumentací k obsluze,
včetně příslušenství – dva pilové
kotouče průměr 40 a 60 cm, stůl,
kolíbka, kuželový štípač.

V BYTOVÉM DOMĚ
NA SÍDLIŠTI

Cena k jednání: 169 000,Telefon: 725 836 022

Cena 8000,- Kč

Tel.: 737 301 131
Dne 22. 7. 2020
se bude konat

prodejní akce
fa Rišková Bruntál
v místní sokolovně
Nový Knín.

Coop Příbram, družstvo,

přijme

prodavačku – prodavače
pro prodejnu Dobříš.

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

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

Bližší inf.

318 492 031,
720 598 004
20
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Červen 2020

Radujme se, veselme se – ať nám to vydrží!
- MALÉ RUČNÍ NÁŘADÍ
- VRTACÍ A BOURACÍ KLADIVA
- VYBRAČNÍ DESKY A PĚCHY
- SVAŘOVACÍ TECHNIKA
- MINI RYPADLA
- A DALŠÍ ...

Křivka rozvolňování opatření omezujících naše společenské aktivity a kontakty utěšeně klesá. Ať už Covid-19 usvědčíme jako vetřelce, který je sám o sobě smrtící, nebo ho budeme považovat „jen“ za virus, který oslabením organismu „otevírá vrátka“ jiné vážné nemoci ke smrtícími
ataku, jeho přítomnost (prozatím) úspěšně zvládáme. Leccos jsme přitom
pochopili, leccos se naučili a leccos budeme muset přijmout tak, jak to je
a bude. Užijme si proto léto, čeká nás pak dlouhodobá náprava ekonomických dopadů.
-JeF-

- MALÉ A VELKÉ DODÁVKY
- OSOBNÍ, ELEKTRO VOZY
- VLEKY A PŘÍVĚSY
- LUXUSNÍ VOZY
- OBYTNÉ VOZY

www.pujcovnaplus.cz

22
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ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA OBCE
Zasedání zastupitelstva obce konané dne 8. 6. 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. 4/2020
lení dat a dodatek č. 1 ke smlouvě
k navýšení příjmů o 1.050 tis. Kč
o poskytování služeb informačnía výdajů o 305 tis. Kč,
ho systému HELIOS eObec,
•	připomínky k návrhu nového •	finanční příspěvky na konání
územního plánu obce přijaté při
akcí „Dětská olympiáda“ a „Regent
jednání dne 3. 6. 2020,
pivní běh“ (15.000 Kč) a fotbalový
•	žádost o souhlas se stavbou returnaj „O pohár starostky obce“
kreační chaty a pozemku parc. č.
(5.000 Kč),
410/2 v k. ú.Křeničná,
•	žádost o souhlas k rozšíření Ma•	cenovou nabídku na výměnu 8 ks
riny Živohošť o testovací molo,
střešních oken – bytový dům Pro- •	žádost o souhlas s umístěním
střední Lhota čp. 22,
mola pro poz. parc. č. 442/5 v k. ú.
•	dodatek č. 4 ke smlouvě s DOKAS
Křeničná,
Dobříš, s.r.o. k cenám za odvoz •	žádost o souhlas s umístěním
tříděného odpadu,
mola na vývazišti Smilovice, LB,
•	smlouvu s AssecoSolutions, a.s.
ř. km 111,7.
o zpracování osobních údajů a sdí-
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•	nabídku fy Senzoor Czech, s.r.o.
k nákupu SOS čidel pro seniory,

•	žádost o stanovení časového omezení pro užívání motorových zahradních strojů.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
•	a k dalšímu jednání přijalo požadavek na posunutí úseku Vltavy s omezenou rychlostí plavidel ze současného 105,0 ř.km
na 106,0 km (Kobylníky),
•	cenovou nabídku na strojní údržbu hřiště s umělým povrchem
v Prostřední Lhotě,
•	cenovou nabídku na zhotovení
projektové dokumentace vodovodu, veřejného osvětlení a komunikace na lokalitě Okrouhlík
– Chotilsko,
•	zápis č. 1/2020 Finančního výboru ZO z kontroly příspěvků obce
v r. 2019 bez výhrad,

•	zápis Kontrolního výboru ZO
k uzavírání smluv v pracovněprávní oblasti s výhradou,
•	zprávu EKO-KOM – osvědčení
o úspoře emisí,
•	vyjádření k uzavírce silnice
II/102 v Mokrsku v souvislosti
s akcí „Rybník Kuchyňka“,
•	stanovisko Státního pozemkového úřadu k průsaku hráze rybníka Na Korouhvích,
•	oznámení o konání letního skautského tábora v Sejcké Lhotě.

Výlukové jízdní řády autobusů
Přestože jste již zaznamenali a patrně i novinku nastudovali,
připomínáme, že od 26. června se autobusová linka Pražské integrované
dopravy č. 360 ve směru do Prahy vydává jinou trasou, než jsme si
navykli, a bude to tak až do konce prázdnin, tedy do 31. srpna 2020.

Zastupitelstvo usnesením zamítlo:
•	návrh smlouvy o smlouvě budou- •	žádost o souhlas k užívání pocí o zřízení věcného břemene pro
zemků parc. č. 526/7 a parc. č.
Elektromont Matějka, a.s. k umís431/1 na Živohošti pro přístup
tění stavby kabelového vedení
k vývazišti,
Hněvšín-Sejcká Lhota,

Četnost spojů, časy odjezdů do Prahy a do Sedlčan, stejně jako příjezdů
z těchto směrů, se pro žádnou ze zastávek v obci Chotilsko nemění. Stejně
tak se nijak nemění ani časy odjezdů této linky z Prahy a Sedlčan.
Jinak je ale vedena trasa tohoto spoje ve směru do Prahy. V zastávce „Korkyně, Křížov U Kapličky“ se linka odklání na Sudovice, Nový Knín a Dobříš
(se všemi zastávkami na trase), odkud pokračuje po dálnici již bez zastávek
až do Prahy (Lihovar, Smíchovské nádraží). Ale pozor: při využití linky pro
cestu do Dobříše je nutno vzít na vědomí, že tato nezajíždí do středu města,
ale staví jen v zastávce „Dobříš, Železniční stanice“ (jinak: „U Lidlu“). Po stejné trase je pochopitelně linka vedena i v opačném směru.

II

III
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Autobusem č. 360 se tak v období výluky nelze dostat do Nových Dvorů,
Štěchovic, Davle, Měchenic nebo Zbraslavi. Zastávky v těchto obcích lze
navštívit linkou č. 361 (Dobříš–Praha), pro nás nejlépe ze zastávky Nový
Knín nebo Korkyně po absolvovaní „vyhlídkové jízdy“ pravobřežní povltavskou krajinou v úseku mezi hrází Slapské přehrady a Štěchovickým
mostem přes zastávky v obcích Štěchovice-Třebenice, Rabyně, Vysoký
Újezd, Krňany a Hradištko. Takto se nám nabízí možnost navštívit téměř
přímým spojem jistě zajímavá a bez auta jen stěží dostupná místa, která
většinou známe sotva tak podle jména.
A také se nám nečekaně, i když jen dočasně, s touto letní výlukou vylepšuje dostupnost Nového Knína a Dobříše, a to nejen ve všední dny, ale hlavně, na což nejsme vůbec zvyklí,o víkendech. Tak si tohoto „dobrodiní“ v létě
užijme a poohlédněme se, které z akcí u našich sousedů stojí za návštěvu.
Může k nim patřit třeba Mistrovství světa v rýžování zlata v Novém Kníně
v předposledním srpnovém týdnu.
Tak hezké dny a šťastnou cestu kamkoli.
-JeF

Pozdně-jarní brigáda na Křeničné
Vážení čtenáři, dovolte mi touto cestou poděkovat všem, kdo se každoročně účastní tradiční pracovní brigády na Křeničné, a v této souvislosti bych
rád zmínil především organizátora této brigády pana Zdeňka Chumana.
A tak i letos, tentokrát v pátek 19. června, jsme se odpoledne sešli s košťaty,
lopatami, nůžkami, hráběmi a dalším nářadím u rybníka v Křeničné, abychom uklidili a zvelebili náves a přilehlé okolí. Díky tradičně vysoké účasti šla práce pěkně od ruky, a tak je náves Křeničné zase o kousek hezčí….
Děkujeme!
Martin Brodský

IV
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JAK SE MÁME – A PROČ
Pozvolna a nepozorovaně pokořil počet obyvatel Obce Chotilsko číslovku pět set. Ne, že by se to nějak významně dotklo hustoty zdejšího osídlení – je nás stále jen nějakých 19 lidiček na jeden čtvereční kilometr, a tak,
obrazně řečeno, jsme tady jeden od druhého dál než na doslech. V realitě
si pak oněch celkových 517 osob mezi sebe rozděluje deset místně odloučených částí, od nejlidnatější Prostřední Lhoty se 156 obyvateli po nejméně osídlené Smilovice se 7 obyvateli (Kobylníky s jedinou trvale přihlášenou osobou mi prominou), průměrně od sebe vzdálených 3,5 km (to při
vyloučení vlivu výrazně odlehlejších částí Smilovice a Živohošť; s nimi
tento průměr vykazuje hodnotu 5,5 km). Takovýto stav neustále klade
před zastupitele obce zapeklitý rébus při hledání odpovědí na otázky: co
a kde nebo spíše kdy a za co při pohledu na vskutku skromnou příjmovou
část obecního rozpočtu.
Všeobecně je hlavní a rozhodující příjmovou položkou rozpočtu obce podíl na daňovém výnosu státu. Toto rozpočtové určení daní, tzv. RUD, je zákonem stanovený procentní podíl zohledňující vedle rozsahu působnosti
hlavně počet obyvatel s nepatrným vlivem rozlohy obce, kde však nezohledňuje, zda rozlohu tvoří výhradně jen hluboký zalesněný hvozd nebo četná,
od sebe vzdálená osídlená území, vyžadující v oblasti občanské vybavenosti, dopravní obslužnosti, údržby zeleně, odpadového hospodářství apod.
péči v rozsahu odpovídajícím samostatným sídelním jednotkám. Negativní efekt z tohoto násobení četnosti financování potřeb obyvatel počtem sídel, jinde zabezpečovaných centrálně, je ještě umocněn existencí a nezbytnou obsluhou center individuální rekreace bez trvalého osídlení, kterých
je na území naší obce pět s počtem rekreačních objektů převyšujícím počet
zdejších obyvatel. (O dění na vodě v úseku 13 km námi spravovaného pobřeží Slapské přehrady nemluvě.)
Zde je potřeba připomenout, že v daňovém balíčku je jedna položka, kterou stát v plné vybrané výši převádí obcím. Je to daň z nemovitostí nacházejících se na území obce, což přináší vysoké daňové příjmy zejména těm
územním jednotkám, na jejichž katastru stojí velké průmyslové celky. A to
i v případě, kdy chod obce žádným způsobem finančně nezatěžují.
Zákon regulující tuto daňovou položku stanoví vedle daňových sazeb
také možnost upravit vypočtenou daň z nemovitostí tzv. místním koeficientem, a to až na pětinásobek. Zní to pěkně, dokud se ale nedočteme, že přijetí této místní úpravy musí bez výjimky dopadnout na veškeré nemovitosti
na území obce podléhající této dani. Jakékoli zvýhodňování trvalého bydlení, zemědělských podniků či jiných v místě žádoucích skupin či hospodářských aktivit je tak vyloučeno.
V
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Praví se, že nejen chlebem živ je člověk. A tak za popsané situace životní
potřebou, která z výše zmíněných důvodů, s prominutím, „dostává na zadek“, je kultura, a to v širším slova smyslu. Ale o tom až někdy jindy.
S omluvou za nevyžádané školení,
-JeF-

Již opět můžeme plánovat akce
Přestože je školní rok teprve krátce za námi a dětem právě začínají prázdniny, musím se již v tomto článku posunout na samotný závěr prázdnin – při
psaní minulých článků vlastně stále nebylo jasné, jak se postupně budou
veškerá nařízení vlády rozvolňovat, a tak jsme nemohli ani pořádně plánovat, jaké akce budeme nebo nebudeme organizovat…
A konec prázdnin je vždy neodmyslitelně spojen s Chotilským posvícením, to letošní se bude konat poslední sobotu v srpnu, tedy 29. 8. 2019.
Po úvodní mši v 15:00, která jako již tradičně, posvícení zahájí, bude k tanci i poslechu hrát hity od 60. let po současnost skupina PERPLEX. Zájemci
budou moci nakoupit v celé řadě tradičních stánků a děti budou moci obsadit celou řadu pouťových atrakcí. A stejně jako minulé roky, každý, kdo
si koupí lístek do tomboly, nebude ochuzen o možnost vyhrát hodnotné
ceny (dary/ceny do tomboly je možné předat paní Stanislavě Krejčíkové
/724 236 152/ případně do infocentra v Chotilském muzeu, děkujeme za každý i malý dárek!).
Druhou akcí, kterou budeme letos organizovat, a to v mimořádném
(19.–20. 9.) termínu, je štafetový běh Vltava Run 2020. V této souvislosti bych
rád poděkoval všem, kdo pomáhali a pomáhají s organizací, a zároveň bych
poprosil všechny, kdo by nám chtěli v letošním roce pomoci, ozvěte se mi
prosím na email (brodsky@atlas.cz). S ohledem na zářijový termín, kdy je
již proti květnu výrazně kratší den, se letos bude každá ruka i noha opravdu hodit. Děkuji!
Na závěr tohoto článku nesmí chybět ještě tradiční krátké ohlédnutí za výjezdovou činností za poslední měsíc. Letošní v pořadí již 14. výjezd
naší jednotky se uskutečnil krátce po uzávěrce posledního čísla Chotilského
zpravodaje, a to 23. 5. v 19:16, kdy naše jednotka vyjížděla na silnici spojující Prostření Lhotu a osadu Kobylníky, kde byl hlášen spadlý strom přes silnici. Po našem příjezdu na místo události (v 19:25) bylo zjištěno, že strom již
někdo rozřezal a odklidil.
Krásné prázdniny
Martin Brodský
VI
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LÉTO KULTURNÍ
Pro letošní sezonu obsadily výstavní prostory v Chotilsku autoři
fotografií lovící své záběry ve výrazně odlišných prostředích.
První
nahlédnutí
nabízí muzeum Křížovnický špýchar
v Prostřední Lhotě
do vrcholového motoristického sportu
orámovaného exotickým prostředím.
Spisovatel,
novinář a cestovatel Petr
Dufek zde prezentuje fotografie z „Legendární rallye Paříž–Dakar, se vším všudy“. Jsou tady momentky z míst
poslední rallye probíhající na africkém kontinentu, kterou autor absolvoval
v doprovodném vozidle, za jehož volantem seděl po své veleúspěšné závodní kariéře sám legendární Karel Loprais. Fotografie si můžete prohlédnout
do 30. srpna 2020.
Druhý výstavní počin nabízí Chotilské
muzeum v Drtinově
galerii. K nahlédnutí kouzla podvodního prostředí na fotografiích vystavených
pod názvem: „Nádherný svět ticha“
zve skupina šesti fotografů a Společnost
pro historii potápění
ČR se spolkem Fandíme vodám, Fandíme
Zbraslavi, z.s. Přijďte se podívat, v jakém prostředí jeden
z vystavovatelů, fotograf a potápěč Hynek
VII
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Kašpar, nalezl inspiraci pro své životní krédo: „Svět skrze objektiv mojí zrcadlovky je pro mě mnohem srozumitelnější, než kterýkoliv jiný …“. Výstava zde potrvá do 4. října 2020.
Prostory kostela sv. Fabiána a Šebestiána na Živohošti se opět po roce
rozezní hlasy zpěváčků „Dětské
opery Praha“ pod vedením paní Jiřiny Markové-Krystlíkové.K zážitku
z předneseného repertoáru dětského souboru přispěje svým mistrovským přednesem varhaník pan Petr
Čech a hlasem svých modrých houslí umocní virtuos Pavel Šporcl. Dojmy z tohoto vystoupení nám účinkující nabídnou v sobotu 11. července 2020 ve 14 hodin.

Červen 2020

ZPRÁVY Z OBCE

A pro nejbližší dny také připomínáme
Usnesení ze zápisu č. 18/2020 ze zasedání
Zastupitelstva obce Mokrovraty,
konaného dne 8. 6. 2020 od 18.00 hodin

již dříve avizovaný den sportu v Prostřední Lhotě na fotbalovém hřišti:
• DĚTSKÁ OLYMPIÁDA v sobotu 18. července od 13:30 hodin,
• PIVNÍ BĚH rovněž v sobotu 18. července, ale od 16:30 hodin.
Nechť účast je hojná a výkony rekordní!

Přívoz na Živohošti je zpět!
Několik sezon trvající výpadek ve spojení obou částí Živohošti přívozem se zdá být zažehnán.
Ověřené zprávy naznačují, že oba nešťastně přetržené konce hodlá spojit zážitková agentura TEPfactor Chotilsko, s.r.o. novým přívozem v rámci
svých vodních aktivit již od počátku července t.r. Bližší podmínky provozu,
povolující také žádanou přepravu kol, budou zřejmě zahrnovat také varianty plavby s cílem nacházejícím se mimo standardní trasu. Rádius obslouženého území tak třeba nabídne vedle neotřelých výhledů na Vltavu také
možnost zhlédnout pozůstatky hradu na pravobřežní Ostromeči, naučnou
stezku opata Zavorala či místo keltského oppida na Hrazanech.
Přejeme novému provozovateli i jeho pasažérům šťastnou plavbu.
-JeFVIII

Usnesení č. 1-18/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
volí zapisovatelku Mgr. Jiřinu Zorkovou a jako ověřovatele sl. Markétu Poslušnou a p. Pavla Vohralíka.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 0 hlasů

o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby
2)	Smlouva o poskytování služeb
– TDI
3)	Výsledky zadávacího řízení
4)	Smlouva o dílo – Úprava prostranství před školou
5)	OZV č. 1/2020 o zákazu konzumace alkoholických nápojů
na veřejně přístupném místě
6)	Kupní smlouva mezi Obcí
Mokrovraty a p. M. Ch.
7)	Žádost o odpuštění nájemného
8)	Žádost o pronajmutí pozemku
9)	Rozpočtové opatření č. 2/2020

Usnesení č. 2-18/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje program jednání zastupitelstva obce dne 8. 6. 2020 takto:
1)	Smlouva o budoucí smlouvě
I
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10)	Postup v pořizování územního
plánu Mokrovraty
11)	Darovací smlouva na pozemky parc. č. 292/19 a 292/77 v k.ú.
Mokrovraty
12)	Různé
Výsledek hlasování:
Pro: 9 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 0 hlasů

zení na veřejnou zakázku malého rozsahu – Úprava prostranství
před školou; v souladu s doporučením hodnotící komise vybírá nabídku uchazeče M-SILNICE a.s., Husova
1697, 530 03 Pardubice.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 0 hlasů

Usnesení č. 9-18/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje prominutí dluhu p. A. Č.
ve výši 20 tisíc Kč za nájemné v „Restauraci u Josefa“ v době trvání nouzového stavu.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 0 hlasů

Usnesení č. 3-18/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP12-6017923/02 mezi Obcí Mokrovraty a společností ČEZ Distribuce, a.s.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 0 hlasů

Usnesení č. 6-18/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje Smlouvu o dílo mezi Obcí
Mokrovraty a společností M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice na akci „Úprava prostranství
před školou“.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 0 hlasů

Usnesení č. 10-18/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje krátkodobý pronájem části pozemku parc. č. 118/1 v obci a k.ú.
Mokrovraty – 15 m2 panu M. N.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdržely se: 2 hlasy

Usnesení č. 4-18/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje Smlouvu o poskytování služeb č. 11/IS/2020 – Technický dozor investora stavby v rámci
projektu „Rekonstrukce místních komunikací v obci Mokrovraty“ mezi
Obcí Mokrovraty a společností TEXTUM s.r.o., T.G.Masaryka 782, 538 21
Slatiňany.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 0 hlasů

Usnesení č. 7-18/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2020 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejně přístupném
místě nebo veřejnosti přístupné akci.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 hlasů
Proti: 2 hlasy
Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 8-18/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje Kupní smlouvu mezi
Obcí Mokrovraty a p. M.Ch.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 0 hlasů

Usnesení č. 5-18/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
bere na vědomí a schvaluje oznámení o výsledcích zadávacího říII
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Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 12-18/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty požaduje pokračovat v pořizování územního plánu Mokrovraty
ve smyslu § 56 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 13-18/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje Darovací smlouvu – darování nemovité věci, a to pozemku parc. č. 292/19 o celkové výměře 6m2, druh pozemku – orná půda
a pozemku parc. č. 292/77 o celkové výměře 70 m2, druh pozemku
– orná půda, oba v k.ú. Mokrovraty, mezi p. M. M. a Š. S. (dárci) a Obcí
Mokrovraty (obdarovaná).
Výsledek hlasování:
Pro: 9 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 0 hlasů

Usnesení č. 11-18/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje rozpočtového opatření č. 2/2020, ve kterém se příjmy
na položce 1122 (Daň z příjmu práv.
osob za obce) a výdaje na § 6399
(Ostatní finanční operace) navyšují o 171 540 Kč. Dále je na příjmu a ve výdajích na § 6330 (Převody vlastním fondům v rozpočtech)
upraven převod finančních prostředků ve výši 9 miliónů Kč z účtu
u ČNB na spořící účet obce. Výdaje na § 6171 (Činnost místní správy) jsou sníženy o 60 tisíc Kč, výdaje na § 3745 (Péče o vzhled obcí
a veřejná zeleň) jsou navýšeny o 60
tisíc Kč. Ostatní závazné ukazatele
nejsou změněny.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 hlasů

Stanislava Ecklová,
starostka obce

III
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ZAHÁJENÍ DALŠÍ STAVBY

Příjem bioodpadu – změna umístění kontejneru

Začátkem července započnou stavební práce na akci
„Úprava prostranství před školou“.
Jedná se o úsek cca 150 m, ve kterém došlo k výstavbě kanalizace a výměně vodovodního řadu. Úpravou tohoto prostoru dojde k rekonstrukci stávající komunikace a k úpravě parkovacích míst před školou. Pro zklidnění
dopravy a pro zvýraznění vztahu školy a pomníku obětem první světové
války, který se nachází naproti škole, je navržen příčný práh, který pokračuje v šířce před prostorem školy. Součástí tohoto pásu je i rampa umožňující bezbariérový přístup do školy a na školní pozemek.

AKTUALITY Z NAŠÍ ŠKOLY
– KVĚTEN 2020

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.

SYTÉM ODPADŮ A TŘÍDĚNÝ ODPAD 
Odpady podle zákona a vyhlášky obce

Vážení spoluobčané,
ještě bychom měli pár slov, než se rozejdeme na prázdniny. Škola i školka znovu ožila. Žáci se vrátili do školních lavic, předškoláci ke svým
hračkám, někteří kamarádi chyběli. Rádi a často jsme využívali venkovní učebnu s novým zahradním nábytkem, který nám zakoupila Obec
Mokrovraty. Děkujeme. Děti z mateřské školy si nejvíc hrály na pískovišti
a na znovu opravené herní sestavě.
Oslavu MDD jsme v letošním roce připravili pro děti formou soutěží
na zahradě nebo v parku před školou. Za splněné disciplíny byly děti odměněny. Čarodějnice Čárymíra zpestřila všední dny programem plným
písniček a pohybu.
Slavnostní pasování na „Rytíře slova“ probíhalo jako každý rok ve škole.
Žáci 1. ročníku se na tuto akci pečlivě připravovali. Jejich snaha byla po zásluze odměněna. Od paní učitelky obdrželi pěknou knihu, od paní starostky
drobný dárek a od rodičů velkou pochvalu.
Rozloučení s předškoláky bylo letos opravdu v komorním duchu. Nepředcházelo zahradní slavnosti, děti s šerpou „Ahoj školko“ se tentokrát nepředstavovaly všem zúčastněným, ale jen svým rodičům. Ale i tak to bylo plné dojmů.
Všem dětem, žákům, rodičům i zaměstnankyním školy přejeme příjemné
a ničím nerušené prázdniny a těšíme se na setkání v příštím školním roce.
ZŠ a MŠ Mokrovraty
IV
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Nakládání s odpady řeší zákon č. 185/2001 Sb., který upravuje pravidla
pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi jak pro právnické
osoby, obce, tak i pro fyzické osoby – občany. Na základě zákona stanovila
Obec Mokrovraty Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2019 o systému
nakládání s odpady na území obce. Vyhláška řeší možnosti třídění
odpadu a likvidaci objemného, železného a nebezpečného odpadu.
V Mokrovratech jsou dvě stanoviště sběrných nádob na tříděný odpad
a jedno stanoviště s kontejnery na komunální odpad pro chataře. V Pouštích je jedno stanoviště sběrných nádob na tříděný odpad a u chatové střediska je stanoviště nádob na tříděný odpad a na komunální odpad pro chataře. Poslední stanoviště tříděného odpadu bylo zřízeno ve Vilách. Nádoby s plasty jsou vyváženy v pondělí, nádoby s papírem ve středu, nádoby
na sklo a kovy jsou vyváženy na objednání.
Obecní úřad zajišťuje dvakrát ročně (jaro/podzim) sběr a svoz objemného odpadu, elektroodpadu a železného odpadu. Svozová firma Dokas Dobříš
s.r.o. nám čtyřikrát ročně sváží nebezpečný odpad. Bioodpad je možné odkládat do kontejneru za základní školou. Použité kuchyňské tuky a oleje je
možno odkládat v uzavřených plastových lahvích do kontejneru na zahradě obecního úřadu. Kontejner na textil je umístěn na parkovišti u restaurace U Josefa v Mokrovratech.
V
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Základní povinností občanů danou zákonem a vyhláškou obce je odpady
třídit a odkládat odpad pouze do nádob/kontejnerů k tomu určených.

Odpady v praxi
Třídění odpadů se pro mnoho domácností stalo samozřejmostí. Domácí
třídění odpadu je ale pouze začátek, dalším krokem je správné roztřídění do sběrných nádob. „Hnízda“ na tříděný odpad v naší obci mají omezený otvor a některé objemnější tříděné odpady je nutno před vhozením
do hnízda trochu „zpracovat“ (např. sešlápnout plastové lahve, rozřezat
papírové krabice).

TŘÍDĚNÝ ODPAD ODLOŽENÝ VEDLE SBĚRNÝCH NÁDOB JE ČERNÁ
SKLÁDKA A NENÍ DOBROU VIZITKOU OBČANŮ.
Otázku třídění odpadů hezky popisuje internetový článek „Nepořádek
u kontejnerů a popelnic“ z webových stránek www.jakvkuchyni.cz – projekt
autorizované obalové společnosti EKO-KOM a.s. Uvádíme část článku:
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•	Odpady nesmí být mastné a jinak znečištěné: mastnota i silné
znečištění (např. od zaschlých barev, lepidel, tmelů atd.) komplikují recyklaci.
•	Správné třídění vždy upřesní informace na samolepkách kontejnerů: nezapomínejme, že třídění odpadů se řídí místními specifiky, a tak např. to, že se u vás třídí plasty do žlutého kontejneru, nemusí platit ve vedlejší obci. Někde se zase může třídit více
druhů odpadů do jedné nádoby. Proto se vždy řiďme samolepkami na sběrných nádobách, které nám přesně říkají, jakými pravidly se řídit pří třídění odpadů v daném místě.
•	TIP: u PET láhví i sklenic nevadí při třídění víčka. Sklenice znečištěné od zbytků obsahu (např. jogurtu, marmelády apod.) nemusíme vymývat, obsah stačí důkladně vyškrábat či vytřít.“

„A to, že někdo nedodržuje pořádek, je v 21. století smutné, ale
stále se to děje. Určitě se tímto chováním nenechte inspirovat,
lepší je jít příkladem.“
Zdroj: https://www.jakvkuchyni.cz/neporadek-u-kontejneru-a-popelnic/

Třídění odpadů máme v našich rukou
Jednou věcí je, jak mohou vlastníci objektů dle zákona a dle
potřeb obyvatel situaci s odpady řešit.
Druhou věcí je přístup každého z nás k třídění odpadů a vůbec
k nakládání s nimi. I třídění odpadů má určitá pravidla, kterými
je třeba se řídit. Kromě toho, že je možné tak předejít nepořádku
v okolí popelnic a kontejnerů, mohou mít vliv třeba i na to, zda
bude možné odpady recyklovat.

Informace o systému odpadů
najdete i na webových
stránkách naší obce
www.mokrovraty-obec.cz.

Dodržujete tyto obecné zásady správného třídění odpadu?
•	Zmenšit objem: základní pravidlo každého zkušeného třídiče,
protože tímto opatřením šetříme místo v kontejneru – vejde se
tam tak více odpadu a navíc je třeba i méně častý svoz (krabice
rozložit, PET láhve a nápojové kartony sešlápnout…).
VI

VII
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Uzavření Knihovny v Mokrovratech
Knihovna v Mokrovratech bude v době letních prázdnin od 10.
7. do 31. 8. 2020 uzavřena. Poslední možnost návštěvy knihovny
před prázdninami bude v pátek 3. 7. 2020.
Otevřena bude opět v pátek 4. 9. 2020 od 18:00 do 19:00 hod.
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LETNÍ KINO NOVÝ KNÍN – PROGRAM
Pátek 19. 6. ve 21.30 hod.

Vstupné 100 Kč

PŘES PRSTY

Česká komedie

Do 12 let nevhodný (101 min.)

Sobota 20. 6. ve 21.30 hod.

Vstupné 100 Kč

PSÍ POSLÁNÍ 2

Americká rodinná komedie v českém znění

Přístupný (108 min.)

Pátek 26. 6. ve 21.30 hod.

Vstupné 100 Kč

AMNESTIE

Česko-slovenské drama

Do 15 let nevhodný (130 min.)

Sobota 27. 6. ve 21.30 hod.

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA

Česko-slovenská komedie

PLÁNOVANÁ ODSTÁVKA ELEKTŘINY

Pátek 3. 7. ve 21.30 hod.

WILLY A KOUZELNÁ PLANETA

Francouzská animovaná komedie v českém znění

Vstupné 100 Kč
Přístupný (110 min.)
dostane
Každé dítě
zornost!
malou po

Přístupný (90 min.)

Sobota 4. 7. ve 21.30 hod.

Plánovaná odstávka č. 110060719634 – 8. 7. 2020
(08:00 – 12:30)
Mokrovraty – Mokrovraty, okres Příbram

PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST

Česko-slovenské komediální drama

Vstupné 100 Kč
Do 15 let nevhodný (107 min.)

Neděle 5. 7. ve 21.30 hod.

Vstupné 100 Kč

JUMANJI: DALŠÍ LEVEL

Americká dobrodružná komedie v českém znění

Pátek 10. 7. ve 21.00 hod.

VÁCLAV NECKÁŘ & BACILY

Přístupný (123 min.)
Areál otevřen d.
ho
již od 20.00

Vstupné 399 Kč

Sobota 11. 7. ve 21.30 hod.

1, 2, 3, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 27, 28, 30, 31, 35, 38, 55, 59, 63, 75, 152, 153,
158, 166, 171, 178, 179, 185, 187, parc. č. 65/1, 723, č. parc. 26,

Vstupné 100 Kč

Vstupné 100 Kč

PSÍ KUSY

Kanadská animovaná komedie v českém znění

Přístupný (87 min.)

Neděle 12. 7. ve 21.30 hod.

Vstupné 100 Kč

BIRDS OF PREY (PODIVUHODNÁ PROMĚNA HARLEY QUINN)

Americká akční komedie v českém znění

Dle ustanovení § 25, odst. 5, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění,
bude plánované omezení nebo přerušení dodávky elektřiny současně oznámeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Pátek 17. 7. ve 21.00 hod.

JOKER

Do 15 let nevhodný (109 min.)

!!! Po zo r !!!
ST AV EN Í
ČÁ TK U PŘ ED
ZM ĚN A ZA

Americké kriminální drama v českém znění

Do 15 let nevhodný (122 min.)

Sobota 18. 7. ve 21.00 hod.

Vstupné 100 Kč

VLASTNÍCI

České komediální drama

Do 12 let nevhodný (97 min.)

Neděle 19. 7. ve 21.00 hod.

Vstupné 100 Kč

OBHÁJCE NEVINNÝCH

Americké drama v českém znění

Do 12 let nevhodný (136 min.)

Pátek 24. 7. ve 21.00 hod.

Vstupné 100 Kč

CHLAP NA STŘÍDAČKU

Česká komedie

Do 12 let nevhodný (109 min.)

Sobota 25. 7. ve 21.00 hod.

OVEČKA SHAUN VE FILMU: FARMAGEDDON

Britská animovaná komedie v českém znění

VIII

Vstupné 100 Kč

IX

Vstupné 100 Kč

Přístupný (86 min.)
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Neděle 26. 7. ve 21.00 hod.

Vstupné 100 Kč

V SÍTI

Český dokument

Do 15 let nevhodný (100 min.)

Pátek 31. 7. ve 21.00 hod.

Vstupné 100 Kč

SNĚŽNÝ KLUK

Americká animovaná komedie v českém znění

Přístupný (97 min.)

Sobota 1. 8. ve 21.00 hod.

Vstupné 100 Kč

3BOBULE

Česká komedie

Přístupný (101 min.)

Neděle 2. 8. ve 21.00 hod.

Vstupné 100 Kč

AFRIKOU NA PIONÝRU

Slovenská road movie

Do 12 let nevhodný (109 min.)

Pátek 7. 8. ve 21.00 hod.

Vstupné 100 Kč

MODELÁŘ

České drama

Do 12 let nevhodný (110 min.)

Sobota 8. 8. ve 21.00 hod.

Vstupné 100 Kč

SNĚŽNÁ MELA

Kanadská animovaná komedie v českém znění

Přístupný (92 min.)

Neděle 9. 8. ve 21.00 hod.

Vstupné 100 Kč

RICHARD JEWELL

Americké životopisné drama s českými titulky

Do 12 let nevhodný (131 min.)

Pátek 14. 8. ve 21.00 hod.

Vstupné 100 Kč

GENTLEMANI

Americká akční komedie s českými titulky

Do 15 let nevhodný (113 min.)

Sobota 15. 8. ve 21.00 hod.

Vstupné 100 Kč

BOURÁK

Česká komedie

Do 12 let nevhodný (105 min.)

Neděle 16. 8. ve 21.00 hod.

Vstupné 100 Kč

1917

Americké válečné drama s českými titulky

Pátek 21. 8. ve 20.30 hod.

HAVEL

Do 15 let nevhodný (119 min.)

!!! Po zo r !!!
ST AV EN Í
ČÁ TK U PŘ ED
ZM ĚN A ZA

České životopisné drama

Vstupné 100 Kč

Do 12 let nevhodný (100 min.)

Sobota 22. 8. ve 20.30 hod.

Vstupné 100 Kč

LEDOVÁ SEZÓNA: ZTRACENÝ POKLAD

Americká animovaná komedie v českém znění

Neděle 23. 8. ve 20.30 hod.

Přístupný (91 min.)
Vstupné 100 Kč

TÉMĚŘ DOKONALÁ TAJEMSTVÍ

Německá komedie v českém znění

Sobota 29. 8. v 18.00 hod.

Do 15 let nevhodný (111 min.)

TŘI SESTRY GAMBRINUS 11 TOUR

Tři Sestry, Doctor P.P., Pirates of the Pubs

X

Vstupné 490 Kč
Areál otevřen d.
ho
již od 17.00

