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Slovo STAROSTY
Vážení spoluobčané,
koncem května došlo k vyznačení parkovacích stání na náměstí v Novém
Kníně. Jde o první fázi úpravy náměstí, kdy dále dojde k osazení květináčů a dopravních značek upravujících dopravu a v konečné podobě k vytvoření klidové zóny před kostelem. Na náměstí bude parkování osobních
automobilů řešeno parkovacími kotoučky s limitem 2 hodiny. Vyznačením
parkovacích míst došlo ke snížení jejich počtu, ovšem to bylo dáno dosavadním chaotickým parkováním automobilů, kdy ty parkovaly často nevhodně a docházelo k omezení průjezdu. Pro kompenzaci snížení počtu
parkovacích míst byla zrušena dvě vyhrazená stání pro městský úřad.
Pro celodenní parkování bude k dispozici bez omezení parkoviště pod náměstím Na Merendě. Chápu, že po letech, kdy náměstí bylo prakticky bez
jakéhokoliv řešení, jde o novinku, na kterou je třeba si zvyknout, ale v konečném důsledku všem prospěje a udělá z náměstí hezčí místo.
V květnu také skončilo hlasování do projektu Tvoříme společně Nový
Knín – participativní rozpočet a na dalších stránkách tohoto Zpravodaje jsou
zveřejněny výsledky tohoto projektu. Osobně mě konečné výsledky překvapily a očekával jsem trochu jiné pořadí, ale v tom je kouzlo participativního rozpočtu, kdy bylo odevzdáno celkem 521 hlasů. V současné době rezervované finanční prostředky pokrývají první tři projekty a pokud zastupitelstvo schválí rozpočtové opatření, na základě kterého se finanční prostředky
navýší, bude možné realizovat první čtyři projekty. Chtěl bych poděkovat
především všem, kteří věnovali svůj čas k vytvoření návrhů do participativního rozpočtu, a také všem, kteří se zapojili do hlasování. Neúspěšné návrhy budou jistě námětem pro vedení města a není vyloučené, že uspějí třeba v dalším roce.
Přeji školákům úspěšné ukončení školního roku a všem ostatním krásný
začátek léta.

Petr Chmelík, starosta města
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Zasedání městské rady
	a zastupitelstva města 
Usnesení č. 73/22 ze zasedání Rady města
Nový Knín ze dne 25. 4. 2022
USNESENÍ č. 5 – 73/2022 – RM
Rada města Nový Knín bere na vědomí žádost pana XXXXXXX
na změnu územního plánu Nový
Knín v části Chramiště a konstatuje, že v současné době již nebude další změny do územního plánu
zahrnovat z důvodu požadavku dotčených orgánů na snížení zastavěných ploch.

USNESENÍ č. 1 – 73/2022 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program rady.
USNESENÍ č. 2 – 73/2022 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje pronájem části pozemku
parc. č. 117 v k.ú. Nový Knín paní
XXXXXXX pro umístění stánku s točenou zmrzlinou.

USNESENÍ č. 6 – 73/2022 – RM
Rada města Nový Knín bere na vědomí žádost Českého červeného
kříže na finanční podporu na projekt Omalovánky první pomoci,
do kterého se Město Nový Knín zapojilo v roce 2021 a konstatuje,
že v roce 2022 se tohoto projektu
nezúčastní.

USNESENÍ č. 3 – 73/2022 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje
návrh Smlouvy o zajišťování a financování dopravní obslužnosti mezi
Městem Nový Knín a Integrovanou
dopravou Středočeského kraje.
USNESENÍ č. 4 – 73/2022 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje seznam komunikací určených
k opravě, vypracování položkových
rozpočtů pro vypsání výběrového řízení a pověřuje starostu města oslovením firmy Witendr s.r.o.
pro zpracování výběrového řízení
na dodavatele oprav komunikací.
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USNESENÍ č. 7 – 73/2022 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje
cenovou nabídku pana XXXXXXX
ve výši 39.100 Kč na truhlářské
práce v rámci úprav zázemí kurtu
v Libčicích.
Petr Chmelík, starosta města
a Ing. Tomáš Havlíček, místostarosta,
V Novém Kníně dne 25. 4. 2022

Usnesení č. 74/22 ze zasedání Rady města
Nový Knín ze dne 3. 5. 2022
USNESENÍ č. 1 – 74/2022 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program rady.

a pověřuje starostu města zasláním odpovědi po projednání s právním zástupcem Města Nový Knín.

USNESENÍ č. 2 – 74/2022 – RM
Rada města Nový Knín projednala
žádost XXXXXXX o svoz 1× měsíčně
a neschvaluje tento svoz z důvodu
nesplnění podmínek samostatně žijícího občana.

USNESENÍ č. 5 – 74/2022 – RM
Rada města Nový Knín projednala
žádost pana XXXXXXX o řešení nevyhovující situace na jeho pozemku
parc. č. 970 v k.ú. Starý Knín a pověřuje starostu města kontaktováním
vlastníků nemovitosti, kteří tento
pozemek využívají pro přístup.

USNESENÍ č. 3 – 74/2022 – RM
Rada města Nový Knín projednala došlé přihlášky do výběrového
řízení na pozici „Pracovník technických služeb města Nový Knín“
a schvaluje přijetí na tuto pozici
pana XXXXXXX.

USNESENÍ č. 6 – 74/2022 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje
Dodatek č.15 ke smlouvě o závazku
veřejné služby ve veřejné linkové
dopravě v systému PID na roky 2010
až 2024 mezi ROPID a Městem Nový
Knín.

USNESENÍ č. 4 – 74/2022 – RM
Rada města Nový Knín projednala
předžalobní výzvu XXXXXXX, kterou adresovali na Město Nový Knín,
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Petr Chmelík, starosta města
a Ing. Tomáš Havlíček, místostarosta,
V Novém Kníně dne 3. 5. 2022
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Usnesení č. 75/22 ze zasedání Rady města
Nový Knín ze dne 16. 5. 2022
USNESENÍ č. 1 – 75/2022 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program rady.

USNESENÍ č. 3 – 75/2022 – RM
Rada města Nový Knín projednala parametry pro výběrové řízení na pořízení nového nákladního vozidla pro potřeby technických
služeb Města Nový Knín a pověřuje starostu města připravením
podkladů pro vypsání výběrového řízení na základě projednaných
parametrů.

USNESENÍ č. 2 – 75/2022 – RM
Rada města Nový Knín bere na vědomí žádost XXXXXXX na umístění
dopravního zrcadla v ulici Havlíčkova a pověřuje starostu města tuto
žádost projednat s DI policie ČR.

Petr Chmelík, starosta města
a Ing. Tomáš Havlíček, místostarosta,
V Novém Kníně dne 16. 5. 2022

SDĚLENÍ RADNICE
Zastupitelstvo města Nový Knín zve
na své zasedání, které se bude konat
ve čtvrtek dne 23. 6. 2022 od 19.00 hodin
v podkroví radnice v Novém Kníně.

Upozorňujeme majitele psů, že by měli mít své
psy při procházkách stále pod dohledem.
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Výsledky hlasování o návrzích občanů v rámci
projektu Tvoříme společně Nový Knín
V tabulce níže jsou uvedeny výsledky hlasování o jednotlivých návrzích
občanů. Hlasování bylo ukončeno k 20. 5. 2022. Vítězným návrhem se stala
Revitalizace bývalé pískovny v Libčicích. Další pořadí jednotlivých návrhů je uvedeno v tabulce. Celkem bylo odevzdáno krásných 521 hlasů.
O dalším postupu a realizaci návrhů Vás budeme informovat. Všem, kteří
se do projektu Tvoříme společně Nový Knín zapojili, velmi děkujeme.
Hlasování ‐ Tvoříme společně Nový Knín
č. návrhu

Hlasy PRO

Hlasy PROTI

CELKEM

POŘADÍ

1.

16

27

‐11

10.

2.

48

45

3

9.

3.

71

7

64

1.

4.

45

4

41

4.

5.

13

0

13

6.

6.

58

26

32

5.

7.

61

6

55

3.

8.

14

2

12

7.

9.

13

3

10

8.

10.

59

3

56

2.

7

novoknínský zpravodaj 

5/2022

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Město Nový Knín, zastoupené starostou města, vyhlašuje
v souladu s ustanovením zákona č.312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků a o změně některých
zákonů ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení
na obsazení pracovního místa referent stavebního úřadu:
•	místo výkonu práce: Nový Knín
•	pracovní poměr na dobu neurčitou, pracovní úvazek 40 hod. týdně
•	předpokládaný termín nástupu červenec 2022
•	platové zařazení dle zákona 262/2006 Sb. ve znění pozdějších
předpisů a nařízení vlády č.564/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů
Předpoklady stanovené dle § 4 zákona č.312/2002 Sb.,
•	státní občan České republiky, popř. cizí státní občan s trvalým
pobytem v ČR, nutnost ovládání českého jazyka
•	věk minimálně 18 let
•	způsobilost k právním úkonům
•	bezúhonnost
Požadavky
•	vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru
•	nebo vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví
•	nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví
•	podmínkou zvláštní odborná způsobilost v oblasti územního rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu
a vyvlastnění
•	praxe ve státní správě a znalost správního řádu vítána
•	samostatnost, flexibilita, odpovědnost, komunikativní a organizační schopnosti
•	znalost práce s PC
•	řidičský průkaz skupiny B
•	bezúhonnost
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Nabízíme
•	práci v přátelském kolektivu
•	sociální fond s příspěvkem 3.000 Kč/rok
•	příspěvek na stravu
•	5 týdnů dovolené
•	indispoziční volno (sickdays) 5 dní
•	osobní rozvoj – semináře, školení
•	osobní ohodnocení
•	odměny 1× ročně
Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat:
•	jméno, příjmení, titul
•	datum a místo narození
•	státní příslušnost
•	místo trvalého pobytu
•	adresa pro zasílání písemností, pokud není shodná s místem
trvalého pobytu
•	číslo občanského průkazu (číslo dokladu povolení k pobytu,
pokud jde o cizího státního příslušníka)
•	kontaktní telefon, e-mail
•	datum a podpis uchazeče
K přihlášce uchazeč připojí:
•	strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
•	výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích
státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
•	ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Místo, způsob, lhůta podání přihlášky:
Přihlášku s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT SÚ
na obálce doručí zájemce na Městský úřad v Novém Kníně, nám. Jiřího z Poděbrad 1, 262 03 Nový Knín poštou, nebo osobně na podatelnu nejpozději do 17. 6. 2022 do 11:00 hodin.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové
řízení kdykoliv bez udání důvodu.
9
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SLOŽKY
Červen ve farnosti
Vybrané mimořádné bohoslužby:
● 4. června	10.00 hod.: mariánská pobožnost a mše svatá
u kaple na Chramištích
20.00 hod.: svatodušní vigilie na Živohošti
● 11. června	v 15.00 hod.: poutní mše svatá v kapli v Záborné Lhotě
● 16. června	v 16.00 hod.: slavnost Těla a krve Páně, Borotice mše svatá, po mši průvod s eucharistií u čtyř oltářů v obci
● 18. června	14.00 hod.: poutní mše svatá v Nechalově
18.00 hod.: Nový Knín, mše svatá pro děti a mládež
● 2. července	10.00 hod.: Praha, katedrála, nový pan arcibiskup
se ujímá úřadu.
13. května 2022 papež František jmenoval 37. pražským arcibiskupem a 25.
českým primasem Mons. Jana Graubnera, doposavad arcibiskupa olomouckého a metropolitu moravského. Jan Graubner bude uveden na svatovojtěšský arcibiskupský stolec v sobotu 2. července 2022 v 10.00 hod. při slavné
mešní liturgii v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Tímto dnem se také
fakticky ujme úřadu arcibiskupa pražského. Blahopřejeme a prosíme o modlitbu za nového pražského arcibiskupa. Děkujeme také panu kardinálovi Dukovi za jeho službu. Byl vícekrát v naší farnosti.
24. června v církvi slavíme slavnost Nejsvětějšího Srdce Páně. Slavení tohoto svátku zavedl papež Klement XIII. (r. 1765). Jako závazný pro celou
církev ho ustanovil papež Pius IX. (r. 1856). O sto let později vydal papež
Pius XII. k výročí ustanovení svátku encykliku nazvanou Haurietisaquas.
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Z této encykliky: „Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost nebo hlad nebo nahota nebo nebezpečenství nebo pronásledování nebo
meč?... Ale v tom všem dokonale vítězíme skrze Toho, jenž si nás zamiloval.
Neboť jsem přesvědčen, že ani smrt ani život, ani andělé ani knížata ani mocnosti, ani věci přítomné ani budoucí, ani síla, ani výška ani hloubka, ani žádné jiné stvoření nebude nás moci odloučiti od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, Pánu našem.“ (Řím 8,35).
Nic tedy nebrání tomu, abychom se klaněli nejsvětějšímu Srdci Ježíše Krista.
Vždyť ono je konkrétním, přirozeným a hluboce významným symbolem nevyčerpatelné lásky, kterou k nám božský Vykupitel neustále plane. Ač toto
Srdce již není podrobeno změnám pozemského života, přece žije a tluče. Je
nerozlučně spojeno s Osobou věčného Slova a v ní a skrze ni s jeho božskou
vůlí. Srdce Kristovo překypuje láskou božskou i lidskou a je nesmírně bohaté na všechny poklady milosti, které náš Vykupitel získal životem, utrpením
a smrtí.
Proto je toto Srdce skutečně zdrojem věčné lásky, již jeho Duch vlévá do všech
údů jeho tajemného Těla. Srdce našeho Vykupitele tedy jaksi zobrazuje božskou Osobu věčného Slova, a to jeho dvojí přirozenost (božskou i lidskou).
Můžeme v něm spatřit nejenom symbol, nýbrž skutečný souhrn celého tajemství našeho vykoupení. Když uctíváme božské Srdce Páně, ctíme v něm a skrze ně nestvořenou lásku věčného Slova a zároveň jeho lidskou lásku, i všechno jeho smýšlení, cítění a všechny ctnosti. Tato dvojí láska totiž pohnula našeho Spasitele k tomu, aby se za nás a za celou Církev, svou nevěstu, obětoval,
jak praví apoštol: „Kristus miloval Církev a vydal sebe samého v oběť za ni,
aby ji posvětil, když ji očistil křtem vody v slově života. Tak chtěl sám sobě
připraviti Církev slavnou, bez poskvrny, bez vrásek nebo něčeho podobného.“
(Ef 5,25).
Každý první pátek v měsíci v naší farnosti si připomínáme lásku Pána Ježíše ke každému člověku. Při výstavu Nejsvětější svátosti se modlíme litanie k Nejsvětějšímu Srdci Páně.
Vyprošuji všem Boží požehnání, dětem dobrý závěr školního
roku. Žehná Vám
P. Josef Andrejčák O.Cr., farář
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	PŘÍSPĚVKY OBČANŮ

Sokol – úklid
T.J. Sokol Nový Knín děkuje všem, kdo se zúčastnili letošní jarní akce
„Ukliďme Česko, ukliďme Nový Knín“. Z našeho okolí zmizelo téměř
400 kg odpadků. Do úklidu se zapojilo 61 dobrovolníků, z toho 41 dětí!
Akci organizujeme již několik let a za tuto dobu byl odveden obrovský
kus práce. Snažíme se jejím prostřednictvím upozornit na to, že by každý měl být šetrný a ohleduplný k přírodě a svému okolí. Stále věříme, že
nepořádku bude ubývat a lidé si uvědomí, že odhazovat odpadky mimo
koše a popelnice není normální.Vždyť přeci každé malé dítě ví, že odpadky do přírody nepatří!
Martina Radová,
T. J. Sokol Nový Knín
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Dočkají se mladí fotbalisté nových kabin a my ostatní
chodníků a opravené cesty?
Myslel jsem si, že již se nebudu na stránkách Zpravodaje vyjadřovat
k činnosti zastupitelů v našem městečku, ale po přečtení posledního
Zpravodaje, kde starosta uvádí, co se všechno bude opravovat a dělat, tak
mne napadá, jestli se neblíží volby. A ono jo. Pamatuji si, jak po volbách
v sokolovně se předváděli, co všechno udělají, jak bude vypadat náměstí,
fotky, plánky. No což, vypadalo to moc hezky, ale do dnešního dne kromě
zřízení městské policie téměř nic. Když jsem byl na výroční schůzi hasičů
v Sudovicích, tak tam jeden z „radních“ sděloval, co všechno se vykonalo a jak je těžké něco prosadit. Tak jsem mu řekl, že asi žije v jiném městě. Když projíždím obcemi a městečky po celé republice, tak vidím, jak se
všude staví, opravuje a zkrášluje. U nás se opravil jeden chodník u hotelu a dost. Jak vypadají chodníky vedoucí z náměstí k bytovkám, chodník
z náměstí do Starého Knína, chodníky kolem restaurace U Růžičků a další. Silnice přes náměstí, to je katastrofa. Pořád jen slyšíme, že je třeba dělat převážně to, na co jsou dotace. Pokud tedy budou dotace na oslí chlívky, nejspíš budou i v Novém Kníně, i když je nepotřebujeme. Jak to, že to
v jiných obcích jde, a v Kníně to nejde. Chodník do Sudovic se projednává nejméně 30 let, fotbalové hřiště rovněž 30 let. To si naši sportovci, ale
také žáci ZŠ nezaslouží důstojné zázemí? Nejen nové hřiště a kabiny jsou
ve Staré Huti, Nové Vsi p. Pleší, Pičíně, ale i dalších obcích. Jak je možné,
že to jinde jde, ale u nás ne. Jak jsem se informoval u starosty Staré Hutě,
tak kabiny nejsou z dotací, ale investicí obce.
Ve stejný den jako Zpravodaj se mi dostal do rukou PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET MĚSTA NOV Ý KNÍN a to je opět síla. Co se týká sportu, tak PUMPTRACK. Honosný, hodně lidem nic neříkající projekt. Myslím si, že jde o něco podobného, jako ten nesmyslný projekt pro cvičení, nebo k čemu ty trubky trčící ze země jsou. Pokaždé, když jedu okolo,
vidím ty fronty cvičenců, kteří čekají, až se na ně dostane, aby se mohli
protáhnout.
Málokdo si uvědomuje, co to je za práci věnovat se mládeži. Trénovat 2×
týdně a o víkendu zápasy. Kromě mládeže máme také tým dospělých, který
se podařilo stabilizovat a vytvořit realizační tým pod vedením Ády Bakose.
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Vážení spoluobčané,

Mládež v SK Nový Knín
V současné době má fotbalový oddíl SK Nový Knín kolem 70 dětí a mládeže. Hrají v týmech účastnících se většiny soutěží okresu, jeden z nich potom hraje krajskou soutěž.
Péče o mládež má v oddíle dlouholetou tradici. Zažili jsme horší, ale také
lepší roky, ke kterým řadíme určitě poslední desetiletí. Pro srovnání, jestliže v roce 2014 jsme měli pouze tři mužstva, a to zejména těch nejmenších,
tedy mladších žáků, starší a mladší přípravky, a hrálo za ně zhruba dvacet
dětí, aktuálně máme pět týmů, a to starší dorost hrající krajskou 1.A třídu,
mladší dorost hraje soutěž o přeborníka okresu a starší a mladší žáci hrají
okresní přebor a starší přípravku, která hraje rovněž okresní soutěž.
Ve starších kategoriích už zhruba 4 roky úzce spolupracujeme se Sokolem
Nová Ves, přičemž v dorosteneckých mužstvech je většina, více než dvě třetiny, členy SK Nový Knín. U žákovských kategorií jsou počty hráčů obou oddílů zhruba vyrovnané. V těchto sdružených týmech tedy je kolem 45 dětí
a mládeže, hráčů SK Nový Knín.
Přípravky potom hrají samostatně. Aktuálně je v našem oddíle zhruba 25
dětí ve věku mladším než jedenáct let. Asi 12 z nich hraje soutěž v kategorii
starší přípravka. Na podzim počítáme s tím, že s ohledem na růst počtu dětí
přihlásíme také tým mladší přípravky. V poslední době potom přibývají v našem klubu rovněž nejmladší děti, to znamená ve věku od pěti do osmi let, tedy
kategorie předpřípravky. Ty hrají příležitostné turnaje, jeden z nich se na našem hřišti koná koncem května. O tuto mládež se potom stará šest trenérů.
Tak jsem se chtěl vyjádřit k tomu, že fotbalisté nic nedělají, tak co pořád
chtějí. Upozorňuji na to, že žádný pozemek, ani nemovitost nevlastníme, tudíž nedosáhneme na případné dotace. Současný šéf Středočeského fotbalového svazu Tomáš Neumann, který tu byl na oslavách fotbalu, si za přítomnosti místostarosty Tomáše Havlíčka prohlédl kabiny a sprchy a uvedl, že
na svazu peníze jsou a pokud bude pozemek, tak výstavbu zainvestují. Bohužel do dnešního dne nedošlo k vykoupení pozemku.
Čím dál tím víc nabývám dojmu, že současné vedení obce sice částečně financuje sport / fotbal/, ale větším investicím se vyhýbá. Není to tím, že ve vedení fotbalu je člen opozice? To by bylo smutné, brát si mládež jako nástroj
pomsty. To jsme v Novém Kníně na tom tak špatně, že nemůžeme zafinancovat sportovní klub, udělat a opravit chodníky? Asi jo. Místo toho vybudujeme rozhlednu, pumptrack a možná že dojde i na oslí chlívky. Je něco shnilého ve městě Nový Knín!

Vrátím se ještě k odpovědi starosty, která se týkala pánů žijících v karavanech. Dříve měla každá obec takzvaný chudobinec (zde byly dva) a o občany v nouzi se postarala. Ale tady? Starosta nabídne domov důchodců! Každý ví, jak to chodí, a pak bude starosta platit jejich pobyt? Je to hanba!
Co by ale člověk čekal. Tady jsou vyvolení a pak ti druzí! Vím, o čem mluvím. Osobně jsem byla 7 let šikanována – nadávky, zraněná fenka, zničené
růže, štěkot a smrad od psů a servané dveře u auta až na plech. Když jsem
prosila o pomoc, měla jsem smůlu. Řekla jsem, že to vyřeším sama. A to
bylo zle. Bylo mi vyhrožováno likvidací zahrádky a nakonec jsem o ten pozemek u domu přišla. A pak mi plivli do tváře – té osobě, která mi léta dělala ze života peklo, naopak město poodstoupilo kusem pozemku. To je, co?
Situace se psy se opakuje o dům dále minimálně 5 let i přes stížnosti a myslíte si, že někoho zajímá smrad a řev čoklů, kteří řvou ve dne v noci, a člověk se nemůže ani vyspat? Že v parnech člověk v noci musí spát se zavřenými okny? Zkrátka dvojí metr. Špitáte si, že jistá skupina lidí, kterým se tady
daří víc než dobře, nechce žádnou změnu. O tom nic nevím, ale jak se říká,
"na každém šprochu, pravdy trochu". A když nějaká nula dostala funkci, to
se zase říkalo, že to je tak, "když se stane z h.... bič". Svatá pravda!
Kníňáci, vy obyčejní občané, přece nechcete, aby se dále jen lhalo a slibovalo! Aby to tady do budoucna nevypadalo jak "za krále klacka"!! Neříkejte, že tady něco říkat nemá cenu, ale vezměte rozum do hrsti, máte přece oči
a vidíte, jak 12 let naše město vzkvétá! Ať ho někdo konečně vyhrabe z popela! Ať je konec pohrdání s námi občany. Pouhé kecy nemají cenu. Pane starosto, šetřete papír a tužku na odpověď!! Obrázek si udělá každý sám. Pro
vás, pane Hlávko, platí totéž! Jste jako korouhvička!

Jirka Stracený

Šrámková

14

v posledním Zpravodaji jsem se dočetla o opravách komunikací
a zaujala mě ta Na Potůčku. Pokud vím, před 5 lety se říkalo,
že se tam bude do země pokládat elektřina. Takže se cesta opraví
a časem rozkope? A co třeba takhle Tylovo náměstí?? Tady lidé
od roku 2012 klopýtají a nadávají, že je to o zlámání nohou.
To nemluvím o nájezdu do Hřbitovní ulice. Tady ten kout snad
k městu nepatří?
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Budiž světlo!
Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.
Země pak byla pustá a nesličná, a tma byla nad propastí, a Duch Boží
vznášel se nad vodami.
I řekl Bůh: Buď světlo! I bylo světlo.
A viděl Bůh světlo, že bylo dobré; i oddělil Bůh světlo od tmy.
(Gn 1, 1-4, kralický překlad)
Jednou z věcí, které naše město trápí, je neutěšený stav veřejného osvětlení. Jeden nikdy neví, kdy se co kde vysype, lampy přestanou svítit a větší či
menší část města se ocitne ve tmě. A když to nějak svítí, tak to žere – v poměru ke svítivosti – dost proudu, což zejména při nynějším strmém pohybu cen nejen energií (i pánové Edmund Hillary a Tenzing Norgay1 by jim
ten výkon nejspíš bledě záviděli) také nevyvolává právě záchvaty nadšení.
A tak není divu, že se uvažuje o rekonstrukci veřejného osvětlení. Získání dotací přitom není zdaleka zaručeno, navíc procentní výše finanční spoluúčasti města by i v případě úspěchu byla výrazně vyšší, než bývá zvykem u jiných dotačních titulů. Jenže s těmi lampami bude potřeba dříve či
později něco udělat tak jako tak. Jak kvůli spolehlivosti, tak kvůli možným
příštím úsporám.
Asi netřeba zdůrazňovat, že nejlevnější lampy ještě nemusí znamenat nejnižší provozní náklady – tedy spotřebu proudu a budoucí náklady na opravy. Podle zákonů mají obce (včetně městysů, měst a statutárních měst) postupovat s péčí řádného hospodáře, ale doufám, že zřetel nejen na okamžité,
ale i na budoucí náklady se do tohoto pojmu vejde.
V některých obcích se rozhodli úspory řešit i tak, že veřejné osvětlení
na část noci vypínají. Například v Dolních Břežanech, které mají oproti Novému Knínu zhruba dvojnásobek obyvatel, je osvětlení vypnuto od půl jedné do čtyř hodin ráno, kdy se po ulicích prakticky nikdo nepohybuje. Obec
tím ušetří zhruba třetinu nákladů na svícení (což v Dolních Břežanech dělá
zhruba milion korun – takže u nás počítejme tak s polovinou). Městys Liteň jednak přechází na LED zdroje, jednak v méně frekventovaných ulicích
do lampy místo dvou zářivek osadili jen jednu (jenže to nevyhovuje normě,
i když vidět na cestu je). A vypínání osvětlení na část noci tam také nevylučují. V úvahu připadají i chytrá řešení, kdy by se intenzita světla dala regu1
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lovat, případně kdy by se lampy rozsvěcely při zaznamenání pohybu. Pořizovací náklady takových řešení jsou však zatím dost vysoké2. Už přesně
nevím, kde jsem to četl (už je to dost dávno), ale tuším, Kamenica na Cirochou či jiná obec někde v okolí má osvětlení (buď v méně frekventovaných
místech nebo po méně „vytíženou“ část noci) vypnuté s tím, že jeho zapnutí je možné pomocí speciální SMS. Nakolik nákladné ovšem je takové řešení, nevím.
Lze se samozřejmě ptát i na to, zda je potřeba, aby byl „nasvícený“ celý
kostel svatého Mikuláše jen proto, aby bylo vidět na ciferníky věžních hodin. Já vím, že ono to docela hezky vypadá, ale přinejmenším část noci se
tím beztak nemá kdo kochat, případně pokud se někdo tou dobou ještě pohybuje venku, asi to nedělá proto, aby se kochal. Možná by proto stálo za to
zvážit nějaké úspornější osvětlení věžních hodin a celý kostel (a také radnici, atd.) mít nasvícený jen v době, která je k tomu kochání vhodná (řekněme
od soumraku do 21.00 až 22.00 hodin).
Jak bylo napsáno již v knize Genesis, Bůh viděl, že světlo je dobré. Ovšem
z toho, že to světlo „pouze“ oddělil od tmy, místo aby tmu zrušil úplně, lze
vyvozovat, že i ta potvůrka tma má něco do sebe. Přinejmenším astronomové vědí, že kolem poledne moc hvězd neuvidí ani tím nejsilnějším dalekohledem. A v místech, která jsou zahlcena světelným smogem, ani v noci. Kdo
se po setmění zahledí z okraje Chramišť3 k severu, asi ví, o čem je řeč. Kdyby
si tam dnes mohl stoupnout Antonín Zápotocký, možná by po Rudé záři nad
Kladnem napsal i Oranžovou záři nad Prahou. Pořádná tma se v našich končinách pomalu stává vzácností, a tak místa s jejím výskytem – tzv. oblasti
tmavé oblohy – jsou vyhlašovány i oficiálně. Na území nynější České republiky jsou celkem tři: v Beskydech, Jizerských horách a v okolí města Manětína na pomezí Plzeňského a Karlovarského kraje, odkud je za jasné noci vidět
kolem 2000 hvězd, zatímco z centra Prahy sotva několik desítek4.
A jde samozřejmě nejen o astronomická pozorování, nýbrž i o zdravotní
hlediska. Přemíra světla v noci je i na překážku kvalitnímu spánku. A pokud snad noční osvětlení nelze vypnout úplně, pro lidský (a nejen lidský)
spánek je snesitelnější světlo z „teplejší“ – tedy oné zhruba oranžové – části spektra (i večerní červánky říkají nervové soustavě, že je čas jít na kutě).

	Pánové Edmund Hillary a Tenzing Norgay se proslavili tím, že 29. května 1953 jako první
stanuli na vrcholu hory, která se nepálsky jmenuje Sagarmátha (सगरमाथा), tibetsky Džomolangma (ཇོ་མོ་གླང་མ – lze se setkat i s transkripcemi Čumulangma či Čomolungma)
a anglicky Mount Everest a se svými 8848,86 metry je nejvyšší na světě. Inu, musíme se
smířit s tím, že na světě jsou i vyšší a významnější kopce než naše Mikule neboli Chvojná.

	Informace pocházejí odtud: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-vnoci-domu-s-baterkou-obce-kvuli-uspore-vypinaji-na-noc-osvetleni-200984
3
	Myslím, že správně by jméno této osady mělo být v jednotném čísle (a tuším ve středním
rodu), ale takto je to tady vžité. Ostatně nepříjemné lidi posíláme zpravidla také do Prčic
(pokud nezvolíme ještě „pikantnější“ místo) a ne správně spisovně do Prčice (v tomto případě je správně jednotné číslo v ženském rodu).
4
	Zdroj informací: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/v-cr-vznikla-treti-oblast-tmave
-oblohy-241438. Pravdou je, že ideálním místem by z tohoto hlediska byla takřka celá Severní Korea, avšak některé jiné okolnosti mají za následek to, že po životě tam – navzdory této nesporné výhodě – touží opravdu málokdo.
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Osvětlení, které „se tváří jako denní světlo“, tedy není z tohoto hlediska příliš vhodné. Ostatně i proto můžeme z Chramišť spatřit onu oranžovou, a nikoli třeba nazelenalou záři nad Prahou.
„Budiž světlo,“ pravil prý Bůh na samém počátku věků. A bylo světlo. A viděl Bůh – stejně jako to vidíme my – že světlo je (aspoň není-li ho příliš mnoho) dobré. A tak doufám, že se veřejné osvětlení podaří rekonstruovat dříve,
než „klekne“ úplně. A možná není tak úplně od věci připomenout, že dobré je
pečovat i o nějaké to světýlko ve vlastní duši. Jenže to – z podstaty věci – nejde svěřit nikomu jinému, to už musí dělat každý sám za sebe.
Miloš Hlávka
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Jubilanti měsíce
Krásné narozeniny oslaví paní Růžena Kaucká a paní Antonie
Zamrazilová. Životní jubilea budou slavit pan Karel Němota, pan
Jiří Neureuter a paní Alena Staňková. Kulaté narozeniny oslaví
paní Věra Šubrtová. Dalšími oslavenci v měsíci červnu jsou paní
Jana Bazalová, paní Ivana Tůmová, pan Antonín Hlava a pan
František Novotný.
Všem oslavencům přejeme všechno nejlepší,
hodně zdraví a pohody do dalších let.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji tímto všem, kdo doprovodil na poslední cestě mého manžela Ludvíka Kozu na Staroknínský hřbitov. Dík též za květinové dary
od hasičského sboru a všem zúčastněným.
Manželka Kozová Růžena

VZPOMÍNÁME
Rodinná vzpomínka
V květnu tohoto roku uplynulo 46 let od úmrtí Jaroslava Hájka a 26
let od úmrtí Anny Hájkové z Nového Knína.
Vzpomeňte na ně s námi. Děkujeme.
Jiří Hájek s rodinou

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji touto cestou Městu Nový Knín za blahopřání k mému životnímu jubileu.
Miroslav Konopásek

PODĚKOVÁNÍ
Tímto bych ráda poděkovala neziskové organizaci Stéblo, především paní Gabriele Mrázové, za její obětavou práci s mým synem
Kubíkem.
Dále bych chtěla touto cestou poděkovat panu Františku Urnerovi
za vše, co pro nás dělá.
Lucie Fuňková Soukupová
18
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INZERCE
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INZERCE

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky
typu Tetra hnědá, Dominant
všechny barvy, Green Shell – typu
Araukana a Dark Shell – typu
Maranska. Stáří 16–20 týdnů,
cena 199–245,– Kč/ks

NOVĚ NABÍZÍME:








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

DÁLE NABÍZÍME:

Prodej: 30. 5. 2022
Nový Knín – u firmy Elko
– 17:15 hod.
Výkup králičích kožek
– cena dle poptávky.
Info: Po–Pá 9.00–16.00 hod.
tel.: 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

Přijďte posedět, zazpívat a zatancovat si
se skupinou






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









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

v pátek 10. června 2022 v 19.00 hodin ve
stodole v Sudovicích.
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Měsíčník pro Nový Knín, Chotilsko a Mokrovraty 
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Zprávy ze zasedání
	zastupitelstva obce
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Chotilsko
konaného dne 9. 5. 2022

Měsíčník Novoknínský zpravodaj • Číslo 5/2022 vyšlo v Novém Kníně, dne 3. 6. 2022. • Ministerstvem kultury ČR evidováno
pod číslem MK ČR E 10608. • Vydává Městský úřad Nový Knín, nám. Jiřího z Poděbrad 1, 262 03 Nový Knín, IČ 00242888.
Uzávěrka příštího čísla: 24. 6. 2022 do 12:00 hod.

22

Zastupitelstvo usnesením schválilo
•	Závěrečný účet s celoročním hos- •	Smlouvu o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene a dopodařením obce,,bez výhrad“.
hodu o umístění stavby č, IV – 12•	Účetní uzávěrku obce za rok 2021.
6030507/24489/VB/1 a pověřuje
•	Rozpočtové opatření č. 4/22
starostku obce jejím podpisem.
dle předložené tabulky. Celková výše příjmů je 16.030,2 tis. Kč •	Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti IV – 12(navýšeno o 35.1 tis. Kč) a celko6027421/1 a pověřuje starostku
vá výše výdajů je 30.327,8 tis. Kč
obce jejím podpisem.
(navýšeno o 405,0 tis. Kč).
•	Stavební úpravy u rodinného •	Smlouvu o zřízení věcného bředomu Záborná Lhota čp. 12 dle
mene – služebnosti IV – 126025108/1 a pověřuje starostku
předložené projektové dokumenobce jejím podpisem.
tace za předpokladu, že stavba
bude provedena v souladu s plat- •	Smlouvu o spolupráci při zajištění ubytování uprchlíků a poným územním plánem a platným
stavebním zákonem.
věřuje starostku obce jejím
•	Plán financování vodovodů a kapodpisem.
nalizací, Obec Chotilsko, 2016 •	Připojení pozemku parc. č. 394/2,
k.ú. Prostřední Lhota, na obecní
– 2025, I. Aktualizace 2018.
23
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návrhové části dokumentu), konkrétně kapitoly 6 Projektové záměry, Cíl 3 Udržovat a zkvalitňovat občanskou vybavenost(s
ohledem na velikost obce). Opatření 3.1 Zajistit společné prostory pro setkávání a kulturní akce.
Tato je nedílnou přílohou tohoto
bodu.
•	Vyfrézování pařezů na návsi
v Záborné Lhotě.
•	Umístění ATS na uvedené místo
a doporučuje oslovit v této věci
VHS Dobříš,spol. s.r.o.
Zakoupení
silničních
panelů
od MABA PREFA spol. s.r.o., Veselí
nad Lužnicí v hodnotě 2,887 tis. Kč
za jeden ks (jedná se zhruba o 150m
délky chodníku).

vodovod po uhrazení připojovacího poplatku ve výši 15,0 tis.Kč.
•	Stavbu na pozemku parc. č.
370/14, k.ú. Prostřední Lhota, dle
předložené projektové dokumentace za předpokladu, že stavba
bude provedena v souladu s platným územním plánem a platným
stavebním zákonem.
•	Sjezd na pozemek parc. č. 370/15,
k.ú. Prostřední Lhota, z pozemku parc. č. 370/14, k.ú. Prostřední
Lhota.
•	Dílčí aktualizaci strategického dokumentu,, Program rozvoje obce Chotilsko na období 2017
– 2023“ ze dne 10. 8. 2017, a to přímou úpravou části dokumentu
(přidáním jednoho nového projektového záměru do příslušné
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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
v letošním roce proběhne rekonstrukce potrubí přívodu vody do Záborné
Lhoty. Jedná se o posílení přivaděče vody. Poté může být zrealizován vodovod v Záborné Lhotě. Nyní probíhá shromažďování podkladů pro vytvoření projektu a vydání stavebního povolení. Rok od roku je stále větší sucho,
a proto bych Vás chtěla požádat, abyste s vodou šetřili. Vím, že je doba napouštění bazénů a zalévání zahrad. Prosím myslete i na ostatní, kteří vodou šetří a kvůli nezodpovědnému chování můžou zůstat bez vody také.
Stále probíhá jednání s majiteli pozemků ohledně kanalizace v Chotilsku,
aby obec mohla zadat vytvoření projektu. Věřím, že v nejbližší době bude
vše dořešeno a obec bude moci pokračovat v projektu kanalizace.
Na základě požadavku z řad občanů Chotilska na úpravu a doplnění dětského hřiště se zastupitelstvo rozhodlo zakoupit ping-pongový stůl a několik venkovních laviček. Pokud bude zajištěna odpovědná osoba, která by dohlížela na pořádek a údržbu hřišť v Chotilsku, vybuduje se workoutové hřiště. A chtěla jsem Vás vyzvat, jestli máte někdo zájem o tuto činnost, přihlaste
se na OÚ Chotilsko.
Na závěr bych Vás chtěla pozvat po dvou letech na Antonínskou pouť
do Záborné Lhoty, která se koná ve dnech 11.–12. 6. 2022.

Zastupitelstvo usnesením odložilo:
•	Projednání cenové nabídky Asfaltujeme.cz do dalšího
zasedání zastupitelstva obce.

-Běla Tobolová-

Zastupitelstvem vzneseny požadavky:
sledně dbalo na vypínání elek•	Zpracování
cenové
nabídtrických spotřebičů (při konky na rozšíření VO v lokalitě
trole bylo teplo a všechny akuOKROUHLÍK.
mulátory byly v provozu) a aby
•	Zpracování
cenové
nabídky
se v budově dodržoval pořána výměnu oken (za plastová)
dek (v době kontroly byl v budov bytovce v Prostřední Lhotě.
vě značný nepořádek).
•	Zpracování
cenové
nabídky
na výměnu (opravu) jímky a od- •	Požaduje, aby s projektantem
a s dotčenými orgány byla propadních potrubí v bytovce v Prostřední Lhotě.
jednána možnost zařazení zahrad v okolí jednotlivých míst•	Byla provedena kontrola hasičních částí obce do územního
ské zbrojnice v Záborné Lhotě.
plánu.
Bylo požadováno, aby se dů24
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Co do kontejneru na směsný
odpad opravdu nepatří
Už je opravdu trapné opět obyvatelům připomínat, že plastový
a papírový odpad do kontejnerů na SKO (směsný komunální
odpad) NEPATŘÍ!!!
Bohužel se i v této době, kdy se každý druhý ohání ekologií a udržitelností,
najdou lenoši, kteří nejsou schopni za cenu malého úsilí krabici či květináč
sešlápnout a umístit do patřičné sběrné nádoby, mnohdy jen několik metrů vzdálené od kontejneru na SKO.
V každé obci se najde NĚKDO takový a místní o takové osobě většinou
vědí. Ono totiž není těžké si na zemi pohozeném či špatně zatříděném obalu
přečíst doručovací adresu pachatele.
Tento nešvar s sebou přináší další náklady pro obec, které se pochopitelně promítají i do peněženek obyvatel Chotilska a jeho částí. Vzpomeneme si
na to jistě při úhradě známky na vlastní popelnici na přelomu roku.

Takže ještě pro zopakování. Co kam patří:
Žlutá nádoba
Modrá nádoba
Zelená nádoba
Šedá nádoba
Popelnice černá
s kulatým otvorem
Kovový hnědý kontejner 9m³
Černý kovový kontejner 1.100l

PLASTY
PAPÍR
SKLO
KOV
OLEJE
BIOODPAD
SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD
– slouží rekreantům, chatařům.

MÍSTNÍ A TRVALE HLÁŠENÍ OBYVATELÉ VYUŽÍVAJÍ VLASTNÍ
POPELNICI U VLASTNÍHO DOMU, NA KTEROU SI ZAKOUPILI
ZNÁMKU.

26
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BĚH NA ROZHLEDNU VESELÝ
	VRCH 	POSEDMÉ!
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(13 běžců). Druhým naším běžcem byl Radek Jarkuliš, třetí byl Jirka Šťástka, který obsadil ve své kategorii šedesátníků krásné třetí místo. Čtvrtý doběhl Alexandr Halaj.
Z našich žen byla první Marie Podivínová, která také skončila ve své kategorii na třetím místě, a druhá byla Alena Sýkorová. Alenu Sýkorovou jsem
měsíc před závodem potkala na ulici, říkám jí, ať si přijde zaběhat….ale ona
prý vůbec neběhá, řekla mi …. a na závod přišla! No není to krásné? Odhodlat se a přijít mezi běžce!
Za partnerskou pomoc celého závodu děkujeme: Obci Chotilsko, pivovaru
Bohemia Regent z Třeboně, Řeznictví a uzenářství Pavel Šťástka z Prostřední Lhoty, Vaněčkovu statku v Čelině, firmě Kola – Lyže Beran z Dobříše a Vysoké škole tělesné výchovy a sportu Palestra.
A samozřejmě díky vám všem, bez kterých by to prostě nešlo –a kteří jste
přispěli ke zdárnému průběhu celého závodu: Aleně Futerové, Lence Charouskové, rodině Kunešových, Aleně a Mirkovi Maškovi, Jirkovi Filgasovi,
Jirkovi Šťástkovi st., Vladimíru Vymazalovi, Hynkovi Hyprovi a spoustě dalších pražských kamarádů a kamarádek, kteří to tady u nás mají tak rádi, že
vždy přijedou a pomůžou, kde je třeba.
A také úžasné díky patří místním „cukrářkám“, „pekařkám“ a „cukrářům“!
I jejich zásluhou je náš závod oblíbený. Děkujeme: Drahušce a Zlatě Hájkové, Martinu Königovi, Aleně Maškové, Marii Moulíkové, Lence Ringsmuthové. Vaše výrobky byly senzační a po vyčerpávajícím běhu to byla krásná
vzpruha! Díky vám za ně!
-Libuše Vlachynská-

V sobotu 30. dubna ožily prostory bývalé restaurace na křižovatce v Prostřední Lhotě nebývalým ruchem. Bylo tady zázemí tradičního závodu „Běh
na rozhlednu Veselý vrch“ – prezentace, vydávání čipů a čísel, šatna i místo, kde se dalo posedět. Na fotbalovém hřišti, které k tomuto účelu sloužilo minulých šest ročníků závodu, se ten den konaly čtyři fotbalové zápasy.
Změna místa zázemí vůbec nevadila – naopak, běžci byli rádi, že jsou blíže
ke startu. Letošního sedmého ročníku se zúčastnilo 69 dospělých a 21 dětí.
Na trať se vybíhalo společně, jak dříve, před dobou covidovou. Nejprve
dospělí vystartovali na trať 5,3 km a po nich děti na 1,4 km. Absolutně nejrychlejším běžcem byl Honza Hostička – mimo jiné byl to i on, který zajišťoval čipovou časomíru pro všechny běžce a do poslední chvíle seděl za počítačem…. 10 minut před startem odběhl od počítače, aby vzápětí doběhl první na Veselý vrch v čase 21:52 minut! To je co říct!
Nejrychlejším naším místním běžcem se stal Matěj Charousek, který doběhl časem 24:49 celkově čtvrtý ze všech závodníků a ve své kategorii obsadil druhé místo, což je úžasné, protože tato kategorie byla nejobsazenější
28
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	DĚTI – POZOR! BLÍŽÍ SE DĚTSKÁ
	OLYMPIÁDA
Na sobotu 23. července připravujeme další ročník již tradiční Dětské olympiády. Na fotbalovém hřišti v Prostřední Lhotě bude sobotní odpoledne vyhrazeno všem dětem, které si přijdou zasoutěžit v pěti disciplínách – skákání v pytli, přenášení pingpongového míčku na lžíci, ve slalomu mezi tyčkami, hodu míčkem a v běhu. Pro všechny děti bude připravená odměna,
protoženejde o výhru za každou cenu, mnohem důležitější je, aby se děti pohybovaly, sportovaly a užily si společně radosti.
Takže děti, přijďte! A samozřejmě vezměte s sebou také rodiče, babičky
a dědečky i své známé, aby vás přišli povzbudit.

REGENT PIVNÍ BĚH
Po dětské olympiádě proběhne v sobotu 23. července na fotbalovém hřišti
jako vždy i něco pohybově soutěživého pro dospělé – Regent pivní běh, spojení běhu s pitím piva. Jedno kolo po obvodu hřiště, pak vypít jedno pivo
(ženy malé), následuje druhé kolo na hřišti a druhé pivo. Soutěží se v kategorii muži, ženy, smíšené dvojice a veteráni (nad 60 let). Tady vůbec není důležité umět rychle běhat, pivo se potom hodně špatně pije, ale spíše najít kompromis mezi obojím. Zvítězit může i ten, komu to neběhá. Tak pro koho to
bude výzva? Kdo zkusí?
-Libuše Vlachynská-

chotilský zpravodaj 

5/2022

	Květen…
Tak kde pro tentokrát začít? Bylo toho opět hodně:
Skoro celý květen (každý třetí den jako směna A) držela naše jednotka pohotovost a v případě potřeby vyjížděla do KACPu (Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině) pomoci s rozvozem ukrajinských
uprchlíků. Za prvních 10 dní tak jednotka vyjížděla namátkou z Příbrami do Písku a z Příbrami do obce Křivsoudov na pomezí Středočeského kraje a kraje Vysočina.
3. 5. 2022 a 6. 5. 2022 se pak vždy jeden člen naší jednotky vydal do Příbrami, kde po celý den pomáhal s organizací v KACPu. Opět se jednalo například o přepravu uprchlíků do centrálního humanitárního skladu v Podlesí a jejich přepravu na ubytovací zařízení. Dále dopravu materiálu a jídla
a obědů pro potřeby KACPu. Nedílnou součástí bylo opět i zajištění úklidu
a hladkého chodu centra.
V této souvislosti si pak dovolím citovat z dopisu plk. Ing. Tomáše Horváta, Ph.D., ředitele územního odboru Příbram, starostce naší obce:
Vaší spolupráce a odpovědného přístupu k celé situaci si osobně nesmírně vážím a chci Vám a Vašim dobrovolným hasičům za ni velice
poděkovat.
A tak se připojuji i jménem našeho sboru: děkujeme všem, kdo se opět
do organizace a pomoci s touto, pravda mimořádnou událostí, zapojili!
7. 5. 2022 v 14:04 hod. vyjížděla naše jednotka k Živohošťskému mostu
k nahlášené technické pomoci s transportem pacienta. Po příjezdu na místo události naše jednotka ve spolupráci s RZS provedla transport zraněné ženy (zlomenina kotníku). Ke zranění došlo na turistické stezce vedoucí
po hřebenu skály vysoko nad údolím Vltavy. Na trase proto bylo vytvořeno lanové zábradlí pro zajištění bezpečného transportu zraněné pacientky
v nosítkách do údolí k mostu.
8. 5. 2022 se naše jednotka tradičně zúčastnila slavnostního kladení věnců u pomníků obětem válek v Novém Kníně a Záborné Lhotě. V této souvislosti musím pochválit projev paní starostky Tobolové, který připomněl důležitost a symboliku tohoto historického okamžiku ve vztahu k dnešním
událostem. Škoda tak z mého pohledu je, že zejména v Novém Kníně se této
důležité připomínky zúčastní tak málo občanů. Tak snad příští rok.
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Po třech letech, je skoro až neuvěřitelné, jak ten čas letí, se VltavaRun
(360km dlouhý štafetový NON-STOP běh od pramene Vltavy do Prahy) konal opět v květnu. A členové našeho SDH (a nejen ti) byli opět u toho. A tak
i letos jsme se v sobotu 14. května vydali označit 3 zhruba 12kilometrové
úseky a v neděli pak organizovat 2 předávky – Štola Josef a Živohošť. Vltava
Run je prostě „fenomén“ a tak se i letos na start postavilo takřka 299 týmů
a cca 3500 závodníků. Shodou okolností jsem dnes dostal opět i poděkování od hlavní organizátorky, a protože vím, že bez vás všech, kdo mi (potažmo našemu SDH) pomáháte v této náročné organizaci, by nešlo uspořádat
vůbec nic, se s vámi musím o toto poděkování podělit. Není to poděkování
mně (já jsem jenom nosič vody draku 😉), ale především vám všem. A i já
si opravdu moc vážím, že se na vás každý rok mohu spolehnout:

Naší najmilsi kapitani a kapitanky, velmi rada by som sa vam podakovala za tento rocnik, uprimne z celého srdca, pretoze ste skveli a ja si
moc vazim, ze zrovna vas mame v tymu.
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20. 5. 2022 ve 21:09 hod. vyjížděla naše jednotka do Záborné Lhoty k technické pomoci – odstranění 2 stromů. Po jednom odstranění se jednotka
přesunula na silnici mezi Chotilsko a Korkyni, kde odstranila další strom
padlý přes silnici, aby se vydala následně na silnici mezi Prostřední Lhotu
a Mokrsko, kde odstranila poslední ten den padlý strom přes silnici.
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21. 5. 2022 se po 3 letech konala okrsková soutěž 24. okrsku (SDH Čím, SDH
Chotilsko, SDH Korkyně, SDH Krámy a SDH Nové Dvory) v Čími. Slunečné počasí nám přálo a bylo znát, že se všichni na soutěž po dlouhé koronavirové pauze velmi těší. Myslím, že i to byl důvod velmi pěkných sportovních výkonů nejen na překážkách (gratulujeme zejména vítězům v obou
kategoriích), ale i v samotném požárním útoku.
Závěrem, s ohledem na letošní mimořádně suché jaro, bych vás rád všechny požádal, abyste v následujícím teplém letním období dbali zvýšené opatrnosti při manipulaci s ohněm a sledovali i výstrahy a případné zákazy
rozdělávání otevřeného ohně. Děkujeme.
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	Jarní brigáda na Křeničné
Vážení čtenáři, dovolte mi touto cestou opět poděkovat všem, kdo se účastní tradiční každoroční pracovní brigády na Křeničné. V této souvislosti bych opět rád zmínil především organizátora této brigády pana Zdeňka Chumana. A tak jsme se i letos, tentokrát v pátek 30. dubna, 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
a připravená na léto. Díky šikovně zvolenému termínu pak brigáda plynule přešla v tradiční stavění máje… Děkujeme!
-Martin Brodský -

-Martin Brodský-
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INZERCE

Měsíčník pro Nový Knín, Chotilsko a Mokrovraty 

Mokrovratský

zpravodaj

5
v ý tisk zdarm a

Květen

2022

Zprávy z obce
Stavební práce v obci
V současné době pokračuje výměna litinového vodovodního potrubí
v Mokrovratech v ulicích pod hřištěm.
V Pouštích probíhají práce na výměně elektrického vedení nízkého napětí společnosti ČEZ Distribuce a.s. Obec Mokrovraty realizuje zároveň s touto stavbou výměnu kabelového vedení veřejného osvětlení. I když se společnosti ČEZ Distribuce nepodařilo uskutečnit tuto akci před pokládkou asfaltových povrchů, překopy komunikací pro uložení elektrického vedení byly
provedeny ještě před položením finální asfaltové vrstvy.
V měsíci červnu je naplánováno vybudování nových kontejnerových stání u chatových středisek v Mokrovratech a v Pouštích. Realizace stavby je
závislá na dostupnosti stavebního materiálu.

Přehled výdajů a příjmů za odpadové hospodářství
V dnešním vydání Mokrovratského zpravodaje vám přinášíme
přehlednou tabulku o hospodaření v obecním systému
odpadového hospodářství v roce 2021.
Oblast odpadového hospodářství má svoji výdajovou i příjmovou část. Výdajová část je tvořena zejména náklady na svoz a odstraňování směsných
komunálních odpadů, separovaného odpadu, nebezpečných odpadů, ob36
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jemného odpadu, textilu a použitého oleje. Příjmová část je tvořena především poplatky od občanů, tržbou za prodej druhotných surovin a odměnami ze systému EKO-KOM. V tabulce jsou rovněž zohledněny neuhrazené
poplatky za odpad.

Odpadové hospodářství

Rok 2021

Výdaje:
Směsný komunální odpad
Nebezpečný odpad (paušálně dle počtu obyvatel)
Tříděný odpad (zvonky)
Objemný odpad, textil, olej
Výdaje celkem
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Žádáme všechny naše spoluobčany,
aby neparkovali svá vozidla na veřejných
zelených plochách, především v obecních
parcích (u rybníčku Kaláťák, prostranství
u školy, parčík za prodejnou atp.)

725 444 Kč
15 937 Kč
296 422 Kč
78 449 Kč
1 116 252 Kč

Příjmy:
Příjem – odměna od EKO‐KOMu za tříděný odpad
Příjem – prodej kovového odpadu
Předpis poplatků za odpady – trvale hlášené osoby
z toho neuhrazené poplatky
Předpis poplatků za odpady – rekreační objekty
z toho neuhrazené poplatky
Příjem celkem

122 977 Kč
26 580 Kč
489 278 Kč
‐3 200 Kč
270 335 Kč
‐1 600 Kč
904 370 Kč

Při
za za
obecní
systém
odpadového
hospodářství
Přiúhradě
úhraděmístního
místníhopoplatku
poplatku
obecní
systém
odpadového
byly
občanům
nabídnuty
tašky
na
přepravu
tříděného
odpadu
hospodářství byly občanům nabídnuty tašky na přepravuke kontejnerům. Tašek máme ještě dost, poplatníci místního poplatku za odpady
tříděného odpadu ke kontejnerům. Tašek máme ještě dost,
(i ti, kteří je již obdrželi) si je mohou na obecním úřadu vyzvednout.
poplatníci
místního
zaspolečnosti
odpady (iEKO-KOM
ti, kteřídalší
je tři
jižkontejneV měsíci květnu
obec poplatku
obdržela od
obdrželi)
si je
mohou
na obecním
vyzvednout.
ry
na kovový
odpad,
které
umístímeúřadu
na kontejnerová
stání u chatových oblastí v Mokrovratech a Pouštích a u vlakové zastávky ve Vilách.

V měsíci květnu obec obdržela od
společnosti EKO-KOM
38
další tři kontejnery na kovový odpad, které umístíme na

Platební portál Středočeského kraje
V rámci zjednodušení úhrady místních poplatků jsme pro
poplatníky v Mokrovratech zpřístupnili platební portál pro obce
a města Středočeského kraje.
Platby můžete uskutečnit z pohodlí domova bez nutnosti osobně se dostavit na úřad. Není potřeba ani dohledávat informace o bankovním číslu
účtu obce, částce a potřebných symbolech pro převod. Vše je pro vás nachystané a platba je velmi rychlá. Stačí vybrat příslušnou ikonku pro platbu, vyplnit potřebné osobní údaje a “zaplatit”.
Platební portál, který najdete na odkazu: https://platby-sc.cz/organizace/pribram/mokrovraty/obec-mokrovraty nebo v menu na webových stránkách obce, umožňuje občanům, či těm, kteří využívají služeb Obecního úřadu v Mokrovratech, snadno a jednoduše zaplatit za poplatky a služby, aniž
by museli opustit pohodlí svého domova.
Bez nutnosti registrace pak doplní požadované informace a zvolí vyhovující platební metodu, ať už se jedná o platbu kartou, převodem na účet či
prostřednictvím QR kódu. Věříme, že občané tuto možnost platby přivítají.
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Aktuality z naší školy
AKTUALITY – červen 2022
•

1. 6. – oslava MDD

•

3. 6. – návštěva MŠ Korkyně – MŠ

•

6. 6. – fotografování

•

7. 6. – mimořádný zápis do ZŠ i MŠ pro děti z Ukrajiny

•

8. 6. – dopravní hřiště v Dobříši – předškoláci a ZŠ

•

21. 6. – zahradní slavnost, výstava dětských prací
– pasování na školáky a rozloučení se žáky 5. ročníku

•

22. 6. – školní výlet – Zeměráj Kovářov

•

23. – 24. 6. – spaní ve škole

•

27. 6. – schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků – 15.30 hodin

•

27. 6. – schůzka pro rodiče budoucích školkáčků – 16.00 hodin
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Přednáška fyzioterapeutky Jany Skalové pro rodiče s názvem „S láskou
ke zdravému pohybu našich dětí“ se velmi zdařila, kladné hodnocení zúčastněných nás inspirovalo k další spolupráci.
Ve středu 25. května proběhlo slavnostní „Pasování na čtenáře“, kterého
se zúčastnilo 10 prvňáčků. Žáci 1. ročníku se na tuto akci svědomitě připravovali a dokázali, že už jsou opravdoví čtenáři. Za svou celoroční práci byli
odměněni pěknou knihou a sladkým dárkem.
Následující den, 26. května, byl pro žáky ZŠ připraven organizací Brdy
– Vltava o.p.s. projekt Lesní pedagogika zaměřený na environmentální výchovu a vytváření kladného vztahu k přírodě.
Dne 30. května se vybraní žáci zúčastnili okresního kola v recitační soutěži v Památníku Karla Čapka ve Strži.
Poslední květnový den se uskutečnil pořad na prevenci sociálně patologických jevů dětí mladšího školního věku, hrazen z projektu Šablony III.
S blížícím se závěrem školního roku roste snaha o dosažení co nejlepších
výsledků, ale i vidina blížících se letních prázdnin.
Kolektiv ZŠ a MŠ Mokrovraty

Svoz železného odpadu
V sobotu 18. 6. 2022 se uskuteční svoz železného odpadu:
► Pouště – svoz od 9:00 do 10:00 h
► Mokrovraty – svoz od 10:15 do 13:00 h

Vážení spoluobčané,
měsíc květen byl v naší škole pestrý. K svátku maminek vyráběli žáci přání a dárečky, děti z MŠ a jejich rodiče i někteří prarodiče oslavili Den rodin při „Šátečkovém odpoledni“ v mateřské škole. Vystoupení dětí s programem plným písniček, básniček, tanečků a na závěr pozvání maminek
a tatínků ke společnému tanci bylo krásným dárkem. Vytvořená medaile pro nejlepší maminku, přání pro rodiče i celková atmosféra vyvolávala
u mnohých slzy dojetí.
Zápis do MŠ proběhl 12. května, ale 21 žádostem k předškolnímu vzdělávání nemohlo být vyhověno. 14 volných míst pro příští školní rok pro děti
z Mokrovrat a Pouští bylo obsazeno podle věku dětí a kapacita je naplněna.
Rytmická show s ukázkami různých žánrů hudby, výkladu lektora a hlavně s pohybem dětí i učitelů obohatila hodiny hudební výchovy.

Žádáme občany, aby železný odpad připravili před své nemovitosti
do 9:00 h. Chataři mohou tento den železný odpad odložit u kontejnerů
na směsný odpad do 9:00 h.
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	Uzavření Knihovny
v Mokrovratech
Poslední možnost návštěvy knihovny před prázdninami
bude v pátek 1. 7. 2022. Knihovna v Mokrovratech bude
v době letních prázdnin od 8. 7. do 31. 8. 2022 uzavřena.
Otevřena bude opět v pátek 2. 9. 2022 od 18:00 do 19:00 h.

	Přátelské rybářské závody
na rybníčku „Dolejšák“
v Mokrovratech
Sedmý ročník přátelských rybářských závodů pro děti
z rybářských organizací a kroužků i jejich přátel se uskutečnil
v sobotu 7. 5. 2022. Nádherné počasí přispělo ke zdaru akce
pořádané ČRS, z.s., místní organizací Nový Knín na obecním
rybníčku v Mokrovratech.

V kategorii do 15 let se nejlepším výsledkem může pochlubit Tonda K.,
který získal celkem 240 bodů. Druhé místo obsadil Tonda Č., který nachytal celkem 215 bodů. Tonda K. v této kategorii nachytal nejvíce ryb a to 22 ks.
Tonda Č. měl chyceno 9 ks, ale zato chytil největšího kapra 57 cm. Třetí místo obsadil Jan K., který chytil 16 ks ryb a tím docílil 203 bodů. Jan byl dobře
připraven, ale ryby mu až tak moc nebraly, jak by si přál, a nakonec v zápalu boje mu spadla rybářská židlička do rybníka.
Děti byly odměněny praktickými cenami, na které přispěl ČRS, z.s., místní
organizace v Novém Kníně. Každé dítě si odneslo nějakou drobnost a krásný
diplom opatřený obrázkem přátel z vodní říše.
Už teď se těším na příští rok, kdy si tuto podařenou akci budeme moci zopakovat, a děti určitě doufají, že ryby budou brát jako letos. Na závěr děkuji
všem, co mi s touto akcí pomáhali a nějakým dílem na ni přispěli.
Petrův zdar!
V Mokrovratech 26. 5. 2022, David Veselý

Dětí letos dorazilo 12. Ty jsme rozdělili do dvou kategorií od 6 do 9 let a od 10
do 15 let. Měřila se každá rybička. Co 1 cm, to 1 bod. Celkem se nachytalo 153 ks ryb. Kaprů se podařilo přelstít pouze 4 ks. Dále se na udice chytlo
mnoho karasů, okounků, červenopeřic a pár plotiček.
Oceněny byly všechny děti, zde zmíním jen ty nejlepší. V kategorii do 9
let vyhrál Martin H. s počtem bodů 495. Tímto výkonem se přiblížil k rekordu 582 b., který drží jeho bratr Luboš H. z roku 2017. Rybář Martin H. se tím
taky stal nejúspěšnějším lovcem z obou kategorií a přechytal i starší kluky. Takže velká poklona! Na druhém místě se umístil Adam V. s počtem 196
bodů za19 ks ryb a třetí místo obsadila Johanka H., která dosáhla 55 bodů
za 5 ks ryb. Vítězný Martin se specializoval na velké množství malých rybek, kterých chytil 55 ks.
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	Dětský den

V neděli 29. května se konala po třech letech na hřišti v Mokrovratech oslava svátku dětí. Ačkoliv nebylo předpovídáno úplně hezké počasí, na hřiště se dostavil druhý nejvyšší počet dětí za 12leté trvání oslav jejich svátku.
Děti soutěžily v 6 disciplínách a celé odpoledne jim byly k dispozici skákací hrady, zorbing fotbal, malování na obličej a ukázka práce a techniky Poříčního oddělení policie Slapy. Policisté předváděli dětem i dospělým svou
techniku, kterou používají při své práci na vodě a jejím okolí. Velkým zážitkem pro děti byla jízda na čtyřkolce v doprovodu policisty.
I když v pozdnějších odpoledních hodinách přece jenom zapršelo, oslava
svátku dětí se vydařila.
Děkujeme vše, kteří finančně přispěli do kasičky na konání dalších podobných akcí pro děti a všem dobrovolníkům, kteří věnovali svůj volný čas
přípravě a konání této akce. Velice si jejich práce vážíme.
Obec Mokrovraty

