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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
v dnešním článečku bych se rád zmínil o půdní vestavbě v obou historických budovách školy. Již několik let se babyboom přesouvá z mateřských
škol do škol základních. Nejen u nás, ale i na Dobříši a v Mníšku pod Brdy
začaly být současné prostory těsné. Obě větší města začala redukovat přijímání dětí okolních obcí, a tak tlak na naši školu neustále roste. Proto
jsme po dohodě s vedením školy začali s přípravou rozšíření kapacity naší
základní školy.
Jelikož budovy stojí, kde stojí, byla by asi další přístavba velice složitá
a nabízelo se využití půdních prostor. Po zpracování projektu s ohledem
na možnost žádat o dotaci ze státního rozpočtu jsme uspěli a byla přiznaná
dotace ve výši 13,5 mil. Kč z celkového rozpočtu 15 mil. Kč. Po opakovaném
výběrovém řízení byla schválena firma, která v měsíci květnu začala s realizací.
Tak jak to u rekonstrukcí bývá, po vyklizení prostor bylo nutné upravovat projekt podle zjištěné situace současných staveb, takže již teď víme, že
se do původního rozpočtu nevejdeme. Ale jak zaznělo na posledním kontrolním dnu, když už jsme se do toho pustili, tak ať se to udělá pořádně – je to
pro naše děti na další desítky let. Stavbu samozřejmě komplikuje umístění
na náměstí, školní provoz po většinu výstavby a v neposlední řadě i požadavky památkářů.
Doufám, že všechny těžkosti překonáme a děti v příštím školním roce
2020/2021 budou mít k dispozici čtyři odborné učebny a zároveň se uvolní
některé současné odborné na kmenové třídy. Na závěr mi dovolte prosbu
o Vaši shovívavost s nezbytnými omezeními během výstavby.

Ing. Tomáš Havlíček
starosta

Titulní kresba:
Obrázek z Mistrovství České a Slovenské republiky v rýžování zlata.
Novoknínsk¯
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ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
USNESENÍ č. 7/2019 ze zasedání zastupitelstva
města ze dne 13. 6. 2019
• USNESENÍ č. 1-7/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
volí ověřovatele zápisu: Ing. Josefa
Lukeše a Martina Doušu.
• USNESENÍ č. 2-7/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje doplněný program zasedání.
• USNESENÍ č. 3-7/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
pověřuje Radu města zpracováním žádosti na dopravní omezení
váhových limitů na komunikacích
ve správním území města Nový
Knín.
• USNESENÍ č. 4-7/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
bere na vědomí informaci starosty
o investičních akcích – komunikace
v Sudovicích, chodníky Ledrenská
a vestavba ZŠ.
• USNESENÍ č. 5-7/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje
rozpočtovou
změnu
1/2019. Rozpis jednotlivých položek
je nedílnou součástí tohoto usnesení.
• USNESENÍ č. 6-7/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
projednalo a vzalo na vědomí
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Nový Knín
za rok 2018 Odborem kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje ze
dne 25. 4. 2019.
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• USNESENÍ č. 7-7/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje
celoroční
hospodaření města a závěrečný účet města
za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2018 bez výhrad.
• USNESENÍ č. 8-7/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje Účetní závěrku města
Nový Knín za rok 2018.
• USNESENÍ č. 9-7/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje obecně závaznou vyhlášku Řád pro pohřebiště Města Nový
Knín. Text vyhlášky je nedílnou
součástí tohoto usnesení.
• USNESENÍ č. 10-7/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
odkládá formu prodeje volné stavební p.č. 106/77 v k.ú. Sudovice
a zároveň pověřuje stavební komisi
připravit návrh na postup při prodeji městských stavebních pozemků.
• USNESENÍ č. 11-7/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje podání žádosti na dotaci
na výstavbu autobusového terminálu z programu výzvy č. 25 ITI Pražské metropolitní oblasti.
• USNESENÍ č. 12-7/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
bere na vědomí zápis ze setkání fizpravodaj

nančního výboru ze dne 27. 5. 2019,
zápis je nedílnou součástí usnesení
společně s přílohou.
• USNESENÍ č. 13-7/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje pátého člena kontrolního
výboru pana Ing. Pavla Hnízdila.

• USNESENÍ č. 14-7/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
bere na vědomí zápis ze setkání
kontrolního výboru ze dne 12. 6. 2019.
Ing. Tomáš Havlíček, starosta města
Petr Chmelík, místostarosta
V Novém Kníně dne 13. 6. 2019  

USNESENÍ č. 15/19 ze zasedání Rady města Nový Knín ze dne
13. 6. 2019
• USNESENÍ č. 1-15/2019-RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program rady.
• USNESENÍ č. 2-15/2019-RM
Rada města Nový Knín bere
na vědomí Informaci o prodloužení upravené otevírací doby na poště
v Novém Kníně do 30. 9. 2019.

• USNESENÍ č. 3-15/2019-RM
Rada města Nový Knín schvaluje přidělení volného bytu v majetku
města žadatelce E.D.
• USNESENÍ č. 4-15/2019-RM
Rada města Nový Knín schvaluje pořízení čtyřkolky pro městskou
policii.
Ing. Tomáš Havlíček, starosta města
Petr Chmelík, místostarosta
V Novém Kníně dne 13. 6. 2019

SDĚLENÍ RADNICE
Technické složky města Nový Knín
Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vám v bodech přiblížit některé činnosti technických složek města Nový Knín v letních měsících. Tyto činnosti jsou prováděny na celém
katastru Nového Knína, Libčic, Sudovic, Kozích Hor a Chramišť:
a) údržba a úklid městské zeleně (celková plocha přes 41.000 m2)
- hřbitovy
- travnaté plochy v majetku města
Novoknínsk¯
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- dětské hřiště
- okolí veškerých městských i krajských komunikací
- okolí městských budov (základní škola, mateřská škola, knihovna, sídliště, zdravotní středisko)
- okolí sběrných míst
b) stavební rekonstrukce
- rekonstrukce městských bytů v čp. 64 a čp. 423

•
•
•
•

c) lesní hospodářství
- těžba dřeva napadeného kůrovcem
- preventivní opatření
- výsadba
- prořezávky
d) údržba místních komunikací
- oprava výtluků
- úprava krajnic na opravených místních komunikacích
- úklid
e) pomoc při přípravě a organizaci městských společenských akcí
- příprava pódia, sezení, údržba travnatých ploch pro pořádání duatlonu,
Mistrovství ČR a SR v rýžování zlata a hudebního koncertu skupiny
KEKS
Za MěÚ Pavel Foltýn

Dovolená starosty
Dovolená starosty ve dnech 2.–13. 8. 2019.

Zprávy městské policie

V rámci své teritoriální působnosti dělí úkony a činnost svých členů mezi
výše uvedené obce 50 %.
V obci Nový Knín za uplynulý měsíc prováděli strážníci následující úkony:
• Dohled nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích
Novoknínsk¯

Měření nejvyšší povolené rychlosti v obci
Dohled nad krizovými místy v obci
Vykázání osob z výše jmenovaných míst
Kontrola prodeje alkoholu a cigaret nezletilým
Ustanovení odstavených vozidel (autovraky) a jejich majitelů
Kooperace s OO PČR Dobříš při odhalování závadové činnosti
O
 dchyt hospodářských zvířat vyskytujících se na pozemních komunikacích
Zajištění bezpečnosti při kulturních a společenských akcích města
Eliminace rušení nočního klidu
Akce zaměřené proti vodnímu pychu
Preventivní hlídková činnost

Za uplynulý měsíc bylo řešeno ve zmíněných oblastech několik desítek
přestupků, z nichž většina byla v rámci preventivní činnosti řešena domluvou, 11 přestupků však bylo řešeno blokově.
Do budoucna se chceme zaměřit zvláště na preventivní činnost u mladistvých, kde už byly podniknuty první kroky k realizaci činnosti, jejíž
zahájení předpokládáme v měsíci říjnu tohoto roku.
V Novém Kníně 17. 7. 2019
Bc. Milan Kotouč, DiS.

Úklid komunikací
V měsíci srpnu 2019 bude proveden firmou Dokas úklid – zametení
některých místních komunikací. Konkrétní komunikace a termín úklidu
budou upřesněny na webových stránkách města a veřejným rozhlasem.
Na úhradu této akce bude použit i finanční dar Pekárny U Oulehlů, jejímž
majitelům touto cestou děkuji.
Prosíme všechny majitele vozidel, kteří parkují na komunikacích, aby
v oznámeném termínu vozidla přeparkovali.
Starosta města

Městská policie Nový Knín působí na základě veřejnoprávní
smlouvy ve městě Nový Knín a v obci Nová Ves pod Pleší.
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INFORMACE ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY
Stravné na měsíc září 2019 bude možné platit od 28. 8. 2019 v 7:00
hod. v kanceláři ŠJ.
Noví žáci mohou zaplatit též v tomto termínu a předejít tím frontě, která
vznikne 2. 9. 2019. Dětem z mateřské školky, které nastupují do 1. třídy, se
Novoknínsk¯
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případný přeplatek převádí na měsíc září. Pro MŠ se začíná vařit 2. 9. a pro
ZŠ 3. 9. 2019, prosím o včasné přihlášení stravy, den předem do 14:00 hod.
na den následující. O víkendu není možné již přihlásit stravné na pondělí.
Děkuji a přeji příjemné prožití druhé poloviny prázdnin.

Jedná se o již 6. ročník soutěže dětí – mladých hasičů O putovní sekyru
starosty SDH, 15. ročník soutěže družstev mužů a žen – denní soutěž s PPS
8 O putovní pohár starosty Města Nový Knín a 12. ročník soutěže družstev
mužů a žen – noční soutěž s PPS 12 O putovní pohár velitele sboru SDH.
Začátek soutěže mladých hasičů je plánován cca od 11:00 hodin, noční
soutěž cca od 20:00 hodin, v mezičase (dle počtu přihlášených družstev)
proběhne denní soutěž cca od 13:00 hodin.
Zveme tímto všechny hasiče, příznivce hasičů a občany strávit příjemný
den mezi námi, hasiči.
Občerstvení bude zajištěno.

Petra Moravcová, vedoucí školní jídelny

KENTAUŘI NK

Těšíme se na Vaši účast a podporu soutěžících.

Kentauři NK odehráli již sedmý ročník
Příbramské florbalové ligy
Dne 6. 7. 2019 se uskutečnil finálový den PFL, kdy jsme nastoupili do boje
o třetí místo. Naše bilance za dosavadních šest let je třikrát mistr a třikrát vicemistr ligy. Letos jsme po boji s týmem FBC Mobydicks a výhře 7:6
po prodloužení přidali do sbírky i poslední kov, a to bronz! Letošní ročník
byl velmi dlouhý, jelikož organizace vázla a neustálé rekonstrukce příbramské haly také nepomáhaly. Příbramská florbalová liga se za poslední roky
nesmírně zkvalitnila. Většina týmů má ve svých řadách borce, kteří hrají
oficiální soutěže a jsou na mnohem vyšší úrovni. Nutno podotknout, že
i přesto máme v kádru každý rok hráče, kteří obdrží nějakou individuální
cenu, což nás v této konkurenci nesmírně těší. To nemění nic na tom, že
jsme suverénně nejúspěšnější tým soutěže. Jako naprosto jediní si můžeme říci, že naše parta, která začala před sedmi lety hrát, hraje stále spolu.
Ostatní týmy mění soupisky každý rok.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří nás podporují jak finančně,
tak osobně na zápasech. Děkujeme městu a sponzorům!
Těšíme se na další ročník a doufáme, že příští rok zvedneme nad hlavu
pohár pro mistra.

POŽÁRNÍ SPORT
SOBOTA

Pozvání na „Den soutěží“ v požárním sportu

31. 8.
2019

Sbor dobrovolných hasičů Nový Knín pořádá v sobotu 31. srpna 2019 tradiční „Den soutěží“ v požárním sportu v Novém Kníně (směr Malá Hraštice
– za pilou, u Voznického potoka pod Hraštickou strání).
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SRPEN VE FARNOSTI
V minulém čísle Novoknínského zpravodaje byl
otištěn krátký článek paní Kateřiny Amortové: Návrat
milostné sošky Panny Marie Svatohorské ze sloupku
Na salaši. Paní Amortová popisuje význam těchto Božích muk i sošky Panny Marie pro Knín. Jsem rád, že originál sošky bude umístěn v našem kostele sv. Mikuláše v Novém Kníně. Stane se tak při bohoslužbě o posvěcení chrámu 17. 8. v 18.00
hod. Srdečně zvu na tuto bohoslužbu, kdy budeme prosit o ochranu Boží
pro naše město i pro všechny, kteří zde žijí, a všem našim zemřelým budeme vyprošovat lehké odpočinutí.

J

Významné bohoslužby pro naši farnost
•4
 . 8. do naší farnosti přijede novokněz P. MUDr. Martin Moravec O.Cr.
-P
 o nedělních bohoslužbách v Boroticích, Starém Kníně a Živohošti udělí novokněžské požehnání.
•6
 . 8. o svátku Proměnění Páně v 10 hod. při mši sv. v Poličanech složí
slavné sliby sestra Eliška.
• 15. 8. slavnost Nanebevzetí P. Marie: 17 hod. v Boroticích poutní mše svatá
•1
 7. 8. Nový Knín v 18 hod. v kostele sv. Mikuláše mše sv. z Posvěcení
chrámu.
-P
 ři bohoslužbě bude přijata „ztracená“ socha P. Marie a umístěna
v kostele.

Novoknínsk¯
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• 18. 8. v 8.30 hod. hlavní pouť v borotickém chrámu Nanebevzetí Panny
Marie
• 24. 8. Chotilsko – mše sv. v 16 hod. při „Chotilském posvícení“
• 28. 8. v 16 hod. v kostele sv. Františka u Karlova mostu v Praze přijme
jáhenské svěcení klerik Řádu Tomáš Gregůrek O.Cr.

„KOLÁŽO PLÁŽO U MAŠKŮ“

Úmysly apoštolátu modlitby na srpen

V sobotu 24. 8. 2019 od 18.00 se bude konat na náměstí
v Novém Kníně „KOLÁŽO PLÁŽO U MAŠKŮ“.

J

Evangelizační úmysl: Rodiny – školy lidského zrání
Aby se rodiny zásluhou života modlitby a lásky stávaly stále více „školami“ skutečného lidského zrání.
Národní úmysl: Ať věrnost, láska a odpovědnost doprovázejí všechny
manžele, stejně jako vytrvalost při společné modlitbě v rodinách.
Jedním z dávno uctívaných Mariiných obrazů je tzv. Hodégetria (průvodkyně na cestě). Je pojmenován podle byzantského kostela v Istanbulu, který
stál na trase karavan. Než se vůdci karavan vydali na nebezpečnou službu
průvodců pouští, předstoupili před tento mariánský obraz a vyprošovali si
Boží požehnání. Na obraze Maria drží dítě Ježíše na levé ruce a pravou rukou na něho ukazuje. Udává tak směr cesty. Maria totiž není cestou, cestou
je sám Kristus (viz bible, Jan 14,6)… Ona je ale znamením na cestě: Udělejte
všechno, co vám Ježíš řekne. (slova Marie, srov.: bible, Jan 2,5). A Maria
tou cestou sama šla. (Kardinál Joachim Meisner)
Vyprošuji do nového měsíce pomoc Boží a ochranu Matky Boží Panny
Marie. Požehnaný čas odpočinku dětem i rodinám.
Žehná Vám

P. Josef Andrejčák O.Cr., farář

KONANÉ AKCE
SOBOTA

24. 8.
2019

• Z vinylových desek zahraje DJ MARTIN MIKULÁŠ.
• Vstup zdarma.
•V
 zhledem k tomu, že doba nočního klidu se posune na 24.00 hodin, prosíme občany o shovívavost s případným zvýšením hluku.

SDH Sudovice – Pozvánka na hudební odpoledne
Slavnostní otevření stodoly s Evou a Vaškem

NEDĚLE

25. 8.
2019

Doprovodný program:
• Hudební skupiny zahrají k poslechu a tanci
   • Heligonky Aleše Rusňáka
   • Patronky
Dne 25. 8. 2019 od 15.00 hod.
Nový Knín-Sudovice 2
Vstupné 200 Kč
Rezervace + informace:
• Mobil: 603 220 545, 728 815 233
• E-mail: sudovicak@seznam.cz

ZÁSILKOVNA
Od 1. 6. 2019 byla nejen pro
novoknínské spoluobčany zavedena
služba Zásilkovna u firmy 3S.
Informace na tel.: 739 129 824
Ing. Stanislav Nechyba
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PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Generálka na mistrovství světa se vydařila
O víkendu 19. až 21. července 2019 se v Novém Kníně uskutečnilo Mistrovství republiky (České i Slovenské) v rýžování zlata. Tato událost se tu
nekoná zdaleka poprvé, takže jsme si možná i zvykli a celá záležitost nám
zevšedněla, avšak některé skutečnosti bychom neměli pominout.
První novinkou bylo to, že mistrovství se nekonalo v údolí Voznického
potoka za pilou, kde již několikrát zdárně proběhlo, nýbrž v Oplocence.
Jistě si můžeme povzdechnout nad tím, že dosavadní místo konání je
malebnější a stín okolního lesa osvěžující – a budeme mít pravdu. Jenže
všechno má svá pro a proti: mistrovství republiky by se do údolíčka za pilou
jistě vešlo, jenže mistrovství světa, které se má v našem městě konat zhruba
o rok a měsíc později, už ani náhodou. A jedním z účelů tohoto mistrovství
přitom bylo prověřit kvality dějiště chystaného mistrovství světa. Proto se
hledalo místo, kde bude mj. dostatek použitelných pozemků v okolí i v příštím roce – a volba padla právě na Oplocenku.
Umístění do Oplocenky mělo i další výhody. Jednou z nich byla existence
stálé (byť sezónně otevřené) občerstvovny přímo v místě konání. Druhou pak
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blízkost centra města a tím i možností nákupů. A pro soutěžící více možností
seznámit se s místem konání. K tomu přispěla i skutečnost, že registrace
do soutěží se konala nikoli přímo v Oplocence, nýbrž v přízemí Mincovny,
čehož následně mnozí soutěžící využili i k návštěvě muzea, které se nachází
v patře. Jistě, jeho návštěvnost má i tak dlouhodobě vzestupnou tendenci
(a samotné muzeum velmi slušnou pověst – když jsem se na toto téma bavil
třeba na Trapsavci, ti, kdo dotyčné muzeum navštívili, si pochvalovali zejména ochotu jeho pracovnic), ale proč jí ještě trochu nepomoci? Zvlášť když si
uvědomíme, že muzeum slaví poměrně kulaté výročí – otevřeno bylo před
dvaceti lety, a to při příležitosti mistrovství světa v rýžování zlata, které se
v roce 1999 konalo v údolí Kocáby na rozhraní Velké a Malé Lečice.
Součástí propojení mistrovství republiky se životem města byl i úvodní
průvod z náměstí Jiřího z Poděbrad do Oplocenky. I to bylo součástí generálky na příští rok, podobný průvod se totiž konal i při zahájení mistrovství
světa před dvaceti lety v Lečici a jeho konání lze předpokládat i příští rok.
Poté, co průvod dorazil do Oplocenky, bylo mistrovství republiky za účasti řady čestných hostů zahájeno a po krátké přestávce byl páteční program
zakončen vystoupením místní skupiny Flok S.K.H., byť v poněkud improvizovaném složení.
Sobota pak patřila především vyřazovacím kolům jednotlivých soutěžních kategorií. Jen některé kategorie se dočkaly finálových bojů už v sobotu, to mimo jiné proto, že se nepřihlásilo tolik zájemců, aby musela být konána vyřazovací kola. Šlo o rýžování rodinných dvojic, začátečníků a také
kategorie Funny, tj. Žertovné. Ta spočívala v tom, že členové soutěžící dvojice byli k sobě navzájem připoutáni za ruce, takže museli své pohyby koordinovat, neb každý měl k dispozici jen jednu volnou ruku – ale i za těchto
okolností se rýžovat dalo a vítězné dvojici z Rakouska se takto podařilo
„ulovit“ osm zlatinek z devíti. V rodinné kategorii je dobré připomenout
pro změnu Fürstovy – otec Jiří a syn Jiří soutěžili v kategorii rodin, další
nositelé a nositelky tohoto příjmení v dalších kategoriích. Ve městě Hrobu
v okrese Teplice tak platí, že rýžuje celá starostenská rodina. Pravda, ono
se něco podobného děje asi i v dalších městech v republice, zejména v těch
větších, ale chlubit se tím na mistrovství republiky není právě obvyklé.
Sobotní večer zpestřily skupiny Blue Sockets a Gladly SW – u první z nich
převažovaly převzaté skladby (nemohu vyloučit, že převzaté byly všechny),
druhá hrála v drtivé většině (s výjimkou jedné převzaté melodie) vlastní
tvorbu. Podle původního programu měl vystoupit i Flok S.K.H., ale tentokrát
se nepodařilo dát dohromady ani tu improvizovanou sestavu jako v pátek.
V neděli se – s asi hodinovým zpožděním kvůli rannímu deštíku – odehrály finálové boje. Jednak v těch kategoriích, jejichž vyřazovací kola proběhla v sobotu, jednak v těch, kde se pro nízký počet přihlášených šlo rovněž rovnou do finále. Týkalo se to například troj- a pětičlenných družstev,
dětí a juniorů.
A zde je vhodné připomenout, že kategorie juniorů se účastnila i část
soutěžících, kteří rýžovali už v kategorii dětí – uvedené kategorie totiž byly
omezeny věkem shora, ale ne zdola. A tak se mohlo stát, že například MiNovoknínsk¯
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třetí místo Luboš Černý z Oplocenky, druhý byl Dominik Hašek a na příčku
nejvyšší dosáhla Aneta Hesová z Muzea zlata, čímž dala najevo, že onomu
žlutému kovu rozumí nejen z historického hlediska.
A pak už následovalo jen samotné vyhlášení výsledků, rozebírání závodiště, loučení, odjezd. A přání, aby mistrovství světa, které zde má proběhnout už za rok, se vydařilo přinejmenším stejně dobře jako letošní soutěže.
Miloš Hlávka

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji novoknínským dobrovolným hasičům a technickým službám Města
Nový Knín za pomoc při přípravě Mistrovství České a Slovenské republiky
v rýžování zlata.
Starosta města

chal Soja, který byl bezkonkurenčně první v kategorií dětí, dosáhl i v kategorii juniorů na slušné čtvrté místo a v lepším umístění mu v tomto případě
zabránila jedna nezachycená zlatinka. A ještě jednoho soutěžícího bych zde
rád připomněl, i když na žádné ocenění nedosáhl, aspoň ne zatím. V kategorii dětí byl devátý, v kategorii juniorů dvanáctý. Je jím Martin Klimeš,
dosud mrňavý klučina, kterého bychom měli ocenit snad už jen za to, že
unese rýžovací pánev či vědro se soutěžním pískem. To, jak si troufal měřit
síly s výrazně staršími, většími a zkušenějšími borci, bylo opravdu obdivuhodné.
A konečně tu byla kategorie V.I.P., tedy – řekněme – čestných hostů soutěží. Šlo například o zástupce města, muzea, pořádajících zlatokopeckých
organizací, Oplocenky, kde se soutěže konaly, nebo dlouholetého brankáře
hokejové reprezentace Dominika Haška. Zde je nutno podotknout, že V.I.P.
zástupci a zástupkyně zlatokopeckých organizací udělali vše pro to, aby
měli šanci ti, kdo nepatří k profesionálům – zkrátka flákali to, jak mohli.
Navíc jeden z nich, Libor Krejcar, moderátor celé soutěže, slavil narozeniny,
a tak bylo ostatním soutěžícím sděleno, že mu při cestě ke stanovišti rozhodčích mohou poblahopřát. Výsledkem toho bylo, že jej mnozí zdržovali
od práce – zejména jeho kolegové. V důsledku toho všeho většina „zlatokopeckých celebrit“ skončila bez jediné zlatinky. Naproti tomu oslavenec Libor
Krejcar narýžoval z osmi dodaných zlatinek 38 – slovy třicet osm. Země
české jsou ovšem značně sekulární, a tak tento zázrak vedl nikoli k příslušnému hlášení do Vatikánu, nýbrž k diskvalifikaci. Což ovšem asi bylo
účelem závodníkova snažení. Též díky těmto šarádám mezi profíky obsadil
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Ráda bych touto cestou poděkovala Zastupitelstvu města Nový Knín a panu
starostovi za blahopřání k mým narozeninám. Zároveň děkuji svým kamarádům a sousedům za jejich dárky a gratulace.
Eliška Brejchová
Děkujeme touto cestou všem dobrovolným hasičům za pomoc při bleskové
povodni v Libčicích.
Trojánkovi a Jarošovi

JUBILANTI MĚSÍCE
•J
 ubilantem měsíce srpna je pan Jan Klepetář.
Půlkulatiny slaví paní Alena Klimentová a paní
Božena Kecinová. Významné narozeniny oslaví
v tomto měsíci pan Jindřich Špinar.
Přejeme všem hodně zdraví, elánu a pohody do dalších let.

Měsíčník Novoknínský zpravodaj
Číslo 7/2019 vyšlo v Novém Kníně, dne 1. 8. 2019.
Ministerstvem kultury ČR evidováno pod číslem MK ČR E 10608.
Vydává Městský úřad Nový Knín, nám. Jiřího z Poděbrad 1, 262 03 Nový Knín, IČ 00242888.
Uzávěrka příštího čísla: pátek 23. srpna 2019.
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červenec 2019

PŘÍLOHA NOVOKNÍNSKÉHO ZPRAVODAJE

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Upravený zápis ze zasedání zajišťující ochranu osobních údajů je
zveřejněn na úřední desce, ve vývěskách místních částí a na internetových stránkách obce www.chotilsko.cz.
Tento příspěvek shrnuje přijatá usnesení.

Zasedání zastupitelstva obce konané dne 8. 7. 2019
Zastupitelstvo usnesením schválilo:
•	nabídku VHS Dobříš k osazení vodovodního řadu v Chotilsku 2 sekčními šoupaty,
•	navýšení příspěvku TJ Prostřední Lhota pro rok 2019 o 20 tis. Kč s určením na vybavení a činnost fotbalových přípravek a mladších žáků,
•	příspěvek 5 tis. Kč na pořádání fotbalového turnaje dětí „O pohár starosty obce Chotilsko“,
•	přestavbu rekreačního domu na parc. č. 863/15 v k.ú. Prostřední Lhota,
m.č. Smilovice,
•	provedení pravidelné údržby Drtinovy rozhledny za cca 40 tis. Kč,
•	pořízení licence programu Codexis od Atlas software, a.s. (právní agenda) za 40 tis. Kč,
•	členy komisí pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve výběrových
řízeních na „rekonstrukci a odbahnění rybníka Kuchyňka“ a „nákup
užitkového automobilu“.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
• schvalovací výměr k Lesnímu hospodářskému plánu Chotilsko,
• doplnění dat do registrů pro sčítání lidu a domů v roce 2021,
• Rozhodnutí o Komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Křeničná,
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• Nařízení o potlačení moru včelího plodu,
• požadavek na zřízení stanoviště říční policie na Staré Živohošti.

Mimořádné zasedání zastupitelstva obce konané dne 22. 7. 2019
Zastupitelstvo usnesením schválilo:
•	umístění plovoucího zařízení k osobní lodní dopravě pro nástup a výstup
cestujících v místech Smilovice a Kobylníky,
•	protokol z hodnocení nabídek na akci „oprava a odbahnění rybníka Kuchyňka“ s výrokem o zrušení výběrového řízení z důvodu stanoveného
zákonem,
•	smlouvu s Vzduchoplaveckou společností Chotilsko, z. s. o pronájmu
obecního pozemku parc. č. 31/4 v k.ú. Chotilsko,
•	zrušení výběrového řízení na akci „propojení vodovodu Chotilsko-Prostřední Lhota“ z důvodu revize projektové dokumentace v části přípojky
k objektům v Lipí.
-JeF-

VZPOMÍNKA
Nikdy nezapomeneme na toho, koho máme rádi.
Nikdy nezapomeneme na toho, který nám moc schází.
Dne 13. 7. jsme se smutkem vzpomínali při druhém
výročí úmrtí Mirky Šťástkové.
Děkujeme všem, kteří vzpomínku sdíleli spolu s námi.
Maminka, manžel, syn a dcera s rodinami

DĚTSKÁ OPERA PRAHA
Nádherným hudebním pohlazením byli odměněni návštěvníci kostela sv.
Fabiána a Šebestiána na Živohošti v neděli 14. července. V úvodu paní Renata Sabongui v krátkosti představila soubor Dětské opery Praha a pořad
věnovala vzpomínce na předčasně zesnulou paní Mirku Šťástkovou, milou
a vpravdě dobrou duši celé místní komunity.
K posluchačům, v počtu převyšujícím kapacitu kostela, se pak donesly
chotilsk¯
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HASIČI V ČÍMI BRALI ZLATO
V tradičním termínu na počátku července uspořádala obec Čím soutěž
jednotek Sborů dobrovolných hasičů. Na startovní čáru se v soutěži postavilo celkem 12 týmů, 8 v kategorii mužů a 4 v kategorii žen. Počasí přálo,
organizace fungovala, zbývá snad jen skromně dodat, že poháry vítězů
v obou kategoriích si za skvělé výkony odnesli borci ze Záborné Lhoty. Blahopřejeme.
-JeF-

úvodní tóny lesních rohů v podání hornistů Jana Slabého a Jiřího Hvězdy.
Potlesk si jejich mistrovské provedení předvedených skladeb opravdu zasloužilo.
V hlavním bodu programu se pak již představil soubor Dětské opery
Praha výběrem ze svého bohatého repertoáru. Pěvecký projev účinkujících
dětí, prokládaný průvodním slovem vedoucí souboru paní Jiřiny Markové-Krystlíkové, byl opakovaně provázen nadšeným aplausem. Rovněž nové
kostelní varhany „přišly ke slovu“. Tóny známých skladeb z nich k potěšení
přítomných mistrovsky vyloudil varhaník pan Petr Čech.
Za potěšující zmínku jistě stojí obsazení auditoria. Věkově snad od 5
do 90 let, přičemž ona pozorně naslouchající drobotina, uvelebená vesměs
na podlaze kostela, nebyla ani zdaleka v menšině. (K důkazu lze zhlédnout
fotoreportáž na stránkách obce www.chotilsko.cz.)
Nakonec nezbývá než konstatovat, že zážitek z předvedených výkonů
dozníval v posluchačích dlouho po skončení představení a lze si jen přát,
aby nezůstal ojedinělý.
-JeF-

DĚTSKÝ DEN V PROSTŘEDNÍ LHOTĚ
I když se v sobotu 22. června počasí snažilo zmařit úsilí organizátorů,
nepodařilo se mu to. Dětský den na sportovištích v Prostřední Lhotě byl
a podle vyjádření malých účastníků si ho všichni dosyta užili. S obdrženými diplomy za odvážné absolvování mnoha náročných i zábavných úkolů
děti nakonec uplatnily své výtvarné vlohy a dle vlastních představ si barevně vyzdobily trička.
Fotoreportáž z akce je ke zhlédnutí na stránkách obce www.chotilsko.cz.
-JeF-
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už méně, ale to je, jak to děti vidí, jejich problém). Milé děti, přijďte si vyladit náladu pro nastávajících deset měsíců školní docházky. Organizátoři
jsou připraveni a těší se na vás.
-JeF-

HASIČI – PREVENTISTÉ

SOBOTA

CHOTILSKÉ POSVÍCENÍ

24. 8.

2019
V době, kdy čtete tento článek, je již za námi polovina
prázdnin a jak už to tak bývá, druhá polovina vždy utíká
rychleji. A konec srpna je vždy neodmyslitelně spojen s Chotilským posvícením. To letošní se bude konat o předposlední srpnové sobotě, tedy
24. 8. 2019.
Po úvodní mši v 16:00 hodin na chotilské návsi, která jako již tradičně
posvícení zahájí, bude k tanci i poslechu na muzejním nádvoří hrát Dynamic band Karla Čiháka. 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 do infocentra v Chotilském muzeu, děkujeme!).
Martin Brodský
SOBOTA

LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI

31. 8.

2019
Poněkud zmírnit smutek z konce letošních prázdnin se
snad podaří v sobotu 31. 8. 2019 od 13:30 hodin na sportovištích v Prostřední Lhotě. Tam se rozhodl výbor ZO připravit pro děti den
plný sportu a her. Program se tentokrát rozhodli obohatit také dobrovolní
hasiči z Chotilska způsobem, který děti nepochybně uvítají (rodiče možná
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Nalistujeme-li v kalendáři úplný konec léta a v něm sobotní datum
21. 9. 2019, zjistíme, že tento den organizátoři akce „Ukliďme svět, ukliďme
Česko“ plánují jako hlavní úklidový den podzimní části této celorepublikové
akce. Nelichotivá situace, tedy nepořádek okolo silnic (nezřídka zahrnující
vyhozené postele, lednice, televize apod.), vedla členy našeho sboru k tomu,
že se v letošním roce (poprvé) připojíme k tomuto úklidu i na podzim a ta
nejexponovanější místa (silnice na Starou Živohošť a silnici na Živohošťský
most) ještě jednou, než opadá listí, uklidíme. Samozřejmě uvítáme každou
pomocnou ruku – čas ještě upřesníme v srpnovém vydání Chotilského zpravodaje.
Rád bych na konec září, a tedy na začátek topné sezóny navázal splněním slibu z jednoho z předešlých článků – otevřít okénko s preventivně
výchovnou činností. A jako první téma, které navazuje mimo jiné i na nedávný požár komínu v katastru obce Čím, jsem tak zvolil:

Jak nepodcenit péči o komín
Od 1. ledna 2011 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů
paliv. Tento právní předpis nahradil zastaralý právní předpis – vyhlášku
č. 111/1981 Sb., o čištění komínů, která byla v platnosti bezmála 30 let a již
neodpovídala současným podmínkám a požadavkům.
Platným nařízením vlády je stanoveno, že provoz spalinových cest a spotřebičů paliv se považuje za vyhovující z hlediska požární bezpečnosti, jestliže se kontrola, čištění a revize spalinových cest, čištění spotřebičů paliv
a vypalování komínů provádí způsobem a ve lhůtách stanovených uvedeným nařízením vlády.
Kdy se tedy revize, kontroly a čištění spalinových cest musí provádět?
• před jejich uvedením do provozu,
• při každé stavební úpravě komína,
• při změně druhu paliva připojeného spotřebiče,
• před výměnou nebo novou instalací spotřebiče,
chotilsk¯
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• po komínovém požáru,
• při vzniku trhlin ve spalinové cestě, popř. při podezření na trhlinu
ve spalinové cestě.
Revizi spalinových cest může provádět držitel živnostenského oprávnění
v oboru kominictví, který je zároveň:
• revizním technikem komínů,
• specialistou bezpečnosti práce-revizním technikem komínových systémů, nebo
• revizním technikem spalinových cest.

Kontrola spalinových cest
Kontrolou spalinové cesty se rozumí posouzení bezpečného umístění
hořlavých stavebních konstrukcí, materiálů a předmětů, posouzení komína,
zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti, posouzení, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čistícím a kontrolním místům a posouzení zajištění požární bezpečnosti
stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin
obvodovou stěnou.
Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Lhůty kontrol spalinových cest jsou uvedeny v tabulce viz níže.

Čištění spalinových cest a spotřebičů paliv
Čištěním spalinové cesty se rozumí čistící práce, zejména se zaměřením
na odstraňování pevných usazenin ve spalinové cestě a na lapači jisker
a na vybírání pevných znečisťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového průchodu nebo kondenzátů ze spalinové cesty.
Čištění spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Čištění spalinové cesty
sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí. Lhůty čištění spalinových cest a spotřebičů jsou uvedeny v tabulce.
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V případě vzniku požáru sazí v komíně jednejte v klidu, s rozvahou
a bez paniky. Ihned volejte hasiče na tísňovou linku 150, případně 112. Požár
v komíně nikdy nehaste vodou. Komín by mohl popraskat nebo by dokonce
mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné zkusit hasit plameny
vhazováním suchého písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína.
Místo písku lze použít i hasicí přístroj sněhový nebo práškový. Pokud je
to možné, omezte přístup vzduchu do komína (např. uzavřením vzduchové
klapky u kotle, odstraněním kouřovodu a utěsněním sopouchu třeba i starými montérkami). Hasební práce však provádějte pouze v případě, že nemůže dojít k ohrožení zdraví nebo života zasahující osoby.
Závěrem bychom rádi připomněli pár základních zásad při užívání tepelných spotřebičů. Vždy je nutné dodržovat návod výrobce ke konkrétnímu spotřebiči. Spalovat lze pouze takové palivo, pro které je konkrétní spotřebič určen. Při užívání spotřebičů na tuhá paliva používejte suché palivo,
zabrání se tím nedokonalému spalování a vzniku nadměrných usazenin
ve spalinové cestě.
Samozřejmostí by mělo být dodržování bezpečné vzdálenosti od tepelných spotřebičů. Bezpečnou vzdálenost je nutné rovněž dodržovat při ukládání hořlavých látek u komínového tělesa, např. při ukládání hořlavých
látek na půdách. V tomto případě se obecně považuje za bezpečné umístění
hořlavých látek ve vzdálenosti nejméně 1 m od vnějšího povrchu komínového tělesa.
Martin Brodský
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SLASTNÝ TO ŽIVOT RADNÍCH (BÝVALÝCH!)
Spisovatel Miloš V. Kratochvíl vyhledal a ve svém díle „Panoptikum zašlých časů aneb úsměvná svědectví historie“ dal k lepšímu následující část
zápisu z jedné výjezdní mise zastupitelů: (Předem pro lepší představu: 1 libra = cca 1/3 kg.)
„Roku 1735 se vypravili hodnostáři města Velvar do své poddanské vsi
Nabdína na výjezdní zasedání. Při uspořádané trachtaci bylo snědeno: 28
liber hovězího, 35 liber telecího masa, 2 hlavičky (?), 2 zajíci, 2 tucty skřivanů, 4 páry holoubat, 1 krůta, 8 kapounů, 3 slepice, 18 kuřat a 3 jehňata,
raci; k tomu spotřebováno mnoho zeleniny, okurek, koření, kaprlat, citronů,
mouky, chleba, rozinek, mandlí apod. Vypit byl sud piva.
K čemuž písař neopomněl připsat, že šlo v tomto případě o skromné pohoštění velvarských pánů radních.“
(V jakém počtu se páni radní výjezdního zasedání zúčastnili, písař neuvedl.)
-JeF-
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PŘÍLOHA NOVOKNÍNSKÉHO ZPRAVODAJE

ZPRÁVY Z OBCE
Usnesení ze zápisu č. 9/2019 ze zasedání Zastupitelstva obce
Mokrovraty konaného dne 17. 6. 2019 od 18.00 hodin
• Usnesení č. 1–9/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
volí zapisovatelku p. Mgr. Jiřinu
Zorkovou a jako ověřovatele sl. Markétu Poslušnou a p. Karla Kaláta.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů

na opravu účelové komunikace –
cca 700 m2 na pozemcích parc. č.
210/55, 189/15 a 198/13 v obci Mokrovraty, k.ú. Pouště mezi Obcí Mokrovraty a firmou KOSTA Příbram s.r.o.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů

• Usnesení č. 2–9/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje program jednání zastupitelstva obce dne 17. 6. 2019 takto:
1. Smlouva o dílo č. 5/2019 na opravu účelové komunikace
2. Rozpočtové opatření č. 3/2019
3. Žádost o pronájem pozemku
4. Žádost o povolení vstupu do vozovky
5. Smlouva o poskytnutí služeb
6. Různé
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů

• Usnesení č. 4–9/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje
rozpočtové
opatření
č. 3/2019. Rozpočet se navyšuje
na straně příjmů o 29 tis. Kč na položce 4111 (Neinvest. přijaté transfery – dotace na volby) a na straně
výdajů o 29 tis. Kč na § 6117 (Volby
do EP). Ostatní závazné ukazatele
nejsou změněny.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů

• Usnesení č. 3–9/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje Smlouvu o dílo č. 5/2019
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• Usnesení č. 5–9/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje záměr pronájmu pozemku parc. č. 99/3 (725 m2) a parc. č.
zpravodaj
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108/5 (640 m2) v obci Mokrovraty,
k.ú. Pouště.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 6–9/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje povolení vstupu do komunikace na pozemku parc. č. 318/1 v obci
Mokrovraty, k.ú. Pouště za podmínek
uvedených v Rozhodnutí o zvláštním
užívání tohoto pozemku.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů

• Usnesení č. 7–9/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje Smlouvu mezi Obcí
Mokrovraty a p. L. Černohlávkem,
Jakub 38, 285 33 Církvice na likvidaci odpadu – jedlý olej a tuk.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
Stanislava Ecklová
starostka obce

CO JSME UDĚLALI V 1. POLOLETÍ LETOŠNÍHO ROKU
V březnu byla zkolaudována a zprovozněna nová 45 m vrtaná studna S5.
Studna byla připojena na vodovodní řad obce. Dále jsme vyměnili tři čerpadla ve stávajících studnách, které také dodávají vodu do řadu. Pokračujeme
ve výměně oplocení studen a vodojemu.
V průběhu května a června jsme nechali opravit splaškovou kanalizaci,
která byla na devíti místech prasklá a propouštěla dešťovou vodu, což narušovalo chemické procesy v čistírně odpadních vod.
Začátkem března poničila vichřice téměř celou střechu kabin na hřišti
v Mokrovratech. Střecha byla kompletně nově udělána a původní rozlámané střešní latě byly využity při „Laťování“. Dále bylo dokončeno dřevěné
obložení na jižní straně kabin.

VÝSTAVBA KANALIZACE
V červenci byly zahájeny práce na výstavbě kanalizace. Práce začaly
ve východní části obce Mokrovraty. V letošním roce budou zahájeny i stavební práce v Pouštích.
V průběhu výstavby bude docházet k dopravním omezením, a proto žádáme občany o shovívavost a pochopení.
V srpnu a v září bude ještě v Pouštích chodit projektant na domovní kanalizační přípojky. Na základě podkladů od projektanta připravíme smlouvy.
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PALIVOVÉ DŘEVO

KOLIK STOJÍ ODPADY
V následující tabulce vám přinášíme informace o nákladech a výnosech
obce za likvidaci odpadů v letech 2014 až 2018.
Rok

Druh odpadu

2014

2015

2016

2017

2018

Svoz popelnic v obci
a kontejnerů u chat

531 361 Kč

570 543 Kč

643 195 Kč

648 207 Kč

681 340 Kč

Nebezpečný odpad
(paušálně dle počtu
obyvatel)

13 074 Kč

13 147 Kč

13 401 Kč

13 782 Kč

13 873 Kč

Tříděný odpad

170 105 Kč

199 784 Kč

228 153 Kč

224 332 Kč

224 964 Kč

Úklid odpadu okolo
zvonků

33 178 Kč

34 587 Kč

38 849 Kč

4 100 Kč

0 Kč

Objemný odpad, směsné
obaly, ostatní

32 405 Kč

52 976 Kč

39 920 Kč

36 446 Kč

38 810 Kč

780 123 Kč

871 037 Kč

963 518 Kč

60 586 Kč

78 918 Kč

82 176 Kč

83 051 Kč

85 856 Kč

0 Kč

11 679 Kč

15 971 Kč

13 941 Kč

33 739 Kč

Poplatek občanů
za odpady

684 197 Kč

703 834 Kč

622 572 Kč

709 353 Kč

727 823 Kč

Výnosy celkem

744 783 Kč

794 431 Kč

720 719 Kč

806 345 Kč

847 418 Kč

Náklady celkem
Odměna od EKO-KOMu
Prodej železného odpadu

KOMINÍK
Ve dnech 27.–29. 9. 2019 bude v Mokrovratech
a na Pouštích chodit kominík.
Občané, kteří mají zájem o kominické služby,
se mohou objednat do 25. 9. 2019 na OÚ Mokrovraty.
Telefon:
E-mail:

III

318 593 812
mokrovraty@volny.cz
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926 867 Kč 958 987 Kč

SLEVA 30%
ODŘEZKY NAŘEZANÉ
650,- Kč za 1 prm
ODŘEZKY BALÍK
1m×1m×2,5m
880,- Kč za 1 ks

Pila Nový Knín
Tomáš Hranický
mobil: 603 168 421

NABÍDKA
PRACOVNÍHO MÍSTA

ZŠ a MŠ Nový Knín,
organizační součást MŠ, Staroknínská 318

přijme od 1. 9. 2019 zaměstnance
na pozici asistent pedagoga v MŠ –
úvazek 0,75. Vhodné pro absolventy
SPgŠ, kurzu pro asistenta pedagoga,
studenty pedagogických škol
nebo absolventy ÚSV - podmínkou
doplnění požadované kvalifikace.
Plat dle aktuální platové tabulky.
Kontakt:
Jana Černohorská tel: 724 312 607
Nabídky včetně strukturovaného
profesního životopisu zasílejte
na e-mail: spektrum12@seznam.cz

Vážení čtenáři,
jako majitel realitní kanceláře BV REALITY bych se s Vámi rád podělil o své postřehy:
Jsme menší kancelář, která se již 25 let zabývá realitní činností, pracujeme v tichosti, nepatříme mezi ty
kanceláře, které se holedbají, jak jsou velké a dobré, a někdy je skutek opakem.
Vy, jako naši spoluobčané, jste nám – realitním kancelářím – dříve důvěřovali, pro některé jsme byli
rodinnými makléři, stávali se z nás přátelé a někdy i kamarádi. Kdo pamatuje dobu aspoň těch mých 25 let
zpět, ví, že jsme si navzájem věřili, pracovali mezi sebou s důvěrou a, jak se říká, na čestné slovo. Ano, dnes
pracujeme na základě smlouvy uzavřené mezi naší kanceláří a Vámi jako majiteli nemovitostí. Naše smlouva
je ale čitelná a zakládá se na serióznosti, slušnosti a hlavně, smlouva slouží Vám, abyste věděli, kdo Vaši nemovitost prodává, pronajímá a za jakých podmínek. Jsme členy Evropského klubu realitních kanceláří a členy
Asociace realitních kanceláří a věřte, že v těchto sdruženích jsou poctiví a svědomití makléři a kanceláře.
Naše kancelář je na adrese Štětkova 899/20, 140 00, Praha 4 a ve Vaší lokalitě máme makléřku, která
je Vaše spoluobčanka. Kancelář, ve které pracují naši makléři, se snaží pracovat poctivě a vstřícně k lidem,
k Vám, našim spoluobčanům. Naší starostí je mít stále dobré jméno a být poctivá realitní kancelář, která
si zakládá na čestnosti a serióznosti vůči Vám, našim potenciálním klientům. Ano, někdy se něco nepodaří
podle Vašich představ, ale věřte, že to není úmysl Vás poškodit, nebo snaha Vás podvést.
V závěru mého článku mi dovolte Vás touto cestou oslovit s tím, že budete-li něco pronajímat, prodávat
nebo se budete chtít jen informovat, zkuste naše služby a určitě budete spokojeni.
Makléři kanceláře BV REALITY
• Kontakt: 724 833 244, 724 069 906
• E-mail: inzerce@bv-reality.cz
kancelar@bv-reality.cz
Majitel
BV REALITY

POHÁDKOVÝ LES
12. ročník
se bude konat v neděli 18. 8. 2019
od 13.30 do 16.00 hodin

v Libčicích.
Začátek bude značen od rybníka a trasa je připravena pro 350 dětí.
Cesta je průjezdná s kočárkem. Parkování na návsiQHbo u rybníka!
O dobrovolné

VSTUPNÉ Vás cestou oloupí naši loupežníci 

Děti se mohou těšit na spousty sladkostí a drobností od našich sponzorů.
Občerstvení za pohádkové ceny. V cíli skákací hrad.
Srdečně zveme malé i velké.
Fotografie z minulých ročníků můžete zhlédnout na těchto odkazech:
http://libcice.rajce.idnes.cz/

https://www.facebook.com/PohadkovyLesLibcice

Velké díky všem sponzorům.
Na akci budou pořizovány fotografie, které budou zveřejňovány v mediích a na webových stránkách.

