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kteří mají chuť pravidelně trénovat volejbal
a účastnit se zápasů
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Slovo STAROSTY
Vážení spoluobčané,
v září letošního roku čekají všechny obce v České republice volby do obecních zastupitelstev, a tak mi dovolte malé ohlédnutí za uplynulými dvěma roky ve funkci starosty města.
Do funkce starosty jsem byl zvolen koncem února 2020 a hned začátkem března
začal v České republice řádit koronavirus. Do toho končily půdní vestavby na dvou
budovách základní školy, kde vznikly více práce za cca 8 milionů. Díky včasně zavedeným úsporným opatřením, která připravil finanční výbor, se podařilo rok
2020 přežít, i když některé měsíce bylo opravdu pouze na provozní výdaje. Nezastavila se však příprava na investičních akcích, jako jsou vodovod a kanalizace s ČOV
v Libčicích (zde se připravuje projektová dokumentace, na kterou jsme získali dotaci ),rekonstrukce místních komunikací (tady jsme s dotací v pozici náhradníků, ovšem rekonstrukce proběhne v každém případě a bude financována z obecního rozpočtu), kompletní rekonstrukce veřejného osvětlení (máme připraveny veškeré dokumenty a čekáme na podání žádosti), výtah na zdravotním středisku (je hotový
projekt a stavební povolení a je na rozhodnutí, zdali tuto akci financovat z vlastních
zdrojů, nebo čekat na vhodnou dotaci).
Další projekty už se stihly dokončit a občané tak obdrželi kompostéry a také se
povedlo buď nově vybudovat nebo rozšířit pět míst pro aktivní odpočinek, kde jsou
umístěny herní a workoutové prvky. Z komunikací se zrekonstruovala ulice V Jalovčinách a mimo v současné době vysoutěžené opravy ulic Na Potůčku, Vilová,
Na Vyšehradě a ulice od sudovického zámku na náves, které začnou být realizovány v druhé polovině srpna, připravujeme k výběru další komunikace. Přes tyto
prázdniny také dojde k rekonstrukci plochy u mateřské školy ve Starém Kníně.
V roce 2021 se Nový Knín stal zakládajícím členem Dobrovolného svazku obcí
Technické služby Brdy a Hřebeny, který provozuje Brdskou odpadářskou společnost (BOS). Jejím cílem je udržet náklady na odpadové hospodářství plně v rukou
obcí, a nikoliv v rukou soukromých společností, a zajistit občanům servis svozu jak
směsného odpadu, tak tříděného odpadu přímo z pohodlí jejich domů prostřednictvím zavedením door to door systému.
Za uplynulé dva roky ve funkci starosty města se podařilo přes finanční krizi
s minimálními finančními prostředky na účtech města v roce 2020 zrealizovat některé investiční akce, další připravit k realizaci a ještě zajistit dostatek finančních
prostředků na jejich budoucí realizaci, za což jsem velice rád.
Vážení a milí spoluobčané, přeji Vám příjemné a slunečné prázdniny a spoustu
nádherných letních zážitků.

Petr Chmelík, starosta města
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Zasedání městské rady
	a zastupitelstva města 
Usnesení č. 76/22 ze zasedání Rady města
Nový Knín ze dne 30. 5. 2022
USNESENÍ č. 4 – 76/2022 - RM
Rada města Nový Knín bere na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 1.681.088 Kč na akci Vybudování míst aktivního odpočinku v městě Nový Knín.

USNESENÍ č. 1 - 76/2022 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program rady.
USNESENÍ č. 2 – 76/2022 - RM
Rada města Nový Knín projednala s XXXXXXXXXXXX záležitost
„sádky“ ve Starém Kníně a její vyčištění, požadovanou změnu využití jeho objektu na pozemku parc.
č. 794/1 v k.ú. Starý Knín a možnost
daru ve formě úpravy polní cesty na pozemku parc. č. 930 a 1042
v k.ú. Starý Knín a pověřuje starostu města zasláním plné moci
XXXXXXXXXXXX, kterou by umožnil odebrání vzorků ze sádky pro
určení dalšího postupu vedoucího
k jejímu vyčištění.

USNESENÍ č. 5 – 76/2022 - RM
Rada města Nový Knín projednala nabídku na zapojení města Nový
Knín do speciální magazínové přílohy Deníku „Cesty městy“ v roce
2022 a neschvaluje pro tento rok
zapojení do této publikace.
USNESENÍ č. 6 – 76/2022 - RM
Rada města Nový Knín bere na vědomí
žádost
XXXXXXXXXXXX
o koupi části pozemku parc. č. 99/9
o rozloze 393 m2 v k.ú. Nový Knín
a postupuje tuto žádost k projednání stavební komisi.

USNESENÍ č. 3 – 76/2022 - RM
Rada města Nový Knín bere na vědomí protokol z povodňové prohlídky řeky Kocáby v úseku ř. km
11,8 – 25,0.
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USNESENÍ č. 7 – 76/2022 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
žádost XXXXXXXXXXXX o uspořádání 2. ročníku blešího trhu na pozemku u dětského hřiště Oplocenka
v Novém Kníně.

USNESENÍ č. 9 – 76/2022 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
nájemní smlouvu č. 28N22/16 na pozemek parc. č. 84/8 o výměře 1122
m2 v k.ú. Starý Knín mezi Městem
Nový Knín a Českou republikou –
Státním pozemkovým úřadem.

USNESENÍ č. 8 – 76/2022 - RM
Rada města Nový Knín bere na vědomí výzvu k zaplacení úhrady za nájem pozemku parc. č. 84/8
v k.ú. Starý Knín ve výši 33.660 Kč,
zaslanou Státním pozemkovým
úřadem.

Petr Chmelík, starosta města
a Ing. Tomáš Havlíček, místostarosta,
V Novém Kníně dne 30. 5. 2022

Usnesení č. 77/22 ze zasedání Rady města
Nový Knín ze dne 14. 6. 2022
USNESENÍ č. 1 - 77/2022 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program rady.

USNESENÍ č. 3 - 77/2022 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje účetní uzávěrku Základní školy
a Mateřské školy Nový Knín.

USNESENÍ č. 2 - 77/2022 - RM
Rada města Nový Knín - 77/2022
- RM program zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. 6.
2022 od 19:00hod. v podkroví radnice v Novém Kníně.

Petr Chmelík, starosta města
a Ing. Tomáš Havlíček, místostarosta,
V Novém Kníně dne 14. 6. 2022
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SDĚLENÍ RADNICE
Volby do obecního zastupitelstva
Termín voleb do obecního zastupitelstva je stanoven
na 23.- 24. září 2022.
Termín pro podání kandidátních listin sdružením nezávislých kandidátů, nezávislým kandidátem, politickou stranou či sdružením je
do 19. července 2022 k registračnímu úřadu.
Vzory kandidátních listin a podpisové petice jsou umístěny
na webových stránkách města.

SLOŽKY
Vážení čtenáři a přátelé knihovny, léto už je v rozpuku, začnou
prázdniny a čas dovolených. A proto dnes vkládám krátké
sdělení. Jako v loňském roce i v letech předcházejících bude od 1.
července do 22.července dovolená. Od 25. července bude knihovna
v provozu v plném rozsahu. To znamená - pondělí, středa, pátek půjčovací dny.
Budu se na vás těšit, že v horkých letních měsících navštívíte knihovnu nejenom kvůli knihám, ale i odpočinout si od veder letních dnů v příjemně
chladné staré budově, ale i prohodit se mnou pár sousedských slov. Těším
se na vás i o prázdninách!!!
Vaše knihovnice Marie Kápičková
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Přespolní běh se Sokolem

Běháš? Běháte? Běháme.
Kdo si s námi chtěl 4. června 2022 zaběhat, měl možnost vyrazit od Oplocenky na různě dlouhé trasy. Po registraci a přišpendlení čísla už se všichni chystali na start. Například ti nejmenší sportovci do 3 let měli 40metrovou trasu. Naopak děti od 10 let už běžely 2km trať. A pak došlo i na dospělé, kteří si dali hobby závod, měřící 3,5 km. V každé ze 6 kategorií jsme
hodnotili zvlášť hochy a děvčata. Celkem se přespolního běhu zúčastnilo
62 dětí a 7 dospělých. Startovali jsme v 10,30 hod a od 11 hod bylo možné se
s dětmi zúčastnit Zábavného odpoledne přímo v areálu Oplocenky a spojit
tak sport se zábavou na 9 stanovištích, čehož využilo celkem 120 dětí. Počasí nám přálo a pěkně nás ohřálo. Po vyhlášení vítězů a všech zúčastněných (odměněni byli všichni účastníci) nás čekala ještě malá tombola. Věříme, že byli spokojeni všichni, i když třeba nestáli na stupni vítězů. Důležité bylo se hýbat, ale i setkat se s dalšími kamarády.
7

novoknínský zpravodaj 

6/2022

Děkujeme všem sponzorům, kterými byli Sokol Nový Knín, SK Nový Knín,
Ing. Radek Hrubý, Kohout J&B s.r.o., VHS Dobříš spol. s r.o., Dominik Hašek
(značka Smarty) a Město Nový Knín. A ještě bychom chtěli moc poděkovat
všem organizátorům za jejich čas a odhodlání. Bez Vás bychom to nezvládli. Akce se vydařila a tím nám dává příslib do dalších let. Takže trénujte!
Kateřina Havlíčková,
za Sokol Nový Knín

Libčice a hasičské soutěže
Dlouho jsem nepsala o hasičských soutěžích, a tak jsem ráda, že
Vás nyní mohu zavalit novinkami jak za děti, tak i za dospělé.
Župní soutěž 7.5.2022 v Křepenicích byla pro děti i dospělé. Děti se sešly v počtu 4 družstva mladších žáků a 2 družstva starších žáků, dospělí 3 družstva žen a 7 družstev mužů. Děti soutěžily ve dvou disciplínách,
a to požární útok 2 pokusy a běh na 60m s překážkami. Starší žáci už jsou
zkušení mazáci, tedy spíš zkušené mazačky, protože celé družstvo je složené z prima holek. A tyhle prima holky si právem zasloužily zlaté medaile na krk. Mladší žáci jsou v této sestavě úplně poprvé, po dvouleté pauze, kdy skoro nesoutěžili, si museli hodně věcí připomenout, přesto útok
zvládli skvěle. Bohužel na šedesátkách už se jim tak nedařilo, a tak obsadili 4.místo. Ženám se díky doplnění družstva děvčaty z Dražetic podařilo
obsadit 2.místo a muži se umístili na krásném 4.místě.
Díky těmto obsazením se jak žáci, tak muži dostali na postupová prezidentská kola.
Prezidentské kolo dětí proběhlo 29.5.2022 v Nalžovicích, bohužel jsem
tam nemohla být s dětmi, ale o to více mě potěšily jejich výsledky.
Soutěže se zúčastnily2 župy a celkem bylo přítomných 6 družstev mladších žáků a 5 družstev starších žáků. Běžely se pouze 2 útoky a s tím, že lepší čas se počítá. Děvčata se starších žáků se jako jediné dívčí družstvo umístila na krásném 3.místě a mladší žáci předvedli perfektní vyrovnané útoky
a jejich čas stačil na krásné 5.postupové místo.
Tím se naše obě družstva dostala na nejvyšší soutěž České a Moravské hasičské jednoty, a to mistrovství republiky.
Mistrovství ČHJ a MHJ v požárním sportu mládeže proběhlo 11.6.2022
v Hlinsku. Na soutěž jsme vyrazili brzy ráno minibusem pro 20 lidí
a za námi vyrazili rodiče s hasičským materiálem, který se nám do autobusu již nevešel.
8
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Na mistrovství jsou celkem 4 disciplíny, 3 z nich se sčítají a uzlová štafeta
se vyhodnocuje zvlášť.
Již několik let se nám daří vozit z mistrovství medaile za uzly a bylo tomu
tak i v letošním roce. Děvčata ze starších žáků vyhrála nádherné 2.místo
a velmi nás překvapili mladší žáci, kteří uzly v letošním roce dělali poprvé a na přípravu této disciplíny nám zbývalo málo času. Přesto se umístili
na nádherném 4. místě.
Mladší žáci se v útoku umístili na 7. místě s časem 21,86 vteřin, v překážkách se nám zatím nedaří skloubit rychlost a zručnost, a tak na štafetách se
umístili na místě 8. a na běhu jednotlivců na místě 9., celkový výsledek byl
předposlední 9. místo.
Starších žáků bylo na mistrovství jen 8 družstev z obvyklých deseti. Útok
se děvčatům nevyvedl, rozpojily se céčkové hadice a než došlo k napravení,
uběhlo mnoho vteřin, a tak skončila na místě 6. Štafety a jednotlivci, tady
máme nevýhodu, že máme jen dívky, které velmi špatně konkurují chlapcům stejného věku. Prvních 6 chlapců se vešlo na 60m s překážkami mezi
13-14 vteřin, dalších 6 chlapců mělo čas mezi 14-15 vteřinami, pak teprve začínaly dívky s nejlepšími výkony přes 15 vteřin.
Náš nejlepší výkon byl 17,55 s a ten stačil až na 24.místo a ostatní děvčata
byla ještě dále v pořadí, výsledek na šedesátkách byl tedy 8. místo, ve štafetách 4x 60m s překážkami jsme obsadili místo 7., celkové pořadí tedy bylo 8.
místo.
Máme tedy ještě velké rezervy v běhu na 60m s překážkami, a pokud nám
klapne útok, který děvčata zvládají běžně za 17-19 vteřin, budeme příští rok
stát o pár příček výše.
Každopádně za medaile z uzlovky jsme nadšení a ty zkušenosti z takovéto
soutěže nikde jinde také nezískají. Prostě a jednoduše děkujeme všem sportovcům a jejich doprovodu za reprezentaci na soutěžích a těšíme se v neděli 26.6.2022 na soutěž s dětmi v překážkovém běhu na 60m a mužům budeme držet palce na postupovémprezidenstkém kole v Krchlebech u Čáslavi.
Jana a Josef Kolkovi – vedoucí mládeže ČHJ Libčice
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KONANÉ AKCE
V sobotu 16. 07. 2022 od 18:00 hod. se bude konat
na náměstí v Novém Kníně

„KOLÁŽO PLÁŽO U MAŠKŮ“.
Akce se koná u příležitosti 101letého výročí obchodu „U MAŠKŮ“ (1921–2022).

Z vinylových desek zahrají:

DJ MARTIN, DJ GEERS,
DJ BABE LN.
Půjde o analogový výlet kolem světa – jazz, funk, latin, triphop,…
Vstup zdarma.
Vzhledem k tomu, že doba nočního klidu se posune na 24.00 hodin,
prosíme občany o shovívavost s případným zvýšením hluku.

Na Déčku se něco porouchalo. Přesněji: porouchalo se
TO. A nefunguje to. Co? No přece to TO. Déčko hledá
opraváře! Každá ruka k dílu dobrá.
Stejně jako v předchozích letech připravilo Déčko, program České televize,
pro malé diváky a jejich rodiny prázdninovou cestovatelskou soutěž. Letos
s podtitulem Spravte to TO. Děti budou po celé republice hledat tzv. kešky
nebo navštěvovat herní místaa získávat hesla. S těmi se pak mohou zapojit do soutěže ČT Déčko. Více informací se objeví začátkem prázdnin na https://decko.ceskatelevize.cz/spravte-to-to a registrovat se můžete už teď.
Každý rok Déčku se soutěží pomáhají skautské oddíly a ten náš už třetí rok, takže děti z Nového Knína a okolí budou mít jednu takovou soutěžní
kešku na dosah! Kde se nachází, najdete právě na webu Déčka. Můžeme ale
prozradit, že je to moc pěkné místo v přírodě nedaleko města, odkud je krásný výhled na historické centrum.
Krásné léto přejí skauti z 1. oddílu Koťata Nový Knín
10
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	PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Vážení spoluobčané.
Tímto příspěvkem končím. Nebaví mě poslouchat vaše stížnosti a jednání představitelů obce už vůbec ne!
Malovánky na náměstí a komentáře nechám na jiných. Ovšem, musím
napsat, co jsem slyšela. Hledá se byt pro lékaře, ale není.
V roce 1985 se otevřelo zdrav. středisko, vybudované v akci Z . Součástí jsou 3 byty určené lékařům. Jeden den byl byt o rozloze 120m2 volný,
druhý den obsazený. Slouží zde mladý lékař, který má rodinu a byl by pro
občany přínosem. Ovšem byt byl přidělen mladému muži, který si chce
v budoucnu založit rodinu. To jsou prostě čachry! Jde o princip! Tady se
nectí pravidla, nic tu není nikomu svaté a o slušnosti nemluvě! No , když
čelní představitel obce zdraví zdejšího lékaře vztyčeným prostředníčkem, tak k tomu není co dodat!
A když jsem zmíněného mladíka viděla, jak si z auta plácá rukou se starostou a poradcem, tak na tom něco bude.
Jeden člověk řekl, že tady by to chtělo pořádný "bejkovec". Ten by se
nadřel! Ještě něco k cestám. V loňském roce si paní ošklivě zranila na bytovkách ruku. Chtěla bolestné, ale na úřadě jí místo bolestného doporučili, aby se odstěhovala. Před týdnem si nohu zranila druhá paní "u Hrádku", opět musela být ošetřena na chirurgii, té ale bylo řečeno, že za to mohou památkáři.
Do třetice se tady u nás málem zranil pán. Říkal, to je hrozné, že si málem zlomil nohu. Na stav cest okolo Tylova nám. léta upozorňuji, ovšem
marně. Ohledně všeho tady vládne sprostota a arogance. To se jinde nevidí! Ale žádný strom neroste do nebe, natož nějací zákrsci.
Jo, ještě Libčice. Nadáváte, co je vám do Libčic. Jsou tam zkrátka šikovní lidé, kteří, jak se říká, chytí každou příležitost "za pačesy".
Přeji vám pohodové léto a ve škole nás naučili psát, tak pište a nenadávejte, pokud se ovšem nebojíte!
Ztratila jsem veškeré iluze, ale i respekt k těm, co tady vládnou a mají
hroší kůži. Ráda bych věděla, jestli se někde nachází druhý Kocourkov.
Šrámková
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Participativní rozpočet
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem hlasujícím, kteří dali hlas nejen
pro libčické návrhy, ale i pro ty ostatní a zapojili se tak do příležitosti, jak
změnit naše město nebo vesnici z pohledu samotných občanů. Poděkování
za tuto příležitost patří samozřejmě i samotným zastupitelům.
Překvapilo mne jen to, že návrhů přišlo jen 10. Čekala bych, že se zapojí více lidí a všechny přidružené obce jako Sudovice, Kozí Hory a Chramiště. Ve Zpravodaji čtu stále, že v Kníně něco chybí nebo se něco nelíbí a příležitost, jak to změnit, využilo jen velmi málo lidí z Knína. A zároveň mne
překvapil i poměrně malý počet hlasů. Vzhledem k tomu, že máme cca
2000 obyvatel a každý měl možnost odevzdání až 3 hlasů, bych čekala více
hlasujících.
Každopádně s výsledky hlasování jsem jako libčický patriot velmi spokojená. Ukázalo se, že Libčice chtějí něco pro svojí obec udělat stejně jako v minulých letech, kdy jsme si vlastními silami a za finanční podpory města postavili kurt a dětské hřiště a následně stejně v rámci brigád dodělali hasičskou zbrojnici. Tím chci říci, že když se chce, tak to jde.
Velmi mě tedy potěšil výsledek, že ze 4 libčických návrhů se budou realizovat hned 3.
Nová hřiště
Ve Zpravodaji se také stále přetřásá téma na nová hřiště, tzv. trčející trubky ze země. I s těmi jsme my „Libčičáci“ velmi spokojení. Došlo u nás k rozšíření volnočasové zóny pro všechny věkové kategorie. Malé děti dostaly novou houpačku, skluzavku, malý kolotoč a ti starší od „puberťáků“ až
po seniory mohou využívat , a také u nás hojně využívají, zbytek posilovacích prvků z trčejících trubek. Velmi často, a to nejen v Libčicích, ale právě
i v tom Starém Kníně a na hřišti v Novém Kníně vidím děti, ale i ty starší,
že ho využívají. Ano, Starý Knín nemá asi nejlepší umístění, ale na druhou
stranu je ta obrovská zelená plocha nějak využita, ikdyž barevnost prvků a přítomnost frekventované silnice je v tomto místě trochu nešťastná.
Přesto jsem přesvědčena o tom, že na hřiště pro malé děti ty děti vždy někdo doprovází a dohlíží na ně a při té příležitosti může právě využít ty posilovací prvky. Bohužel ne vždy se všechno s dobrým úmyslem perfektně
podaří. Všem se člověk nikdy nezavděčí a vždy to bude někomu ležet v žaludku. Ale jak se říká, kdo nic nedělá, nic nezkazí a to platí úplně ve všech
oborech.
Libčická patriotka Jana Kolková
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Malá inventura minulých desetiletí
V listopadu uplyne už 33 let od převratu, který ukončil více než 41leté trvání režimu, vyznačujícího se hegemonií Komunistické strany Československa. A na konci roku si připomeneme ještě jedno výročí – poněkud kulatější a zdaleka ne tak radostné. Právě před rovnými třiceti lety jsme byli
svědky toho, jak vládnoucí politici podnikají kroky směřující k rozbití republiky, jejíž – teď již nedožité – narozeniny si připomínáme vždy 28. října. Jistě by se o tom dalo leccos napsat, možná by nás bylo více, a s různorodými vzpomínkami (i v závislosti na tom, jak jsme se k tehdejším událostem stavěli tehdy a jak je vidíme s odstupem), ale to asi není příliš vhodný
námět pro časopis, který se má věnovat dění ve městě. A tak si ta uplynulá desetiletí připomeňme malou inventurou dění právě v našem městě. Co
se podařilo, na co stále ještě čekáme, čeho se snad dočkáme a čeho asi ne,
čeho se nám dostalo, o co jsme přišli.
Některé z těch věcí, které zde budou uvedené, byly záležitostí zastupitelstva, případně státní správy či vyšších článků samosprávy, některé byly
soukromou iniciativou, na některých se vyřádil onen pověstný neviditelný
pařát trhu, někde rozhodla náhoda. Samozřejmě i v této oblasti mohou být
mé vzpomínky děravé, a pokud jsem na něco důležitého zapomněl, raději se
už předem omlouvám.
Škola a školka
Do nového režimu jsme vstupovali se školním areálem o nevyhovující kapacitě a rozestavěnou přístavbou (tehdejší režim na přístavbě trval
z „úsporných důvodů“, přestože ji komplikovaly geologické podmínky, takže novostavba na jiném místě by možná vyšla levněji), jejíž osud se v důsledku změny režimu chvílemi ocital v hodně vzdálených hvězdách – nevím ve kterých, ale možná by se dalo tipovat i na mlhovinu v Andromedě.
Změnila se dotační pravidla a všichni se s nimi museli seznamovat „za pochodu“. Důsledkem toho bylo, že stavba, zahájená někdy v roce 1988 (neli už v roce 1987), byla slavnostně otevřena v létě 1999. Pak se teprve dalo
uvažovat o adaptaci celé školní budovy ve Starém Kníně pro účely mateřské školky, která do té doby fungovala pouze v přízemí, zatímco v patře se
nacházely dvě třídy základní školy. Kladnou stránkou této prodlevy bylo
to, že byla aspoň trochu „zlidštěna“ vizáž té přístavby, která i tak působí
trochu tvrdě.
Od jednoho spoluobčana jsem svého času slyšel, že ta přístavba je megalomanská. Pravda, od Potůčku opravdu vypadá jako drobet předimenzovaná, ale nějaký rok poté se ukázalo, že ani tak nestačí. A tak se vlastně před
pár lety dodělávaly půdní vestavby. Nebylo to bez komplikací: stropní kon13
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strukce posledních pater se ukázaly být nevyhovující, což znamenalo značné vícepráce – a tím pádem i vícenáklady. Je možné, ba pravděpodobné, že
nebýt časové tísně, našlo by se levnější řešení, ale doufám, že ty nové stropy, oč byly dražší, jsou i o to důkladnější, a nešlo tedy o prachy vyhozené vyloženě do luftu.
Pokud jde o školku, ukázalo se, že ani po využití celé staroknínské školní
budovy její kapacita nestačí. Uvažuje se tedy o další budově v sadu za školkou. Z původně zamýšlené modulární (kontejnerové) stavby sešlo, nyní se
uvažuje o budově z tradičnějších materiálů. Uvidíme, jakým směrem posune tento záměr reprezentace vzešlá z nadcházejících voleb.
Voda
Do roku 1990 vstupoval Nový Knín s vodovodem omezeného rozsahu a splaškovou kanalizací s rozsahem ještě omezenějším. V podstatě se jednalo o sídliště a domy při trase řadu mezi sídlištěm a nevyhovující provizorní čističkou uvnitř zástavby. První pokus o nápravu se odehrál už na začátku 90. let
20. století, kdy někteří zastupitelé navrhovali výstavbu – či spíš výsadbu – kořenové čističky odpadních vod. Možná k tomu bylo i trochu našlápnuto, jenže pak přišel rok 1992 s onou už výše zmíněnou likvidací republiky. Jednou
z prvních obětí této destrukce se stal Federální výbor pro životní prostředí
(i když de iure zanikl až 31. prosince 1992, činnost přestal vyvíjet de facto už
dříve), který měl výstavbu financovat. A tak z celé záležitosti sešlo a muselo se dále čekat – či spíš hledat nové možnosti. Stavba kanalizace tak začala
až v roce 2011 a s různými překážkami (vícepráce z důvodu nutnosti odstřelů skalnatého podloží, zdržování plateb dotací, nutnost půjčit si nějaké peníze u sousedních Nových Dvorů, apod.) se táhla prakticky celé volební období. Později byl rozšířen i vodovod. Jeho výstavba probíhala méně dramaticky – hlavním problémem bylo zajistit přívod vody ze Záborné Lhoty, protože
novoknínské vodní zdroje přestávaly stačit už tehdejšímu rozsahu vodovodní sítě a navíc se stávaly obětí klimatických změn (roky jsou v poslední době
tak nějak sušší) a civilizačních nároků občanů (doba, kdy se rodinka vystřídala ve vaně, či ještě lépe v neckách, v jedné vodě, a to jednou týdně, totiž
v sobotu, aby byli v neděli všichni čistí do kostela, se zdá být poněkud pryč).
Lze se přitom domnívat, že i tento přivaděč ze Záborné Lhoty nebude stačit
a časem bude nutné problém řešit (za spolupráce více obcí) důkladněji – například čerpáním vody z Vltavy – třeba někde u Mokrska.
K tomu dodejme, že kanalizaci a vodovod má zatím pouze „jádrová“ aglomerace, totiž Nový a Starý Knín a Sudovice – Libčice, Chramiště a Kozí Hory
na kanalizaci a vodovod ještě čekají. Je ale možné, že v relativně rozptýlené
zástavbě Kozích Hor se kanalizace nevyplatí a vhodnější bude podpořit výstavbu domovních čističek. Ale toto bych nechal na odbornících.
14
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Mosty
Kde je řeka, je dobré mít i mosty. A v našem městě jich máme požehnaně.
Ve vlastnictví města jich je šest (s můstkem na cestě od Nebešťáku na Červenou vlastně sedm) plus tři lávky, kraji patří tři (dva přes Kocábu, jeden
přes Vozničák), jeden je soukromý. Už v roce 1990 byla řada z nich v ne právě nejlepším stavu, na některých z nich se podepsala povodeň v létě 1981,
případně jiné vrtochy osudu. A dlouho v nedobrém stavu byly, ty městské
třeba i z toho důvodu, že zatím vyloženě nepadaly a přednostně se řešila
ta škola a pak ty kanály. Jedním z viditelných impulsů k tomu, aby se věci
pohnuly, byla povodeň v červnu 2013, po níž byl přinejmenším stav mostu z Tyršovy do Jatecké ulice už zcela neudržitelný. A protože ani ostatní mosty a lávky na tom nebyly o moc lépe a protože v souvislostí s tou povodní byly vypsány poměrně výhodné dotace, došlo nakonec prakticky
na všechny mosty a lávky ve vlastnictví města. Bohužel došlo i k nesprávnému použití jedné z dotací, což vedlo k nemalé sankci, ale o její uhrazení se nakonec postaralo pojištění odpovědnosti tehdejšího starosty. Z mostů na území Nového Knína tak jsou momentálně v nejhorším technickém
stavu ty krajské. Tedy nepočítáme-li onen můstek na cestě od Nebešťáku
na Červenou.
Tankodromy
A nyní přejděme k tomu, co se nám dařilo méně. A začněme našimi tankodromy, které patří asi k největším bolestem. Tedy ne že bychom si mohli
stěžovat na jejich nedostatek (i když tanky se po nich proháněly naposledy
nejspíš v srpnu 1968, kdy v nich seděli Brežněvovi bratrští internacionální pomocníci, pátrajíce po amerických imperialistech, kteří ještě pár dní
předtím okupovali – a to, světe div se, společně s Wehrmachtem – nedalekou Davli a její Remagenský most). Ono je tomu spíše naopak: tankodromů
máme požehnaně, ale většina lidí by v těch místech raději viděla něco, co
by se dalo nazvat silnicemi. Dlouho předlouho bylo lze se vymlouvat na to,
že se plánuje ta kanalizace (jak už bylo zmíněno, povedlo se to až na druhý pokus), takže by bylo drobet kontraproduktivní opravovat vozovky, které zakrátko zase rozrýpeme. Ale když už se podařilo kanalizaci dokončit
a když už se podařilo přebudovat ty mosty, asi by neškodilo něco udělat
i s cestami, které k něm mostům vedou.
Nelze popřít, že některé tankodromy už se podařilo vozovkami nahradit.
Jako jedny z prvních tato změna postihla Jateckou ulici (až k výzkumáku),
pak cestu z Kozích Hor na Hranice a konečně cestu na Červenou. Později přibyly vozovky v ulici Pod Sady či části ulice Na Vyšehradě (ten zbytek by měl
přijít na řadu letos). A relativně nedávno i ulice V Jalovčinách. Asi nejnaléhavěji čeká na opravu jedna „větev“ Kozohorské ulice, totiž ta, která vede smě15
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rem k Betlému a se kterou si právě před rokem dost nehezky pohrál přívalový déšť. Projekt by v podstatě byl, problémem je, že část pozemků se dostala
do vlastnictví soukromé firmy – a na cizím se to dost těžko staví. Doufejme,
že se tuto záležitost podaří ošetřit dříve, než majitelé přilehlých nemovitostí zjistí, že v důsledku dalšího přívalového deště bydlí nikoli v Kníně, nýbrž
v Hamburku, ne-li na dně Severního moře.
Komplikace nastaly v případě zatím nepojmenované ulice od sudovické hasičárny na náves. V roce 2017 byla vypsána dotace, vyhlášeno výběrové řízení a zbývalo už jen schválit přijetí dotace na zasedání zastupitelstva v červnu 2017. Tam však jeden ze zastupitelů přinesl nabídky firem,
které byly ochotny daný úsek opravit výrazně levněji. Z tohoto důvodu přijetí dotace schváleno nebylo a celý proces se musel opakovat později. Při této
opakované poptávce byly samozřejmě osloveny i firmy, které předtím přišly
s oněmi tak výhodnými cenami. Ty tentokrát bohužel odmítly – nejspíš byly
pro svou láci tak zahlceny zakázkami, že na nějakou pro ně bezvýznamnou
cestu v Sudovicích už jim nezbývaly kapacity. V důsledku toho se oprava
uvedené vozovky městu spíše prodražila: nová cena oproti té minule vysoutěžené o moc výhodnější nebyla a dotaci se v případě tohoto druhého pokusu získat nepodařilo, takže město muselo cestu opravit ze svých prostředků,
pokud neměla být časem nesjízdnou i pro tanky.
Každopádně nějaké cesty opraveny jsou, ještě víc jich však stále opravit
zbývá – a někde stále nejsou hotovy ty chodníky, na které místní občané
také netrpělivě čekají. Zejména parodie na chodník od Mikulášků ke krámu pana Nechyby by si zasloužila aspoň provizorní opravu i v případě, že se
tam v dohledné době bude kopat. Ono je to – při troše nepozornosti – na zlomení nohy a to doopravdy není dobré.
Obchody a služby
Obchodní síť a služby patří k záležitostem, kterou samospráva ovlivňuje
jen okrajově – většinou jde o soukromou iniciativu. Nicméně připomeňme
si, co tu máme, případně nemáme. V tomto případě si asi nemohu činit nároky na úplnost – ne vše jsem musel zaznamenat.
Pokud jde o obchody s potravinami, těch máme celkem pět: dvě prodejny COOPu (na náměstí a na Smíchově), obchod U Mašků, obchod pana
Nechyby a vietnamský obchod na náměstí. Krátce po převratu fungoval
nějakou dobu i obchůdek U Jarolímků na rohu prostranství Na Flusárně
a nynější ulice Ve Vrbičkách a svou vlastní prodejnu měla nějaký čas i pekárna U Oulehlů. Ještě kratší dobu fungoval obchůdek U Kozů ve Starém
Kníně, pak majitel přešel na jiný obor podnikání. Před rokem 1989 fungovaly prodejny smíšeného zboží v Sudovicích, Libčicích a na Kozích Horách, po převratu postupně ukončily činnost pro nerentabilitu. Po pře16
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vratu jsme tu řadu let měli velmi kvalitní železářství (a prodejnu domácích potřeb) rodiny Karafiátových. Skončilo, když mu COOP vypověděl
nájem, protože budovu potřeboval pro svou prodejnu. Nyní lze železářský sortiment zakoupit ve stavebninách Alf v Jatecké ulici. Nějakou dobu
zde působily dvě prodejny tohoto sortimentu – ty druhé stavebniny sídlily v areálu někdejšího Brunclíkova mlýna. Máme zde i slušnou prodejnu
barev a laků (která ovšem má i sortiment drogerie), dále trafiku a myslím
asi dvě prodejny autodílů. Dále jsou zde nejméně dvě možná tři kadeřnictví či prodejna krmiv. Pokud jde o prodejny oděvů a obuvi, v roce 1989
zde fungovala prodejna v patře nákupního střediska (nynější COOP). Ta
zanikla v souvislosti s přestavbou budovy, při níž bylo horní patro zcela
odstraněno. Pak se ve městě vystřídalo několik prodejen obuvi, případně
oděvů. Nyní tento sortiment nalezneme ve vietnamské prodejně na náměstí. Rovněž zde fungovalo několik sekáčů, ale ty už také vesměs přestaly fungovat.
Restaurace a hospody
Poměrně pestrý vývoj zaznamenala po roce 1989 knínská pohostinská
zařízení. V době převratu v Novém Kníně fungovaly dvě hospody: U Mikulášků a U Růžičků (tehdy U zlatého hroznu). V důsledku restitucí jejich provoz na nějakou dobu zanikl, takže město tehdy nechalo vybudovat
provizorní bufet. Lidově zvaný Dřevák. V provozu pak toto provizórium
vydrželo zhruba pětadvacet let, přestože provoz obou předpřevratových
zařízení byl postupně obnoven. V roce 1989 fungoval i hostinec v Libčicích a zhruba rok před převratem skončil provoz hospody na Kozích Horách (a po roce 1989 už nebyl obnoven). Po převratu se vynořila některá
další zařízení. Jako jedna z prvních vznikla restaurace MAKO, která těžila z toho, že de facto plnila funkci závodní jídelny protějšího Elka (však
ty prostory dříve byly tou závodní jídelnou i oficiálně – jen byly po roce
1989 zrestituovány a nový majitel je pronajal soukromníkovi). Fungovala řadu let a její provoz skočil tehdy, když Elko opustilo Nový Knín a přesunulo výrobu do Kosovy Hory. Po převratu vznikl – a někdy po roce 2003
ukončil činnost – klub U koryta ve Starém Kníně, což bylo, pokud si dobře vzpomínám, tak trochu punkové zařízení. Dodnes naopak dobře funguje restaurace Na Merendě. Po roce 1999 (předtím si budovu najímala škola,
která zde do dokončení přístavby provozovala školní jídelnu) zahájil provoz penzion Maruška. V roce 2019 bohužel skončil a byl na prodej. Uvidíme, zda nový majitel jeho provoz obnoví. Nějakou dobu fungoval též penzion V údolí, ale pak se změnil v soukromé obydlí.
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Kultura, tělovýchova a sport
Asi největší chloubou města je areál letního kina. Nebo by aspoň měl být.
Jde zejména o zásluhu pana Františka Ureše, že se mu podařilo výstavbu
tohoto zařízení, otevřeného v červenci 1974, prosadit. V současné době působí tento stánek kultury trochu omšele, ale doufám, že se dočká opravy.
Nejdřív je ovšem potřeba doplatit pozemky, na nichž se letní kino nachází a které se po roce 1989 dostaly do rukou soukromé firmy. Nicméně zde
byla příslušná smlouva schválena a platby řádně probíhají.
Před rokem 1989 jsme tady měli i celoroční kino U Loučků. Vlastně to nebyl oficiální název tohoto vcelku útulného biográfku, tak se ale jmenovali
předchozí majitelé (kteří tam před rokem 1948 provozovali hospodu) a bylo
to vžité. Změna režimu zasadila tomuto stánku – stejně jako dalším kinům
v okolí – smrtící ránu. Pan Ureš, coby šéf kulturního střediska, předpokládal, že takovéto kino nebude v nových podmínkách konkurenceschopné
a zahájil adaptaci na kinokavárnu. Mezitím se však změnily podmínky financování kultury a přestavbu se nepodařilo dokončit. Areál se pak dostal
dostal do soukromých rukou a slouží jako servis. Při pohledu do okolí si říkám, že to stavení nedopadlo úplně nejhůř: kino tam sice dávno není, ale
budova dál stojí a slouží, byť jiným účelům. Například mnohem větší kino
v Mníšku pod Brdy, které vydrželo fungovat déle než to knínské, nakonec
šlo k zemi. V případě toho nepříliš vzhledného kvádru to asi moc velká škoda nebyla; smutnější je, že stejný osud potkal někdejší kino na Dobříši, které
bylo docela zajímavou budovou zhruba z poloviny 50. let 20. století.
Ale zpět do Knína: stánkem sloužícím jak kultuře, tak tělovýchově a sportu, je novoknínská sokolovna. Patří k nejzajímavějším budovám tohoto účelu a je jedině dobře, že se – až na dodatečnou přístavbu směrem do hřiště –
zachovala víceméně v původní podobě. A že Sokolové, kteří ji dostali zpět
do vlastnictví po roce 1989, o ni v rámci svých možností řádně pečují.
Hůř je na tom areál fotbalového SK Nový Knín. Zejména kabiny hráčů
jsou v tristním stavu. Není to ovšem vina fotbalového klubu: těžko totiž někdo může vrážet peníze, kterých nemá nazbyt, do něčeho, co není jeho. Pokud si vzpomínám, fotbalisté by byli rádi, pokud by kabiny odkoupilo a renovovalo město. Což by asi nebylo nic neobvyklého, protože, pokud vím,
dobříšský fotbalový klub také své domácí zápasy hraje na sportovištích patřících městu. V Novém Kníně jsou majetkové poměry ovšem složitější: sokolovna a část hřiště – včetně těch kabin – patří Sokolu, zbytek hřiště soukromému vlastníku. Kdyby mělo kabiny odkoupit město, byly by vlastnické
poměry ještě spletitější, což se Sokolu pranic nelíbí (stejně jako se mu nechce zbavovat historického majetku). Myslím, že pokračovatelé pánů Tyrše
a Fügnera uvažovali o odkoupení soukromé části hřiště s tím, že by dotace
na opravu kabin pak sehnali oni a něčím by přispělo i město, ale jak daleko
tento záměr pokročil, mi není známo. A tak se zatím naši fotbalisté ke svým
18
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zápasům i tréninkům převlékají v nevábných podmínkách a radost z toho
pochopitelně mají vskutku pramalou.
Na rozdíl od dob před rokem 1989 mají novoknínští občané kde provozovat i tenis a podobné sporty. Nějakou dobu to bylo možné na kurtech penzionu V údolí, ale poté, co se tento ubytovací podnik změnil v soukromé obydlí, tato možnost padla. Za to, že nepadla definitivně, můžeme vděčit rovněž
soukromým investorům. Odkoupili pozemky vedle dětského hřiště v Oplocence a vybudovali tam solidní kurty včetně aspoň toho nejzákladnějšího
zázemí a sezónního stravovacího zařízení.
A na závěr…
A na závěr bych zmínil ještě jednu drobnost: krátce po převratu se zde plánovala plynofikace. A nějakou dobu to vypadalo nadějně. Jenže pak nastaly komplikace. Provozovatelé infrastruktury začali mít pochybnosti,
zda se vyplatí investovat do potrubí směřujícího právě do Nového Knína
a okolních obcí. A pak tuším kdosi nedal souhlas s vedením potrubí přes
své pozemky. A záležitost začala usínat, až usnula definitivně. Možná, že
ještě před pár lety bychom řekli: bohužel. Události posledních měsíců však
vhodnost použití tohoto slova zkorigovaly. Přinejmenším Putinův vpád
na Ukrajinu nám dává důvody snažit se financovat tu jeho „speciální operaci“ co nejméně, když už nás od využití plynu a fosilních paliv celkově
neodrazují nastupující klimatické změny.
Ale to už je problém, který sotva vyřešíme na místní úrovni – o tuto věc
se musí zajímat celá planeta. Jinou, náhradní, totiž k dispozici fakt nemáme.
Starý sukničkář Miloš Hlávka

Jubilanti měsíce
V letním měsíci červenci oslaví krásné narozeniny pan Jiří Drážďanský. Kulaté narozeniny budou slavit paní Alena Šimková,
paní Božena Kouklíková, pan Čestmír Rousek.
Všem oslavencům přejeme pevné zdraví, klid,
pohodu a hodně štěstí.
19
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SK NOVÝ KNÍN – vítěz okresního poháru 2022

Sportovní klub Nový Knín dosáhl dalšího významného úspěchu – získal
Okresní pohár OFS Příbram a převzal od předsedy OFS Mgr. Pavla Chána
trofej pro vítězné mužstvo.
Naše A mužstvo završilo vyřazovací boje finálovým utkáním s TJ SOKOL
Rosovice, kdy soupeře porazilo 6 : 0. Jelikož první zápas skončil 1 : 4 pro soupeře, mohli jsme se radovat ze získání této cenné trofeje.
V dlouhodobé soutěži – okresním přeboru – náš tým skončil v sezoně
2021/22 na pěkném 5. místě.
Přebor vyhrál SK Jince a právě s tímto soupeřem se utkáme o další prestižní trofej - Superpohár OFS.
Zápas se uskuteční 27. 7. 2022 na našem hřišti u sokolovny. Zveme všechny příznivce na tento svátek fotbalu.
20
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Úspěšná fotbalová mládež SK Nový Knín
Snad nejúspěšnější sezonu má za sebou fotbalová mládež Nového Knína.
Ve spojení se Sokolem Nová Ves pod Pleší se skončeného ročníku zúčastnily hned čtyři týmy, a to dva dorosty a starší a mladší žáci, z toho dva skončily na »bedně«, ostatní v horní polovině tabulky. Nezaostala ani přípravka, která hrála samostatně a ve velkém finále na stadionu 1. FK Příbram
potvrdila konečné deváté místo z dvaceti mužstev.
Po řadě let starší dorost odehrál sezonu v krajské soutěži, a to v 1. A třídě,
ve které skončil nakonec šestý. Byl doslova její štikou, když řadě týmů nadělil pořádnou porci gólů. Díky tomu byl nejlépe střílejícím mužstvem soutěže.
Na jaře po velmi vydařeném podzimu klukům trošku došel dech, na čemž
se podepsala zranění a některé neúčasti, přesto na závěr se mužstvo vzpamatovalo a obsadilo místo, které mu pohodlně zaručuje účast v dalším ročníku této třídy.
Béčkový dorost byl jednoznačně nejmladším mužstvem okresního přeboru. Na podzim se ještě hledal, postupně však své výkony zlepšoval, takže se
na závěr kvalifikoval do skupiny čtyř týmů, které si to rozdaly o přeborníka okresu. V této skupině uhrál z osmnácti možných bodů třináct, když dvakrát porazil i nakonec druhé Zdice (přebor se hrál společně s okresem Beroun). Protože se ale body ze základní a finálové skupiny sčítaly, skončil těsně na bronzové příčce právě za tímto oddílem.
Trošku zklamáním bylo umístění starších žáků, kteří nejvíce trpěli
na přístup některých z nich. Proto museli pomáhat někdy i mladší žáci, kteří se ale ani v této kategorii neztratili. Konečné páté místo určitě neodpovídá
schopnostem kluků hrajících tuto kategorii.
Naopak nejúspěšnějším mužstvem se stali mladší žáci, kteří skončili z třinácti účastníků na nádherném druhém místě. Předčili tak takové týmy, jako
jsou rezervy 1. FK Příbram anebo MFK Dobříš, což v minulosti nebylo zvykem. Hráči této kategorie předváděli skvělé výkony zejména na jaře, kdy
ztratili tři body jen s příštím vítězem přeboru, SK Březnicí, která se hlavně
opírala o výkon jednoho hráče.
O mládež se v Novém Kníně nyní stará šest trenérů, což je poměrně málo,
takže někteří musí mít na starost dva mančafty. Počet mladých fotbalistů se
přitom pohybuje kolem sedmdesáti. Jsme rádi, že v poslední době nastalo určité oživení v zájmu o fotbal, a to těch nejmenších, takže plánujeme pro příští sezonu rozšířit počet mužstev. Od podzimu budou Nový Knín reprezentovat obě přípravky, tedy starší i mladší. Rovněž ve spojení se Sokolem Nová
Ves pod Pleší zvýšíme počet společných týmů. Budeme mít tedy dvě mužstva
mladších žáků, jedno starších žáků a opět dva dorosty.
Nyní budou mít děti zasloužené prázdniny, ale už začátkem srpna odjíždí řada z nich na soustředění, a to do Novosedel u pošumavského Kájova.
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Po něm už začne naplno příprava na nový ročník. Samozřejmě rádi uvítáme
mezi námi další zájemce o fotbal, bližší informace lze najít na našich webových stránkách www.sknovyknin.cz.

Všem našim týmům přejeme hodně úspěchů a radost
ze hry a sportu v nadcházející sezoně 2022/23!
Děkujeme trenérům, hráčům, jejich rodičům a rodinám, činovníkům, fanouškům, prostě VŠEM, kteří se na činnosti SK Nový Knín podílejí – ať je to
aktivní hrou a činností nebo jakoukoliv podporou.
Vážení čtenáři, příznivci, činovníci, trenéři, hráči, přejeme Vám krásné
prožití prázdnin a dovolených a těšíme na společné chvíle při sledování soutěžních utkání našich týmů.
Ing. Radek Hrubý,
předseda SK Nový Knín
Zdeněk Makovička,
sekretář předseda SK Nový Knín
22
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Dovoluji si vás pozvat na:

BLEŠÍ TRH
v neděli 31. 7. 2022
8:00- 12:00 hod.
u dětského hřiště Oplocenka
Nakupující vstup zdarma.
Informace pro prodávající:
- vstupné 30 Kč
- registrace prodejců předem není nutná
- neprodané (čisté, funkční) věci můžete opět zanechat na vyhrazeném místě a
budou následně věnovány charitě
- možnost zaparkovat přímo na místě. S sebou plachtu/deku nebo prodejní
stoleček.
V případě intenzivního deště se akce ruší.
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INZERCE

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:





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









PRONÁJEM KONTEJNERŮ od 3m3– 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,

SLUŽBY:

24
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INZERCE

PŘIJME LÉKAŘE
POŽADUJEME:


specializovanou způsobilost v oborech RFM nebo z klinického oboru např. neurologie,
interny, tělovýchovného lékařství, chirurgie, ortopedie, všeobecného lékařství výhodou, včetně lékaře po absolvování základního kmene



zdravotní způsobilost



bezúhonnost



zájem o daný obor



schopnost týmové spolupráce

NABÍZÍME:


pracovní poměr s odpovídajícím finančním ohodnocením (blíže při pohovoru)



perspektivní a stabilní zaměstnání v resortu MO ČR



podporu dalšího vzdělávání, placené zaměstnavatelem (kurzy, sjezdy, apod.)



závodní stravování s příspěvkem na stravu



možnost výhodného ubytování pro zaměstnance



bezplatné využití sportovního areálu



možnost podnikové rekreace a další zaměstnanecké benefity

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED

KONTAKT:
VRÚ Slapy
Anna Matějčková – personalista
Email: anna.matejckova@vlrz.cz
Tel: 727 899 392
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INZERCE

PŘIJME
VŠEOBECNOU SESTRU A SANITÁŘE
POŽADUJEME:


odbornou způsobilost k výkonu povolání dle zákona č. 96/2004 Sb.



zdravotní způsobilost



spolehlivost



morální a občanskou bezúhonnost



zájem o daný obor



schopnost týmové spolupráce

NABÍZÍME:


pracovní poměr s odpovídajícím finančním ohodnocením



perspektivní a stabilní zaměstnání v resortu MO ČR



práci s vysokou odbornou úrovní a dlouholetou tradicí v oblasti rehabilitace



závodní stravování s příspěvkem na stravu



5 týdnů dovolené



možnost výhodného ubytování pro zaměstnance



bezplatné využití sportovního areálu



možnost podnikové rekreace a další zaměstnanecké benefity

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED

KONTAKT:
VRÚ Slapy
Anna Matějčková – personalista
Email: anna.matejckova@vlrz.cz
Tel: 727 899 392
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INZERCE

Golf Park Slapy

NABÍDKA
PRACOVNÍHO
MÍSTA/BRIGÁDY

KUCHAŘ/KA
‐
‐
‐
‐

Nadstandardní platové podmínky
Možno brigáda i HPP
Směny dle dohody
Nástup ihned nebo dle dohody

V případě zájmu volejte prosím 721 737 964.
27
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Dne 20. 7. 2022
se bude konat

prodejní akce
fa Rišková
Bruntál
v místní sokolovně
Nový Knín. Prodej potrvá
od 10:30 do 16:30 hodin.
K prodeji nabízí textil, lůžkoviny,
spotřební zboží a obuv.

Měsíčník Novoknínský zpravodaj • Číslo 6/2022 vyšlo v Novém Kníně, dne 30. 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: 25. 7. 2022 do 12:00 hod.
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Měsíčník pro Nový Knín, Chotilsko a Mokrovraty 

Chotilský
zpravodaj

v ý tisk zdarm a

Červen

2022

Zprávy ze zasedání
	zastupitelstva obce
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Chotilsko
konaného dne 13. 6. 2022
Zastupitelstvo usnesením schválilo
část Lipíza cenu 200 Kč za jeden
•	Rozpočtové opatření č. 5/22 dle
m2. Veškeré náklady hradí přípředložené tabulky. Celková
padný zájemce. Zastupitel Tomáš
výše příjmů je 16.295,8 tis. Kč
Hrubý se zdržel hlasování z dů(navýšeno o 265,6 tis. Kč) a celkovodu podjatosti.
vá výše výdajů je 30.487,2 tis. Kč
•	Poskytnutí cisterny s vodou pro
(navýšeno o 159,4 tis. Kč).
dětský tábor v době jeho konání
•	Poskytnutí příspěvku ve výši 25.
v Sejcké Lhotě.
000 Kč na hudební produkci kao
zřízení
věcnépel při konání Antonínské pouti •	Smlouvu
ho břemene – služebnosti IVv Záborné Lhotě.
•	Vyhlášení záměru na prodej čás12-6027857/1apověřuje starostku
obce jejím podpisem.
ti pozemku parc. č. 1081/1, k.ú.
Prostřední Lhota za cenu 200 Kč •	Smlouvu o zřízení věcného
břemene – služebnosti IZ-12za jeden m2.Veškeré náklady
6000840/01 a pověřuje starostku
hradí případný zájemce.
•	Vyhlášení záměru na prodej poobce jejím podpisem.
zemků parc. č. st. 25/2, parc. č. •	Poskytnutí příspěvku ve výši 15.
81/4, a části pozemku parc. č.
000 Kč na Dětskou olympiádu
a Regent pivní běh.
48/12, vše k.ú. Chotilsko, místní
29

chotilský zpravodaj 

6/2022

•	Poskytnutí příspěvku ve výši
10.000 Kč na 7. ročník fotbalového turnaje dětí a dospělých.
•	Stavbu na pozemku parc. č.
394/2, k.ú. Prostřední Lhota, dle
předložené projektové dokumentace za předpokladu, že stavba
bude provedena v souladu s platným územním plánem a platným
stavebním zákonem.
•	Vedení
vodovodní
přípojky
(v délce cca. 1,6 m) v pozemku
parc. č. 1088/3, kú. Prostřední
Lhota za předpokladu, že vybudování vodovodní přípojky (ve-

dení a napojení na vodovodní
řad) bude provedeno pod dohledem a za souhlasu správce vodovodní sítě (VHS Dobříš, spol.
s r.o.), bude provedeno na náklady žadatele a po ukončení prací
bude pozemek uveden do původního stavu.
•	Kupní smlouvu č. 2/2022 v předloženém znění a pověřuje starostku obce k jejímu podpisu.
•	Pro Obec Chotilsko ve volebním
období 2022 – 2026 počet zastupitelů 9.

Zastupitelstvo usnesením zamítlo:
•	Úpravu terénu v požadova- •	Cenovou nabídku na rekonstrukném rozsahu. S žadatelkou bude
ci místní komunikace v Lipí.
na místě samém dohodnut rozBude vypracována projektosah úpravy – zatravňovací dlažvá dokumentace, aby byla moždice mohou být umístěny před
nost získání dotace na uvedenou
garáž,a nikoliv před vjezd na porekonstrukci.
zemek (z důvodu blízkosti hasičské zbrojnice).

Zastupitelstvo usnesením odložilo:
•	Projednání žádosti a požadutostarosta obce).
je zjistit, zda by bylo dostatečné
•	Projednání pronájmu obecníupravit (srovnat a vysypat štěrho bytu. Požaduje nejprve zjistit,
kem) místo, kde se vystupuje
zda předchozí žadatelé stále mají
z autobusu nyní (Jiří Šťástka, Hyzájem o pronájem (dle pořadí,
nek Hypr).
v jakém žádosti přišly, zjistí ta•	Projednání cenových nabídek
jemník OÚ), a po vyklizení bytu
a nejprve požaduje zjistit, jaký je
provést jeho rekonstrukci. Potom
zájem u místních občanů o vybubude pronájem obecního bytu
dování takových hřišť (zjistí mísprojednán.
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	VÝZVA PRO DLUŽNÍKY
Vyzýváme všechny trvale hlášené obyvatele a chataře, kteří dosud
neuhradili poplatek za odpad a za psa na rok 2022, ať tak učiní
bezodkladně!!!
Termín k řádné úhradě za odpad vypršel 31. 3. 2022 podle obecně
závazné vyhlášky č. 1/2021.
Termín k řádné úhradě za psa vypršel k 1. 3. 2022 podle obecně
závazné vyhlášky č. 1/2015.

	UPOZORNĚNÍ NA NEVYZVEDNUTÉ
	PŘÍSPĚVKY ZA UHRAZENÝ ODPAD
Všichni trvale hlášení obyvatelé, kteří si dosud nevyzvedli
příspěvek Kč 400,- na osobuz uhrazeného poplatku za odpad
na rok 2022, ať tak učiní do konce roku. Příspěvek je vyplácen
v kalendářním roce, na který je poplatek placen podle usnesení
zastupitelstva obce č. 172/21.
-OÚ-
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	Vzácná ptačí návštěva
v Prostřední Lhotě
Byla to noc jako každá jiná. Vracel
jsem se pozdě z Prahy, světla mého
auta ozařující stromy a bujný porost lemující silnici, mé oči na stopkách, noha připravená přeskočit
na pedál brzdy, kdyby se na cestě
objevila srnka nebo jiný noční tvor.
Někdo nemá řízení v noci rád, ale
mně se vždycky líbil ten přízračný
klid, který na silnicích panuje. Hodina se už ovšem chýlila k půl druhé a já už měl před sebou vidinu
sprchy po horkém letním dni a samozřejmě postele. Když jsem dorazil domů k bráně a vystoupil jsem,
abych ji otevřel, zastavil jsem se.
Byla téměř bezvětrná noc a krásný
klid, který jsem si po přesunu z města tolik oblíbil. Tentokrát však bylo
něco jinak. Téměř hmatatelné ticho totiž bylo protkané nezvyklou písní...
Než vám ovšem povím jakou, dovolím si udělat malou odbočku.
Už jsou to více jak dva roky, co jsem se přestěhoval do Prostřední Lhoty. Jsem člověk, který se odjakživa zajímal o přírodu. Byl jsem vždy nesmírně zvídavý a fascinovalo mě rozšiřování obzorů v oblasti biologie. Kdykoliv
jsem jako malý viděl motýla nebo třeba brouka, kterého jsem neznal, hned
jsem si ho našel v atlasu a prostudoval celý jeho životní cyklus. To mi zůstalo dodnes – rozšiřování obzorů je takový můj koníček. :)
Jeden z mých velkých zájmů byla ornitologie. Věnoval jsem se jí ze všech
oblastí nejvíce do hloubky. Naučil jsem se poznávat ptáky podle hlasu, chování, vzhledu, začal jsem se věnovat osvětě a také jejich podrobnějšímu výzkumu skrze kroužkování a sledování jejich migrace a meziročního přežívání. V roce 2020 jsem začal tento zájem postupně opouštět, ale fascinace
ptáky a nabyté znalosti ve mně zůstaly doteď.
Tyto znalosti mi umožnily ocenit místní bohatou (nejen) ptačí diverzitu.
Díky svému psímu kamarádovi trávím hodně času venku a na všech vycházkách poslouchám, a i když nevidím moc dobře na dálku, pozoruji. Myslím, že nebudu přehánět, když řeknu, že to, co zde máme, je opravdu poklad. Od sov, po křepelky, krutihlavy, motáky, luňáky a nesčetné šplhavce.
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Za zmínku stojí také například méně běžný skřivan lesní, kterého lze slyšet
každé jaro z vesnice nebo třeba častý soumračný přelet sluk lesních. Zdejší biotopy jsou také nesmírně bohaté na krypticky zbarveného krutihlava
obecného, kterých je zde opravdu mnoho. Takové množství druhů jsem měl
možnost pozorovat a slyšet jen málokde. Bezpochyby je to způsobeno mozaikovitým charakterem zdejší krajiny – lesy, pole, louky, rybníky, potoky, skály, mokřady...
Už vás však nebudu déle natahovat a vrátím se k té nezvyklé noční písni.
V noci běžně zpívá například slavík nebo třeba rákosník zpěvný, ani jeden
z těchto druhů jsem zde však nikdy nezaregistroval. Ve městech se silným
světelným a akustickým znečištěním to pak mohou být i jiné druhy, ovšem
zde, kde je toto znečištění minimální, by byl takový zpěv více než zvláštní.
Díky trénovanému sluchu mi bylo jasné poměrně ihned, že nejde ani o slavíka, ani o rákosníka zpěvného. První dojem byl pomatený drozd zpěvný.
Po krátkém poslechu jsem mávl rukou (byl jsem už opravdu unavený) a odebral se domů k vytouženému spánku, zatímco zpěváček pěl v podstatě bez
přerušení celou noc až do rána. To mi umožnilo se na něj jít ráno podívat s dalekohledem. Zpíval na keři špendlíku u výjezdu z vesnice směrem na Chotilsko, v podstatě nějakých 100 metrů od mého domu. Jaké bylo moje překvapení, když jsem zjistil, že nejde o pomateného drozda, ale o malého ptáčka velikosti rákosníka. Na první pohled UHP, univerzálně hnědý pták – jak jsme
s oblibou mezi ornitology říkávali. Ovšem jeho píseň byla více než unikátní.
Bylo mi hned jasné, že tu je na větvičce nějaký vzácný exemplář. Vrátil jsem se
tedy domů pro telefon, ve kterém jsem měl v online atlasu ptačí hlasy. A hle,
rákosník pokřovní, který na mě zpíval z telefonu, reflektoval melodii, která
se ke mně linula od špendlíků. „Je to možný?“ pomyslel jsem si. Vrátiljsem se
s nadšením ke keřům a pořídil několik dokumentačních fotografií přes dalekohled a také několik nahrávek. Vše jsem posléze konzultoval s několika kamarády ornitology, kteří moji domněnku potvrdili. Nechtěl jsem tomu uvěřit!
Rákosník pokřovní je druhem hnízdícím v mírném pásu Asie a zimujícím v Indii, Srí Lance a Bangladéši. V ČR byl poprvé zaznamenám a oficiálně potvrzen v roce 2014 u Těchařovic, podruhé pak v roce 2020 na okraji Olomouce a potřetí... Ano, potřetí zde, v Prostřední Lhotě! Pravdou je, že mezi
těmito roky byl i několikrát odchycen ornitology, ovšem potvrzené pozorování ve volné přírodě bez odchytových pomůcek je toto opravdu třetí. Malý
krok pro lidstvo, ale velká událost pro Prostřední Lhotu! Pozorování ještě
není oficiálně schválené Faunistickou komisí, kam jsem jej i s veškerou dokladovou dokumentací odeslal, ovšem o určení není pochyb.
Je fascinující si představit, co takového rákosníka pokřovního vedlo
k tomu, aby zaletěl tak daleko od svépůvodní domoviny a posadil se zrovna
na špendlík rostoucí u cesty v Prostřední Lhotě, kde pár nocí i rán intenzivně zpíval. A ještě více fascinující je si představit, že tenhle malýptáček, váží33
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cí zhruba 12 g, bude v zimě trávit svůj čas někde v Indii nebo třeba v Bangladéši. Příroda je opravdu kouzelná.
Fotky rákosníka i 5 minut dlouhou nahrávku jeho zpěvu, kterou jsem
pořídil za jedné bezvětrné noci, si můžete poslechnout na tomto odkazu:
https://rb.gy/auzzmk.
A pokud vás někdy na vašich toulkách přírodou nebo třeba na zahradě
zaujme nějaký zajímavý pták nebo jeho zpěv a chtěli byste se poradit o jeho
určení a nebo se třeba jen podělit o radost, neváhejte mi napsat na martin.
vlk.mrnous@gmail.com. :)
Přeji krásné letní dny a spoustu úžasných zážitků ve zdejší bohaté krajině!
-Vlk-

Červen …
Každý měsíc, když píšu nový článek, si říkám, jestli vůbec
bude o čem psát, jestli nenastane měsíc, kdy bych mohl vlastně
parafrázovat poslední větu slavného Remarqueova románu:
„Na chotilské frontě klid“. Ale opět ne. Za poslední měsíc se
stalo hodně. Posuďte sami:
25. 5. 2022 jsme se vydali do Prostřední Lhoty vyčistit zanesený propustek
pod silnicí.
28. 5. 2022 jsme pomáhali s přípravou vernisáže v Chotilském muzeu, respektive s přípravou a občerstvením pro všechny návštěvníky této zajímavé výstavy o rybářství.
5. 6. 2022 jsme vyrazili do obce Chlum u Hlinska, odkud jsme přivezli zakoupený 300l kompresor Orlík (v hodnotě 20 000Kč). Byl zakoupen z prostředků členů našeho sdružení, které jsme získali pomocí při organizování štafetového běhu VltavaRun 2022. Kompresor bude sloužit k tlakovánízásahového vozidla Tatra v garáži, kde doposud byly umístěny soukromé
kompresory členů výjezdové jednotky.
11. 6. 2022 proběhlo na Křeničné setkání všech členů SDH a jejich přátel,
kteří pomáhají nejen s výše zmíněnou organizací VltavaRunu.
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A nyní ještě k výjezdové činnosti jednotky:
25. 5. 2022 v 8:13 hod. byl naší jednotce vyhlášen poplach – požár stohu
na poli mezi obcí Čím a Korkyně. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná o organizované pálení, a naše jednotka se tak mohla vydat
zpět na základnu.
31. 5. 2022 v 15:16 hod. byl naší jednotce vyhlášen poplach – požár louky
u obce Čelina. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná o organizované pálení, kde vzniklý požár velmi malého rozsahu byl uhašen
organizátorem pálení ještě před příjezdem jednotek. Jednotky se tak mohly vrátit na základnu.
V této souvislosti mi dovolte opět připomenout povinnost ohlašovat pálení.
Sice se nevztahuje na fyzické osoby, které tuto činnost provádějí na svém
pozemku. Pokud ale fyzická osoba plánuje pálení většího množství biologického odpadu (klestu, shrabaného listí a stařiny), je vhodné také
ohlásit pálení na KOPIS HZS. Touto informací lze zabránit zbytečným výjezdům jednotek požární ochrany k domnělému požáru, který může nahlásit například soused.

Při ohlašování pálení je nutno uvést především následující
informace:
• datum a místo pálení
• osobu, která je za pálení odpovědná a kontakt (mobilní telefon)
• dobu, po kterou bude pálení probíhat
Nahlášení se pak provádí nejlépe na webové adrese:
https://paleni.izscr.cz/.
Na závěr bych rád všem, tedy nejen dětem, které právě ukrajují první dny z prázdnin, popřál, aby byly
následující 2 měsíce klidné a plné
odpočinku.
-Martin Brodský35

chotilský zpravodaj 

6/2022

36

chotilský zpravodaj 

6/2022

37

chotilský zpravodaj 

6/2022

38

Měsíčník pro Nový Knín, Chotilsko a Mokrovraty 

Mokrovratský

zpravodaj

6
v ý tisk zdarm a

Červen

2022

Usnesení ze zápisu č. 34/2022
ze zasedání Zastupitelstva obce Mokrovraty,
konaného dne 13. 6. 2022 od 18.00 hodin
Usnesení č. 1-34/2022
Zastupitelstvo obce Mokrovraty volí zapisovatele zapisovatele p. Mgr. Jiřinu Zorkovou a jako ověřovatele Pavlínu Hejrovou a p. Lukáše Konvičku
Výsledek hlasování:
Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 2-34/2022
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje program jednání zastupitelstva
obce dne 13. 6. 2022 takto:
1) Stanovení počtu členů ZO na volební období 2022-2026
2)	Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda
o umístění stavby
3) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti
4)	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – rekonstrukce části místních
komunikací
5) Dobrovolný svazek obcí – TEKOS
6) Veřejnoprávní smlouva o výkonu úkolu městské policie
7) Různé
Výsledek hlasování:
Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
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Usnesení č. 3-34/2022
Zastupitelstvo obce Mokrovraty stanoví pro volební období 2022-2026 počet 9 členů zastupitelstva obce.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 4-34/2022
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a Dohodu o umístění stavby č. IV-12-6031513/
VB/1 mezi Obcí Mokrovraty a ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874//, 405 02 Děčín IV-Podmokly, zastoupena na základě plné moci společností ENERGON
Dobříš, s.r.o., Průmyslová 1665, 263 01 Dobříš.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 5-34/2022
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6026464/1 Mokrovraty-Pouště, NN, pro parc. č.
135/1 mezi Obcí Mokrovraty a ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874//, 405 02 Děčín IV-Podmokly, zastoupena na základě plné moci společností ENERGON
Dobříš, s.r.o., Průmyslová 1665, 263 01 Dobříš, v plné moci ve smyslu § 436
a násl. a § 438 občanského zákoníku, zastoupena společností ENERGON reality, s.r.o., Budějovická 601/128, Praha 4 – Krč.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 6-34/2022
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
ze dne 3. 9. 2021 uzavřené mezi Obcí Mokrovraty a firmou STRABAG a.s.,
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, zastoupené na základě plné
moci Davidem Müllerem a Evou Klufovou, na stavební práce s názvem Rekonstrukce části místních komunikací v obci Mokrovraty.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 7-34/2022
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje vstup Obce Mokrovraty do Dobrovolného svazku obcí TEKOS a se zněním k tomu příslušné dokumentace.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržely se: 3 hlasy
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Usnesení č. 8-34/2022
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o výkonu úkolů městské policie mezi Městem Nový Knín a Obcí Mokrovraty.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 hlasů Proti: 2 hlasů Zdržel se: 1 hlas
Stanislava Ecklová
starostka obce

Zprávy z obce
Servisní a udržovací práce vodárny a vodojemu
V letošním roce byl proveden pravidelný servis technologické linky vodárny. V rámci těchto servisních prací byla provedena údržba akumulační samonosné nádrže na surovou vodu a provzdušňovací věže, dále revize dávkových čerpadel včetně vyčištění dávkovacích ventilů. V červnu bylo provedeno i vyčištění vodojemu.

Aktuality z naší školy
– červen 2022
Vážení spoluobčané,
měsíc červen jsme zahájili oslavou MDD. Pro děti byl připraven poutavý
program, soutěže i závody a nechyběla ani sladká odměna.
Loutkové představení o kašpárkovi zhlédly děti z naší MŠ ve školce v Korkyni, kterou navštívily 3. června. Nechybělo ani fotografování. Na dopravním hřišti v Dobříši si žáci spolu s budoucími prvňáčky připomněli pravidla silničního provozu. Všichni dokázali, že jsou zdatnými chodci i cyklisty.
V úterý 21. června proběhlo tradiční rozloučení v MŠ, šerpování předškoláků, po kterém následovala zahradní slavnost „Z pohádky do pohádky.“ Děti zatančily, zazpívaly, zahrály pohádky, četly v rolích Malého prince, nechyběl zpěv i recitace v anglickém jazyce. Za svůj výkon sklidily uznání a velký potlesk. Všichni si pochutnali na občerstvení, které připravili žáci
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ZŠ. Děkujeme i některým maminkám za jejich přinesené dobroty. Součástí programu bylo také slavnostní rozloučení se žáky 5. ročníku ZŠ, z nichž
dva byli přijati na víceleté gymnázium. Školní výlet do Zeměráje u Kovářova prověřil fyzickou zdatnost přítomných na stezce bosou nohou. Nechyběla
ani návštěva středověké vesničky, kde si děti zkusily umlít obilí, něco utkat
nebo i čarovat. „Ať žijí duchové,“ byl název nejoblíbenější akce roku – spaní
ve škole. Děti i žáci dokazovali svoji odvahu a statečnost při zdolávání strašidelné stezky. Odměnou jim bylo vlastnoručně namalované strašidelné tričko a diplom.
V pondělí 27. 6. 2022 proběhla informativní schůzka pro rodiče budoucích
prvňáčků a nově nastupujících dětí do MŠ.
Závěr školního roku si všichni osladili sladkou zmrzlinou a pak už nastal dlouho očekávaný okamžik – začátek prázdnin. Přejeme Vám, abyste si
prázdniny se svými dětmi co nejlépe užili.
Kolektiv zaměstnankyň ZŠ a MŠ Mokrovraty

	Vítání občánků
V neděli 26. 6. 2022 se za velmi slunečného počasí uskutečnila slavnost vítání občánků. Mezi občany Mokrovrat a Pouští bylo přivítáno těchto 10
dětí: Tobiáš Dvořák, Victorie Kučerová, Anna Mochánová, Pavel Mrha, Vivien Perski, Jan Rousek, Kristýna Schüllerová, Antonín Slavík, Radim Školák a Matouš Toula. Při slavnosti zarecitovaly básničky děti z naší školy.
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	Kominík
Od čtvrtka 25. 8. do neděle 28. 8. 2022
bude v Mokrovratech a na Pouštích
chodit kominík.
Občané, kteří mají zájem o kominické
služby, se mohou objednat do 23. 8. 2022
na OÚ Mokrovraty.
Telefon: 318 593 812, 725 825 325
E-mail: mokrovraty@volny.cz

	Uzavření Knihovny
v Mokrovratech
Knihovna v Mokrovratech je 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.

	Nová kontejnerová stání
Dne 15. 6. 2022 zahájila společnost DOKAS realizaci nového
kontejnerového stání u chatové oblasti v Mokrovratech. Obec
Mokrovraty doufá, že vybudování vhodného zázemí pro
odkládání odpadu motivuje občany k udržování větší čistoty
v okolí kontejnerových hnízd.
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Přes opakované vysvětlování se totiž stále mnohé občany nedaří přesvědčit o nutnosti odpady správně třídit, a především nevytvářet černé skládky a nepořádek v okolí kontejnerů. K omezení podobných problémů snad
přispěje i instalace kamerového systému, jehož umístění je na tato místa
plánováno. Po dokončení akce v Mokrovratech bude následovat vybudování stejného stání na kontejnery u chatové oblasti v Pouštích.

