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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,

jelikož je čas dovolených, prázdnin a letních radovánek, nebudu se v tomto
slově starosty nijak dlouze rozepisovat.

Začátkem druhé poloviny srpna by měly být zahájeny práce na rekonstrukcích
místních komunikací. Nejprve v ulici Na Vyšehradě, poté Vilová, ulice od zámku
na náves v Sudovicích a naposledy v ulici Na Potůčku. Tato ulice bude záměrně
opravována jako poslední z důvodu souběhu akce ČEZu, kdy ten by měl provádět
pokládku nadzemního vedení do země. Informaci o rekonstrukci komunikace má
firma provádějící práce pro ČEZ od letošního jara a pevně doufám, že se jim podaří akci dokončit před započetím rekonstrukce komunikace, neboť následně nebude
možné do nového povrchu zasahovat.
Přeji Vám všem krásný zbytek prázdnin a příjemně strávenou letní dovolenou.

Oznamujeme, že Knínek
zahájí svou činnost 1. 9. 2022

Petr Chmelík, starosta města

Knínek je převážně dětský lidový soubor
působící v Novém Kníně, okres Příbram.
Je určený pro děti ve věku 5 až 12 let.
Repertoárem souboru budou
lidové zpěvy a tance ze Středních Čech.
Pro přihlášení do souboru navštivte web

kninek.bebecha.cz
a vyplňte přihlášku.
Zkoušet se bude v místní Sokolovně
každou neděli od 16.30.
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ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉ RADY
A ZASTUPITELSTVA MĚSTA 
Usnesení č. 78/22 ze zasedání Rady města
Nový Knín ze dne 7. 7. 2022
USNESENÍ č. 1 - 78/2022 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program rady.

rý Knín“ na základě nejnižší podané nabídky firmu Roman Horváth,
Rosovická 288, Dobříš 263 01, IČ
03002284 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

USNESENÍ č. 2 – 78/2022 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
vítězem výběrového řízení na akci
„Rekonstrukce kamenné plochy
u mateřské školy ve Starém Kníně
na pozemku parc. č. 719/2 v k.ú. Sta-

Petr Chmelík, starosta města
a Ing. Tomáš Havlíček, místostarosta,
V Novém Kníně dne 7. 7. 2022
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SDĚLENÍ RADNICE
Parkování v centru města
Od začátku srpna 2022 jsou na horní části náměstí Jiřího z Poděbrad osazeny nové dopravní značky, upravující parkování automobilů. Nově je
umožněno krátkodobé stání po dobu 2 hodin, které musí být vyznačeno
parkovacími kotoučky, umístěnými viditelně za čelním sklem automobilu. Toto bude kontrolováno strážníky městské policie.
Pro občany, kteří chtějí v centru města parkovat dlouhodobě, je určeno
parkoviště pod náměstím Na Merendě.
MěÚ Nový Knín

SLOŽKY
140 let založení Sboru dobrovolných
hasičů v Novém Kníně
V sobotu, dne 2.července 2022 oslavil náš sbor 140.
výročí od svého založení. Spolu s našimi členy a hostujícími okolními hasičskými sbory jsme ve slavnostním průvodu přistoupili k památníku u kostela
na náměstí v Novém Kníně, kde jsme uctili památku
zemřelých členů sboru a zde položili kytici. Odtud
p. Konopásek st. vedl průvod s prapory přítomných sborů k budově hasičské zbrojnice, kde byl u příležitosti 140. výročí založení sboru položen věnec k památníku zakladatele Josefa Kolumbuse.
Samotné oslavy probíhaly v areálu Oplocenky v Novém Kníně. Zde svým
projevem starostka sboru A. Říhová Kalianková připomněla historii sboru
až po současnost. Na její projev navázal náměstek starostky pan M. Konopásek st. V rámci této významné události bylo předáno vyznamenání, které
udělilo Sdružení Čech, Moravy a Slezska "Za celoživotní zásluhy" paní Miloslavě Smělé, in memoriam. Paní Smělá zemřela v lednu tohoto roku. Medaili převzali zástupci rodiny paní Smělé. Zmíněné vyznamenání je jedním
z nejvyšších, které lze udělit. Paní Smělá svým celoživotním dílem význam-
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ně přispěla k výchově mladých hasičů a propagaci požární činnosti na celostátní úrovni. Náš sbor si její celoživotní činnosti a zásluh váží a děkuje.
Paní starostka dále dekorovala pamětními stuhami prapory přítomných
hostujících sborů. Byli přítomni zástupci SDH Budínek, Chotilsko, Velká
Hraštice, Hříměždice, Záborná Lhota, Nové Dvory, Sedlčany, Sudovice, Nečín, ČHJ Libčice, Hubenov, Dražetice. Za Okresní sdružení hasičů v Příbrami byl přítomen pan Vít Šiška, člen odborné rady represe OSH Příbram.
Přítomné z řad hasičů i veřejnosti velmi zaujala ukázka hasičské techniky, a to profesionální i historické. Za původní SDH Starý Knín byla vystavena hasičská stříkačka SIGMUND PUMPY 1890-1937, na kterou měla finančně přispět paní hraběnka Schwanzenbergová ze Sudovic. Mníšek pod Brdy
- PRAGA ERENA z roku výroby 1951, šest válců, která se natáčela klikou a TATRA 138. Náš sbor se pyšnil naleštěnou ERENOU z roku 1951, dále tu byla TATRA 148 a CAS S2R. Za SDH Chotilsko TATRA 815, CAS 30 S2R - cisterna o objemu 9000l vody. Ze Sedlčan byl vystaven ZIL 131, který měl spotřebu pohonných hmot 100lna 100 km. Stará Huť - TATRA KAROSA, Malá Hraštice - LIAZ
706 a SDH Dobříš - RENOLT z r. 2012. Bylo se opravdu na co dívat, tento velký vozový park měl opravdu spoustu diváků od nejmenších až po dospělé.
Městská policie Nový Knín vystavovala sbírku zbraní a v rámci programu předvedla ukázku obrany policejním psem.
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje měl naplánovanou ukázku
likvidace požáru osobního automobilu a záchranu zraněné osoby. Jednotka
těchto profesionálních hasičů byla však náhle odvolána k zásahu z důvodu
záchrany zvířete. Naplánované ukázky zásahů tedy pro diváky improvizovala naše jednotka.
Kromě přehlídky techniky byl pro děti k dispozici skákací hrad a pro dospělé vystoupily hudební kapely. O zvukovou techniku se postaral jako vždy
pan Petr Chmelík, starosta města a zároveň náš člen. Nechybělo ani občerstvení a dobrá nálada. O občerstvení se postaral náš sbor, za přispění všech,
kdo měl ruce. K dobré náladě přispělo nemalou měrou naprosto vyhovující
počasí. Při minulých oslavách před pěti lety bylo počasí přímo spalující. Byl
to i jeden z důvodů, proč při těchto oslavách náš sbor upustil od konání soutěží v požárním sportu.
Závěrem lze konstatovat, že se oslavy vydařily. Poděkování patří všem,
kteří se na jejich přípravě a konání více, či méně zasloužili. Poděkování patří rovněž Městu Nový Knín a všem, kteří nás podporují.
Za SDH Nový Knín O. Konopásková, kronikář
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POHÁDKOVÝ LES
13.ročník
který se bude konat v sobotu 20.8.2022
od 14:00 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 návsi.
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 kreativní dílnička.
Srdečně zveme malé i velké.
Fotografie z minulých ročníků můžete shlédnout 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.

P.S.
Od pana Josefa Máchy, kronikáře města, vím, že dne 9.7.1972 se oslavy sboru konaly na náměstí v Novém Kníně.
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PŘÍSPĚVKY OBČANŮ

KONANÉ AKCE
Sbor dobrovolných hasičů Nový Knín Vás srdečně
zve na „Den soutěží“ v požárním sportu.
Soutěž bude v sobotu 27. srpna 2022 tentokrát již
nově v areálu Oplocenky v Novém Kníně.
Program soutěží:
13:00 –	9. ročník soutěže dětí a mladých hasičů a to „O putovní sekyru starostky SDH Nový Knín“.
15:00 –	18. ročník soutěže družstev mužů a žen s PS 8 a to „O putovní
pohár starosty města Nový Knín“ a zároven i 15. ročník soutěže družstev mužů a žen s PS 12, a to „O putovní pohár velitele sboru SDH Nový Knín“.
Zveme všechny občany Nového Knína a jeho okolí. Zveme všechny
příznivce hasičů. WC, parkování, občerstvení jak teplé, tak i studené,
bude pro vás zajištěno. Doufejme, že počasí nám bude tentokrát přát.

Postřehy odjinud – s tím, co nám tu chybí
Toho, co se v našem městě nenachází, by mohly být dlouhé seznamy, mnohem delší než seznamy toho, co se v našem městě nachází. V případě některých zařízení není čeho litovat – například takový kosmodrom tu asi
nikdo nepostrádá. Možná lze trochu litovat toho, že jsme příliš malí na to,
aby se tady „uživila“ porodnice, čímž se do budoucna výrazně snižuje šance, že nám přibudou nějací další slavní rodáci, ještě více toho, že jsme se
stále nedočkali domova seniorů či aspoň domu s pečovatelskou službou,
protože na podobná zařízení se zmohla i některá místa, jež mají méně obyvatel než my, a ti, kdo zde prožili celý svůj aktivní život, by si podle mě zasloužili prožít v tomto městě i ty své roky, kdy už jim síly příliš neslouží.
A pak nám tu chybí ještě jedno – poměrně nenápadné, ale veskrze praktické – zařízení. To, o kterém se povídá, že tam i císař pán chodil pěšky: obyčejné veřejné hajzlíky.

Propozice k soutěži – kategorie:
Děti: mladší, starší.
PS 8:		 Muži a ženy, družstvo musí mít 7 členů.
PS 12: Muži a ženy, družstvo musí mít 7 členů.
Způsob vyhodnocení: Rozhoduje lepší čas z útoků. Požární útok:
Muži, ženy dle pravidel požárního sportu s tím, že počet hadic „B“ je
2 kusy shodně pro muže a ženy. Na přípravu základny má družstvo
5 minut. Na provedení disciplíny musí stačit obsah jedné kádě vody.
Těšíme se na vaši účast a hlavně na vaši podporu soutěžících.
Za SDH Nový Knín - Lukáš Dragoun
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A ač se většinou snažím bez nich obejít, mohu poskytnout aspoň tři
zkušenosti.
První z nich je z Českých Budějovic z 29. června 2019. To mléko, kterým
jsem zapíjel rohlíky, asi nebylo nejčerstvější a začalo mít poněkud projímavé účinky zrovna ve chvíli, kdy jsem se nacházel na hlavním českobudějovickém náměstí. Šipky ukazující směr k onomu zařízení byly naštěstí spolehlivé, a tak jsem se ve chvíli ocitl na rohu ulic Biskupské a Široké, kde
ona záchrana čekala. Cena za použití tehdy činila pět korun. Nebo půl eura.
Zaplatil jsem tedy českou měnou, vlezl do kabinky, vykasal kilt a zařízení
předpisovým způsobem použil. Jen jsem tak trochu zalitoval, že to WC není
spojeno též se směnárnou, protože éčko za pětku by fakt nebylo k zahození,
zvlášť když jsem byl právě na cestě do Lince.
Druhá zkušenost je z Gallneukirchenu, ze 30. června 2019. Po pravdě řečeno, ta potřeba by ještě nějakou dobu počkala – docházely mi ale zásoby pitné vody a navzdory skoro osmnácté hodině večerní bylo vedro na padnutí.
Na kašně bylo varování „Kein Trinkwasser“ a ani v okolí jsem žádný vhodný zdroj nezaznamenal. A tak se jako poslední naděje na získání životodárné tekutiny jevily veřejné hajzlíky, přesněji kohoutky jejich umyvadel. Najít je nebylo zas tak složité – šipky ukazovaly k radnici (pár metrů severně
až severozápadně od gotického katolického farního kostela svatého Havla,
po němž se město jmenuje), což je v případě Gallneukirchenu vcelku tuctová
budova asi z poslední třetiny 20. století. Vchod na WC se nachází v jejím jižním rohu. Pokud si dobře vzpomínám, v pánské části byla kromě několika
pisoárů jen jedna kabinka, a to poměrně rozsáhlá, aby do ní v případě potřeby mohl vjet i vozíčkář. Místnost na mě působila prostorným a světlým dojmem, čistota byla samozřejmostí. A vodu jsem si samozřejmě doplnil v míře
vrchovaté. A dodejme, že použití WC je zadarmo a nikdo tam nehlídá – jen
jsou tam jakási varování ohledně kamerového systému, to kdyby tam někdo
chtěl přece jen tropit nějaké nepřístojnosti.
Konečně třetí zkušenost je z Cáhlova (německy Freistadtu), a to z 28. června 2021. I v tomto případě byla hlavním důvodem návštěvy potřeba doplnit
pitnou vodu. Cáhlovští veřejní hajzlíci, na rozdíl od těch v Gallneukirchenu,
nesídlí v tamní (převážně barokní) radnici, nýbrž v domě v uličce západně
od ní (na rohu Rathausgasse a Waaggasse, pozdně renesanční portál z Waaggasse vede do informačního střediska, vchod z Rathausgasse na ony veřejné toalety). Ty jsou umístěny ve velké klenuté místnosti (té klenbě bych
hádal původ nejpozději na přelomu 16. a 17. století), která byla pro nynější
účel předělena příčkami. Velká označení DAMEN (dámy – vlevo od vchodu)
a HERREN (pánové – vpravo) mi dávala jasně najevo, kam mám jít, i když
jsem byl oblečen v kiltu. Ale ještě před vchody do těchto oddělení byl vstup
do kabinky, kterou mohli použít vozíčkáři či vozíčkářky, případně maminky potřebující přebalit své ratolesti. Vybavení, tedy pisoáry, mísy i umy-

vadla, bylo provedeno z kovu, zřejmě
z nerezové oceli. Voda v umyvadlech
byla ovládána fotobuňkou reagující na pohyb, takže k tomu, abych naplnil litrovou láhev, jsem musel před
onou fotobuňkou asi třikrát zamávat
rukou. A dodejme, že použití je – stejně jako v Gallneukirchenu – zdarma,
tedy s výjimkou automatu na kondomy v pánské části (a možná nějakého
jiného – a hádal bych i jakého – v části dámské, ale to jsem neměl příležitost ověřit).
Takže potud malá procházka tím,
co v našem městě chybí. Zařízením,
o němž se někdy říká, že podle jeho
úrovně lze usuzovat na kulturu národa (či obecněji obyvatelstva v případě mnohonárodního společenství). A tak si říkám: je příčinou nepř ítomnost i takového zař ízení
v našem městě opravdu pouze nedostatek peněz či potřeba splnit ty úkoly, které více „hoří“, nebo také obava, jak by dopadla takováto prověrka naší
kulturnosti?
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Starý sukničkář Miloš Hlávka

Vážení spoluobčané,
tento mimořádný příspěvek se mi nepíše dobře, ale k jeho napsání
mě přinutily okolnosti.
V lednu letošního roku jsem zjistila, že je porušený hrob u Thanů, a nejen tam. Zřejmě chtěli krást desku z hrobu. Deska je oštípaná a celý hrob
je hnutý. Potkala jsem místostarostu a řekla, „že na hřbitově“……dál jsem
se nedostala. Zvedl ruce a řekl, že jsem už asi dvacátá! Tak jsem řekla,
„když to ví, že se tam krade, proč se s tím něco neudělá?“ Druhý den mi
řekl, že se domluvil s nějakým člověkem (řekl i jméno, ale já ho zapomněla) a že na hřbitově budou namontovány fotopasti. Řekla jsem si, „alespoň
něco“. V neděli 3. 7. 2022 jsem šla na hřbitov a zjistila, že jediné celoza-
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sklené okno z kaple je ukradené a místo okna tam zůstaly dvě cihly! Ptala
jsem se na úřadě, jestli se ví, kdo tam řádí, že se to zjistí z té fotopasti. Bylo
mi řečeno, že tam žádná není. Což je vrchol sprostoty, takhle lhát člověku
do očí. Za tohle se platí tak vysoké poplatky? Kde skončil zvonek ze zvoničky a velký kříž? A kde skončí ten, který je celý nakloněný? Je to hanba
a hlavně neúcta nejen k lidem, kteří nechali kapli postavit, ale i k těm, kteří na zdejším hřbitově odpočívají.
Zajímalo by mě, jestli se v nějaké obci chovají k místům posledního odpočinku s takovou neúctou, jako tady ve Zlatohorním městě Nový Knín.
Šrámková

Mlčící většina
V nedávné době proběhla v našem městě anketa, kde se občané mohli vyjádřit, jaká investiční akce by podle nich byla nejpotřebnější. Mne, stejně
jako paní Kolkovou, překvapilo, jak málo občanů se tohoto hlasování zúčastnilo. Podle mne je bohužel závažnější skutečnost absolutního nepoměru odevzdaných hlasů v Novém Kníně a v Libčicích. Celkem bylo odevzdáno 521 hlasů, přičemž pro první tři vítězné návrhy, a to návrhy ve prospěch Libčic, bylo odevzdáno 175 hlasů. Tedy plná třetina. Přitom v Novém
Kníně je evidováno 2065 obyvatel a v Libčicích jen 206. Kdo se tedy z velké většiny ankety zúčastnil? Jednoznačně občané Libčic a tím si zaslouženě zabezpečili realizaci akcí v jejich obci. Oproti tomu obyvatelé Knína
se projevili jako mlčící většina. Budou tedy dále projevovat (rozuměj remcat) svou oprávněnou nespokojenost na to, co se v Kníně pro lidi či zvelebení města dělá, nebo spíše nedělá, ale sami, když mají možnost věc ovlivnit, mlčí!!!
Před časem jsem do Zpravodaje napsal příspěvek o nevybudování cesty přes park ke školce a hřbitovu ve Starém Kníně. Ta se v anketě umístila
na čtvrtém místě. Opět tenkrát pan starosta jen sliboval. Teď mu vlastně mlčící většina obyvatel Knína svou nízkou účastí na hlasování nepřímo potvrdila, že takovouto cestu vlastně ani nijak akutně nepotřebují!
Letos na podzim, kdy budou volby, panuje velká nespokojenost se současným vedením města. Při takovém přístupu občanů, jako k oné anketě, se nic
nezmění! Jak správně napsala paní Šrámková, vládnou tu lidé s hroší kůží.
Často mající na svou osobu podané trestní oznámení, vyslovující sliby (které nikdy nejsou splněny), mistrně zvládající hru na „mrtvého brouka“ a často řešící věci, které málokdo z občanů považuje za nutné a prospěšné – např.
reorganizace náměstí (při které dojde k výraznému počtu parkovacích míst)
12
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nebo ony opičárny (stojící ve Starém Kníně na naprosto nevhodném místě) a vybudované jen díky dotaci! Někde ve Zpravodaji jsem četl: „dostane-li
obec dotaci na chlívky pro osly, tak se chlívky vybudují“.
červenec 2022, Michal Seydl

PODĚKOVÁNÍ
Vážení spoluobčané,
dne 2. července
2022 náš Sbor dobrovolných
hasičů
Nový Knín oslavil
140. výročí od jeho
založení. Byl to pro
náš sbor velký den.
Doufáme, že mnoho z vás si oslavy
užilo a přízeň nám
budete zachovávat
i nadále.
Dovolte mi touto cestou poděkovat všem našim členům SDH za jejich obětavou práci pro sbor. Věřte, že někdy je to opravdu náročné.
Dále děkujeme všem sponzorům ( VHS Dobříš, firmám Kohout
a Bobcat, hlavně Městu Nový Knín a všem dalším, co se s námi podíleli na uspořádání oslav). Těšíme se zase za pět let.
Za SDH Nový Knín - Lukáš Dragoun

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych touto cestou poděkovat panu místostarostovi Ing. Tomáši Havlíčkovi za vlídný přístup a zejména báječnou atmosféru během
jeho osobní návštěvy u příležitosti mých narozenin.
Růžena Kaucká, Sudovice
13
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PODĚKOVÁNÍ

Vážení spoluobčané,

Děkujeme všem sousedům za pomoc při odstranění zlomeného
stromu v ulici Na Flusárně. Kdo nemohl, pomohl slovem. Za to moc
děkujeme.

VZPOMÍNÁME
Vzpomínka maminka 10 let
Dne 31. 8. 2022 tomu bude již deset let, co pozemský svět opustila naše milovaná maminka, babička a manželka Dana Varhanová (roz. Rambousková). Neuplyne den, abychom na ni nepomysleli
a chybět nám nepřestane nikdy. Věříme však, že nad námi bdí jako
anděl strážný. A toto vědomí nám dává sílu tady pokračovat v jejím odkazu, žít život člověka s dobrým srdcem, jakým ona bezesporu byla.
Vzpomínají Jana, Dana a Pavel
za rodinu Varhanovu zapsala Jana Zelenková

Jubilanti měsíce
Krásné narozeniny v měsíci srpnu oslaví pan Jindřich Špinar. Životní jubilea oslaví paní Alena Němcová, paní Eliška Foltýnová,
paní Daniela Radová a pan Miloslav Hrubý. Půlkulaté narozeniny
budou slavit paní Alena Štveráková, paní Alena Dragounová, pan
Václav Budka, paní Jana Šmejkalová a paní Marie Meyerová.

dovolujeme si Vám představit naši vizi, kandidátku a program strany ODS Nový Knín do voleb
do obecního zastupitelstva, konaných v září letošního roku.
Naší vizí a představou je otevřený, moderní, zodpovědný a vstřícný úřad, který podporuje
aktivitu občanů a naslouchá jim. Úřad schopný zajistit občanům nejen kvalitní služby a
pomoc v těžkých situacích, ale i vytvářet příležitosti ke vzdělávání, sportu a kulturním a
společenským aktivitám.
Naše kandidátka:
1. Ing. Pavel Hnízdil, 42 let, muž, obchodní manager, Nový Knín, nezávislý kandidát
2. Petra Moravcová, 52 let, žena, personalistka skupiny DA, Nový Knín, nezávislý
kandidát
3. Martin Provazník, 47 let, muž, jednatel společnosti, Nový Knín, člen ODS
4. Kamil Vlasák, 32 let, muž, manažer oddělení, Nový Knín, nezávislý kandidát
5. Jiří Stracený, 42 let, muž, přijímací technik, Nový Knín, nezávislý kandidát
6. Jana Pavlíková, 40 let, žena, administrativa, Nový Knín, nezávislý kandidát
7. Marek Křivonoska, 18 let, muž, student, Nový Knín, nezávislý kandidát
8. Matěj Macháček, 29 let, podnikatel, Kozí Hory, nezávislý kandidát
9. Ludvík Koza, 55 let, jednatel společnosti, Nový Knín, nezávislý kandidát
10. Kateřina Lojínová Krátká, 44 let, žena, žena v domácnosti, Chramiště, nezávislý
kandidát
11. Monika Bakosová, 45 let, žena, obsluha čerpací stanice, Nový Knín, nezávislý
kandidát
12. Jana Patová, 57 let, žena, podnikatel, Nový Knín, nezávislý kandidát
13. Lukáš Mácha, 41 let, muž, instalatér, Nový Knín, nezávislý kandidát
14. Hana Vejvodová, 57 let, žena, manažer nákupu, Nový Knín, nezávislý kandidát
15. Jaroslav Záleský, 67 let, muž, důchodce, Kozí Hory, nezávislý kandidát
Náš program:
1. ZRUŠÍME městskou policii v co NEJKRATŠÍM možném termínu a ÚČELNĚ využijeme
ušetřené finanční prostředky do ROZVOJE OBCE.
2. Začneme INTENZIVNĚ jednat se Středočeským krajem o postupných OPRAVÁCH všech
HLAVNÍCH dopravních TAHŮ v Novém Kníně a spádových obcí. Zajistíme OPRAVU MÍSTNÍCH
KOMUNIKACÍ, výstavbu CHODNÍKŮ na kritických místech, doplnění PŘECHODŮ pro chodce.
Také zajistíme modernizaci a kompletní rekonstrukci VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ vše dle
finančních možností města.
3. Prosadíme TRANSPARENTNÍ ROZPOČET obce s důrazem na možné úspory a zefektivnění
hospodaření s MAJETKEM MĚSTA. Provedeme revizi všech stávajících smluv. Budeme
usilovat o VRÁCENÍ DŮVĚRY OBČANŮ k vedení obce.
4. Budeme podporovat KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ AKTIVITY včetně aktivit
pro DĚTI A MLÁDEŽ. Chceme KOMUNIKOVAT S OBČANY a budeme se zabývat jejich podněty.
5. Zaměříme se na ROZVOJ A REVITALIZACI SPÁDOVÝCH OBCÍ. Podpoříme zvýšení kvality
života v námi spravovaném městě a spádových obcích.

Oslavencům přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí.
NECHCEME HLEDAT DŮVODY, PROČ TO NEJDE. CHCEME HLEDAT ZPŮSOB, JAK TO UDĚLAT.
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Vážení spoluobčané,
termín letošních komunálních voleb se blíží. Již 23. - 24. září 2022 bude zvoleno
15 zastupitelů do Zastupitelstva města Nového Knína.
Jsme sdružení nezávislých kandidátů, kteří se v letošním roce rozhodli společně kandidovat
a ucházet se o místa v našem zastupitelstvu.
Vzniklo tak Sdružení nezávislých kandidátů PRO NOVÝ KNÍN. Spojili jsme se, abychom
lidem v Novém i Starém Kníně, Libčicích, Kozích Horách, Sudovicích a Chramištích nabídli
efektivní správu města. Přinášíme možnost podílet se na tom, jak bude vypadat místo,
kde žijeme.
O Vaši důvěru budou společně a nerozdílně usilovat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

NOVOKNÍNSKÝ ZPRAVODAJ 

Ing. Radek Hrubý, 58 let, ekonom, Sudovice, bez politické příslušnosti.
Marek Zach, 47 let, regionální ředitel, Nový Knín, bez politické příslušnosti.
Kamil Vlasák, 54 let, živnostník, Sudovice, bez politické příslušnosti.
Jiří Krása, 72 let, důchodce, Sudovice, bez politické příslušnosti.
Tereza Miletičová, 21 let, studentka porodní asistence, Libčice, bez politické přísl.
MUDr. Miloš Nevařil, 69 let, lékař, Nový Knín, bez politické příslušnosti.
Bc. Lucie Konturová, 34 let, zdravotní sestra Charita Starý Knín, Nový Knín, bez polit. přísl.
Monika Stránská, 49 let, logistik, Kozí Hory, bez politické příslušnosti.
Michal Rambousek, 51 let, živnostník, Nový Knín, bez politické příslušnosti.
Ing. Aneta Hrubá, 32 let, auditor, Sudovice, bez politické příslušnosti.
Jaroslav Hlinka, 50 let, živnostník, Nový Knín, bez politické příslušnosti.
Pavel Černý, 58 let, technik, Nový Knín, bez politické příslušnosti.
Kamil Rada, 48 let, vedoucí sběrných surovin, Sudovice, bez politické příslušnosti.
Jana Šustrová, 41 let, živnostník, Sudovice, bez politické příslušnosti.
Ing. Štěpán Polák, 45 let, architekt, Nový Knín, bez politické příslušnosti.

Naše plány, představy, náš program, představení kandidátů a další informace budeme
publikovat nejen v Novoknínském zpravodaji, ale také v dalších tiskovinách a na
sociálních sítích.

Občané Knínu (OK)
Do letošních komunálních voleb do zastupitelstva našeho města se přihlásilo
nové sdružení nezávislých kandidátů, které nese název Občané Knínu (OK).
Tvoří holidé řady profesí, různých zájmů a rovněž prakticky všech věkových
skupin. Nechybějí v něm mladí lidé, lidé středního věku, ale i senioři. Snažili
jsme se také, aby kandidáti reprezentovali všechny části Nového Knína.
Impulsem pro sestavení této kandidátky bylo především to, že její členové,
pokud budou zvoleni, chtějí přispět svou prací k rozvoji našeho města, zlepšení
života v něm, služeb, a také životního prostředí, veřejného, kulturního i
sportovního života. Naší snahou bude i racionalizovat některé činnosti obce a
optimalizovat investice.
Na kandidátce sdružení Občané Knínu (OK)do voleb jsou následující obyvatelé
našeho města:
Lukáš Sláma, technik, Chramiště
Bc. Jiří Stracený, důchodce, Sudovice,
Jaroslav Soukup, dílovedoucí, mistr, Sudovice,
Daniela Slámová, instruktorka, Chramiště,
Ing. Tereza Hrubá, manažerka v IT firmě, Sudovice,
Michal Šustr, dělník, Sudovice,
Miroslav Rampas, mechanik vrtných soustav
Ing. Michal Petřík, software inženýr,
Miroslav Mařík, 49 let, řidič, Sudovice,
Richard Vlasák, 31 let, logistik, Nový Knín,
Stanislav Stránský, mistr zvuku, Kozí Hory,
David Patera, elektromechanik, Nový Knín,
Adam Rada, číšník, Sudovice,
Petr Kontur, živnostník, Nový Knín,
Markéta Müllerová, technickohospodářská pracovnice, Chramiště.
S dalšími informacemi včetně programu veřejnost seznámíme nejen
prostřednictvím tohoto zpravodaje, ale počítám i s tím, že pro zlepšení
informovanosti obyvatel města také zřídíme naši facebookovou stránku.

Za sdružení nezávislých kandidátů
PRO NOVÝ KNÍN
Radek Hrubý
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INZERCE

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ

TRADICE A PROSPERITA
„ … nebát se přijmout zodpovědnost “

Vážení spoluobčané,
představujeme Vám kandidáty za sdružení TRADICE A PROSPERITA pro volby do
Zastupitelstva města Nový Knín v roce 2022:

1. Petr Chmelík, 41let, technik
2. Ing. Tomáš Havlíček, 64 let, projektant
3. Ing. Miroslav Lidinský, 50 let, prezident parasportovní organizace
4. Ing. Jaroslava Michálková, 43 let, ekonom
5. Josef Kolka, 44 let, živnostník
6. Radka Panská, 38 let, jednatel společnosti
7. Pavel Trefný, 44 let, tesař
8. Věra Špačková, 42 let, obchodní manažer
9. Roman Žemlička, 43 let, automechanik
10. Ing. Lukáš Cvrček, 43 let, projektant
11. Jiří Korotvička, 59 let, zámečník
12. Zdeněk Kopáč, 62 let, výtvarník restaurátor
13. Josef Fabián, 48 let, technik
14. Kateřina Špačková, 42 let, manažerka
15. Miroslav Konopásek, 70 let, mechanik

KOHOUT J&B s.r.o. (NAŠE LOGO)
NOVĚ NABÍZÍME:








DÁLE NABÍZÍME:

Jsme sdružení nezávislých kandidátů s dlouholetou tradicí a úspěšně zvládnutými
projekty.
K práci zastupitele přistupujeme zodpovědně, na prvním místě ve prospěch města a
jeho občanů.
Naši kandidáti jsou již nyní činní v místních spolcích, organizacích, a i soukromě se
zapojují do veřejného dění v rámci města.
Dokončíme nyní rozpracované projekty (Vodovod, kanalizace a ČOV Libčice, navýšení
kapacity mateřské školy, chodník v ulici Sudovická a Staroknínská, rekonstrukce
veřejného osvětlení)
Budeme pokračovat v průběžných projektech jako opravy komunikací a plochy
náměstí, participativním rozpočtu, komplexním řešení odpadového hospodářství,
revitalizaci náměstí a jeho okolí, revitalizace veřejných prostranství ve všech částech
města.
Více o nás a programu naleznete na našich webových stránkách.

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






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









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

SLUŽBY:

www.tradiceaprosperita.cz
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INZERCE

ZAHRADY

JO
NÁŠ
DAVID JONÁŠ

7

MĚSÍČNÍK PRO NOVÝ KNÍN, CHOTILSKO A MOKROVRATY 

Chotilský
zpravodaj

V Ý TISK ZDARM A

Červenec

2022

ZAHRADNÍK

723 107 539
zahrady-jonas@email.cz
www.zahrady-jonas.cz

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Chotilsko
konaného dne 18. 7. 2022

Měsíčník Novoknínský zpravodaj • Číslo 7/2022 vyšlo v Novém Kníně, dne 3. 7. 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: 23. 9. 2022 do 12:00 hod.
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Zastupitelstvo usnesením schválilo
•	Rozpočtové opatření č. 6/22 dle
a souhlasí s předloženou dokupředložené tabulky. Celková
mentací týkající se zakládaného
výše příjmů je 16.414,1 tis. Kč (nasvazku.
výšeno o 118,3 tis. Kč) a celko- •	Změnu kolaudace objektu Smilová výše výdajů je 30.527,2 tis. Kč
vice ev.č. 095 z rekreačního ob(navýšeno o 40,0 tis. Kč).
jektu na objekt k trvalému byd•	Příspěvek ve výši 10.000 Kč
lení za podmínky, že majitelem
na předškolní docházku pro děti
objektu nebudou požadovány
navštěvující tato předškolní zazměny v infrastruktuře.
řízení: Obecně prospěšná společ- •	Stavbu na pozemku parc. č. 42/25
nost ČAP, Lesní rodinný klub Pod
a parc. č. 1222/4, oba k.ú. ProstředTrolím vrchem a Klubíčko Štěchoní Lhota, dle předložené projektovice. ZO zároveň schvaluje smlouvé dokumentace za předpokladu,
vy o poskytnutí účelového finančže stavba bude provedena v souního příspěvku obcea pověřuje
ladu s platným územním plánem
starostku obce jejich podpisem.
a platným stavebním zákonem.
•	Vstup Obce Chotilsko do dobro- •	Sjezd na pozemek parc. č. 42/9, k.ú.
volného svazku obcí TEKOS –
Prostřední Lhota z pozemku parc.
Technické a komunální služby
č. 42/25, k.ú. Prostřední Lhota.
21
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•	Uložení kanalizační přípojky
(z domácí ČOV) do pozemku parc.
č. 42/13, k.ú. Prostřední Lhota.
•	Poskytnutí příspěvku na Chotilské posvícení z rozpočtu Obce
Chotilsko.
•	Rekonstrukci antukového hřiště
v Chotilsku a schvaluje vypsání
výběrového řízení na uvedenou
akci.
•	Podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj ve výši

80% na rekonstrukci antukového
hřiště v Chotilsku.
•	Vydláždění vjezdu do objektu Chotilsko čp. 37 na náklady
žadatele.
•	Vyhlášení výběrového řízení
na rekonstrukci veřejného osvětlení v místních částech: Chotilsko, Prostřední Lhota a Mokrsko.
•	Cenovou nabídku na vyfrézování pařezů okolo hřiště v Prostřední Lhotě.

Zastupitelstvo usnesením zamítlo:
•	Změnu stavby před dokončením •	Umístění
modulového
domu
dle předložené projektové dokus rovnou střechou na pozemek
mentace a požaduje dokončení
parc. č. 6, k.ú. Sejcká Lhota.
stavby dle původního projektu.
•	Cenovou nabídku na dodávku
ATS do Prostřední Lhoty.

Zastupitelstvo usnesením odložilo:
•	Projednání žádosti a požadu•	Projednání žádosti a návrje šetřením zjistit přesný rozsah
hu smlouvy o smlouvě budouprací, který je potřeba vykonat
cí o zřízení věcného břemene
k odvodnění vodovodní šachty
a požaduje po vlastníkovi po(Běla Tobolová, František Malý,
zemku předložit projekty k jedHynek Hypr).
notlivým stavbám a stavební
•	Stanovisko k dělení pozemdokumentaci.
ku parc. č. 102/53, k.ú. Hněvšín,
místní část Knihy, do výsledku
jednání mezi vlastníky sousedních pozemků.
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VÁŽENÍ A MILÍ OBČANÉ
OBCE CHOTILSKO
obracím se na všechny „Chotiláky“, kteří mají zájem na rozvoji
své obce a nelíbí se jim, že v porovnání s ostatními střediskovými
obcemise Chotilsko stává jakousi „popelkou“. Proto bych Vás touto
cestou chtělapožádat, abyste zástupcům obce ukázali, že Vám není
lhostejný stav obce, který úzce souvisí s hospodařením každé obce.
Choďte na jednání zastupitelů, abyste se dozvěděli, co se ve Vaší obci děje
a co je v silách obecního úřadu možno řešit. Ať Vámi zvolení zástupci vědí,
cochcete v obci zlepšit a co je pro Vás prioritou. Je nutná vzájemná komunikace, která zde vázne, jakoby lidé rezignovali.
Když projíždím českými vesnicemi, kde mají pěkné silnice, chodníky
a upravenou zeleň, tak trochu závidím a říkám si, čím to je, že to někde jde,
a jinde je to problém? Je to v hospodaření obce, nebo v lidech, kteří zde žijí?
Tady je možná problém i v tom, že pod „vesničku mou, střediskovou“, spadá
ještě několik dalších obcí, a tak se stává, že členové zastupitelstva se snaží
„kopat“ hlavně za obec, kde žijí.
Myslím si, že po cca 25 letech prožitých v této lokalitě, (původně v N. Kníně-Sudovicích, kde jsem zvládla a přežila jako sama ženská postavit dům),
az toho 13 let žiji v Chotilsku, mohu říci, že problémy a život zde znám. Přesto mi tento kraj přirostl k srdci, a právě proto mi není lhostejné, že se tady
nějak zastavil čas.
Mým přáním je, aby zde lidé zase začali mezi sebou víc komunikovat
a snažili se najít společnou řeč při řešení stávajících problémů i vleklých
sporů z minulosti.
Protože mi záleží na tom, kde žiji, a mám ještě dost energie na to pokusit
se o zkvalitnění života v Chotilsku, kandiduji do zastupitelstva obce jako nezávislý kandidát.
-S pozdravem Naděžda Janatová-
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I LETOŠNÍ LÉTO OPĚT
PŘEJE VÝJEZDŮM …
Je to až k neuvěření, ale od posledního vydání Chotilského
zpravodaje vyjížděla naše jednotka k sedmi dalším událostem.
Ale pojďme hezky popořádku:
2. 7. v 10:28 hod. vyjížděla naše jednotka k likvidaci obtížného hmyzu
do areálu dětského tábora v Sejcké Lhotě. Po příjezdu na místo události nám oznamovatelka ukázala místo, kde se vosy nacházejí. Byl použit
ochranný oblek pro práci s bodavým hmyzem a vysavač. Vosí hnízdo bylo
odsáto a odvezeno.
8. 7. v 9:08 hod. vyjížděla naše jednotka do katastru obce Borotice k technické pomoci – odstranění stromu spadlého na vozovku. Po příjezdu
na místo události jednotka provedla odstranění ulomené silné větve z vozovky. Po odklizení byla vozovka očištěna.Během likvidace byl řízen provoz na komunikaci.
8.7. v 9:57 hod. vyjížděla naše jednotka do katastru obce Čelina k technické pomoci – odstranění stromu spadlého na vozovku.Po příjezdu na místo
provedla jednotka odklizení stromu a očistila vozovku.
14. 7. v 19:58 hod. vyjížděla naše
jednotka do katastru obce Čím
a Buš k technické pomoci – odstranění stromu spadlého na vozovku.
Dle hlášení směřovala naše jednotka do katastru obce Korkyně, nicméně spadlé stromy byly nalezeny
po upřesnění oznamovatelkou v zatáčkách za obcí Čím. Zde byl odstraněn akát a několik dalších stromků
a větví ve vozovce. Poté jsme pokračovali směrem k obci Buš,kde bylo
několik stromů v zatáčkách. Naproti
nám odklízela spadlé stromy místní
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jednotka Buš. Během návratu naše jednotka odstranila další 2 padlé stromy z vozovky v úseku silnice Čím - Chotilsko. Část jednotky se pak vydala ještě na kontrolu silnice k Prostřední Lhotě a k místní části Kobylníky.
14. 7. ve 21:11 hod. vyjížděla naše jednotka do katastru obce Měřín k technické pomoci – odstranění stromu spadlého na dům, kde se dle hlášení nacházeli 3 lidé. Po příjezdu na místo události provedla jednotka průzkum,
kdy bylo zjištěno, že nad rámec poškození domu došlo k poškození zaparkovaného vozidla padajícím komínem. Obyvatelé chaty vylezli z chaty oknem ještě před naším příjezdem.Bylo odřezáno větší množství větví z terasy, aby byl umožněn přístup do chaty a do garáže. Velitel zásahu HZS
Jílové rozhodl strom dále neodstraňovat a nechat ho specializované firmě k zpracování. Majiteli z bezpečnostních důvodů doporučil v chatě nepřebývat do odstranění stromu z důvodu možného narušení statiky. Poté
se jednotka vrátila na základnu.Během návratu naše jednotka odstranila
4 padlé stromy do vozovky v úseku silnice Křeničná - Čím.
15. 7. v 11:59 hod. vyjížděla naše jednotka do katastru obce Korkyně k technické pomoci – odstranění stromu spadlého na cestu.Padlé stromy se nacházely na polní a lesní cestě, která slouží jako jediná příjezdová cesta k rekreačním chatám. Oznamovatel se proto nemohl dostat s vozidlem z tohoto
prostoru. Jednalo se o zlomenou borovici a dub ležící přes tuto cestu. Po rozřezání a odklizení za použití navijáku se jednotka vrátila na základnu.
15. 7. ve 13:14 hod. vyjížděla naše jednotka do Prostřední Lhoty k technické pomoci – odstranění stromu spadlého na cestu.Po příjezdu na místo události byly zjištěny tři topoly zavěšené nad komunikací na telefonním
vedení a o 100 m dále padlý ořech přes komunikaci. Ten byl rozřezán a odklizen mimo vozovku. Ostatní stromy byly pomocí lanového navijáku strženy na zem a po rozřezání odklizeny z vozovky.
16. 7. v 17:20 hod. se naše jednotka vydala ještě jednou do Prostřední Lhoty, kde pomocí arboristické pilky provedla ořezání nalomených větví z lip
u rybníka, které hrozily spadnutím na procházející.
Na závěr mi dovolte připomenout blížící se termín Chotilského posvícení, kdy se na vás těšíme 27/8/2022 od 15:00 hod., kdy začínáme tradiční mší. Opět připomínám možnost předání darů/cen do tomboly, které je
možné předat paní Stanislavě Rákosníkové /776 626 373/, případně do infocen-
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tra v Chotilském muzeu, děkujeme!V této souvislosti bych rád zmínil, že
naše jednotka při tomto posvícení (od 16:00hod.) oslaví 95. výročí založení
našeho sboru. Těšíme se na vás…
Krásný a klidný srpen
-Martin Brodský-

DĚTSKÁ OLYMPIÁDA A REGENT
PIVNÍ BĚH V PROSTŘEDNÍ LHOTĚ
23. července se podle předpovědi očekávalo deštivé počasí, a tak jsem
s obavami počítala, že na hřiště, kde se Dětská olympiáda konala, přijde
málo dětí. Ale asi jsem si moc přála, aby se nám déšť vyhnul (a jak se říká,
co si moc přeješ, to se ti splní). Občas se ukázalo i sluníčko, sice kolem třetí
hodiny se mírně zatáhlo, ale vítr déšť odfouknul jinam.
Olympiády se zúčastnilo 61 dětí!
Což je co říct, protože vím odalších
dětech, které odjely na tábor a přijít
nemohly. Před vlastním zahájením
olympiády nám Kristýna Tomášková předvedla krátkou rozcvičku
na zahájení soutěží.
Pak se děti, které při prezentaci obdržely barevný pásek na ruku
(což sloužilo k identifikaci kategorie dětí), rozutekly k určeným
disciplínám.
Tam se skákalo v pytli, běželo s pingpongovým míčkem na lžíci, běhalo
mezi tyčkami, házelo na cíl a nakonec děti běžely 50m (mladší) a 100m (starší). Než se spočítaly výsledky, soutěž nám zakončila Anetka Štrosová s menší ukázkou tanečků pro děti. A dětem se to moc líbilo, slyšela jsem dva kluky,
jak si povídají: To bylo supeeer!
Po vyhlášení výsledků Olympiády následoval Regent pivní běh. Celkem
běželo 7 žen a 13 mužů, nejlepší ženy byly Kristýna Tomášková z Prostřední
Lhoty a Katka Lánská z Mokrska, z mužů skončili nejlépe Jiří Šťástka z Prostřední Lhoty a Filip Linhard ze Sejcké Lhoty.
26
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Samozřejmě se vyskytl občas nějaký problém – jako třeba jsem poslala děti vrátit čísla a ještě měly běžet běh…. Trochu zmatků, čísla vzít
zpátky…. Anebo problém s kategoriemi dětí – příští rok musíme dopracovat do nejmenších detailů, ale neřídili jsme se tentokrát věkem dětí,
ale datem narození.
Na závěr patří obrovské poděkování: holkám při prezentaci a počítání výsledků – Evě z Hradce Králové, Ivě Sečkářové a Aleně Futerové, Danovi Slabému za ozvučení, rozhodčím: manželům Kunešovým, manželům Štěpánovým, Pavlovi a Matěji
Charouzkovým, Lence Charouzkové za fotodokumentaci, Pavlovi Šťástkovi
za čas strávený vařením guláše, Jirkovi Šťástkovi, Milanovi Stinglovi.
Letošní Olympiáda je za námi, budeme se těšit na Dětskou olympiádu
2023.
-Libuše Vlachynská-
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MĚSÍČNÍK PRO NOVÝ KNÍN, CHOTILSKO A MOKROVRATY 

Mokrovratský

zpravodaj

7
V Ý TISK ZDARM A

Červenec

2022

ZPRÁVY Z OBCE
Koncem července byla ukončena akce „Rekonstrukce části místních komunikací v Mokrovratech a v Pouštích“. Celkové náklady činí 6,7 mil. Kč. Projekt je spolufinancován dotací Středočeského kraje ve výši 785 tis. Kč a dotací z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 3 918 450 Kč.
Z celkové délky 4,5 km obecních komunikací v Mokrovratech je v tuto
chvíli již na 80 % položen nový asfaltový povrch.
Obecní komunikace v Pouštích v celkové délce cca 2 km jsou zrekonstruovány kompletně. Cílem rekonstrukce obecních silnic je zkvalitnění dopravní obslužnosti, a proto doufáme, že občané a ostatní projíždějící nebudou
zneužívat nových povrchů k nepřiměřeně rychlé jízdě.

VODNÉ A STOČNÉ
NÁKLADY A PROVOZ
V dnešním vydání Mokrovratského zpravodaje vám přinášíme přehlednou tabulku nákladů na vodné a stočné a kalkulaci nákladů na fakturované množství vod, vše za rok 2021.
Nákladová položka

30

Voda pitná

Voda odpadní

Poplatek za odběr podzemní vody

63 492,00 Kč

0,00 Kč

Chemikálie

28 940,00 Kč

41 640,00 Kč
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Nákladová položka

Voda pitná

Voda odpadní

0,00 Kč

4 184,00 Kč

Elektrická energie

173 269,00 Kč

371 449,00 Kč

Mzdové náklady

125 246,00 Kč

314 277,00 Kč

Opravy

104 559,00 Kč

138 186,00 Kč

50 399,00 Kč

50 400,00 Kč

158 380,00 Kč

376 445,00 Kč

567,00 Kč

1 137,00 Kč

2 225,00 Kč

2 225,00 Kč

707 077,00 Kč

1 299 943,00 Kč

26 663 Kč

25 862 Kč

Podíl nákladů na 1 m3

26,52 Kč

50,26 Kč

Fakturovaná cena na 1 m3 (bez DPH)

25,00 Kč

42,00 Kč

Ostatní materiál

Obnova - technické zhodnocení
vodohospodářského majetku
Provozní služby - externí (servisní práce,
odběry vzorků, technologický dozor)
Dezinfekce, ochranné pomůcky
Správní režie (programové vybavení)
Náklady celkem (bez DPH)
Fakturované množství vody v m3
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Vodné a stočné – fakturace
Odečet vodoměrů a následnou fakturaci vodného a stočného provádíme
3krát ročně, k 31. květnu, 31. srpnu a 31. prosinci. V loňském roce jsme započali s výměnou vodoměrů a nově nám Vodohospodářská společnost Dobříš
instaluje vodoměry s dálkovým odečtem. Nové vodoměry jsou již namontovány ve většině domácností Mokrovrat a Vilové čtvrti, začínáme i v Pouštích.
Bohužel dodávky vodoměrů váznou, a tak montáž neprobíhá tak rychle, jak
bychom si přáli. Doufáme, že v září budeme s výměnami pokračovat, domácnosti budeme kontaktovat a domlouvat přesný termín montáže. Instalaci vodoměru hradí obec, protože vodoměr je majetkem obce. Vlastník nemovitosti je povinen zpřístupnit vodoměr a umožnit jeho kontrolu nebo výměnu.
Termíny odečtů vodoměrů pravidelně zasíláme SMS zprávami a zveřejňujeme na úředních deskách. Žádáme občany, aby průběžně kontrolovali
stav vodoměru ve svých domácnostech, protože během fakturace se setkáváme s neočekávaně zvýšenou spotřebou vody některých odběratelů. Častým důvodem nadměrné spotřeby vody bývá kapající kohoutek, protékající
toaleta nebo protékající pojistný ventil boileru.

UPOZORNĚNÍ

Tabulka ukazuje běžné náklady na provoz vodárny, vodovodu, kanalizace
a čistírny odpadních vod. Z porovnání nákladů na 1 m3 a fakturované ceny
je patrné, že obec doplácí provoz vodovodu a kanalizace z jiných zdrojů
(z daňových příjmů obce). Investiční náklady na obnovu (technické zhodnocení) nebo rozšíření sítí jsou v kalkulaci za rok 2021 pouze částečně.
Od 1. 1. 2022 došlo k navýšení ceny vodného na 27,28 Kč a ceny stočného
na 54,55 Kč (bez DPH), protože jsme nuceni na základě právních předpisů
a dotačních pravidel započítat do kalkulace i tvorbu tzv. Fondu obnovy vodohospodářského majetku. Na zvláštní bankovní účet převádíme finanční
prostředky určené pouze pro budoucí obnovu vodohospodářské sítě (tyto
prostředky nelze použít na jiné účely). Od roku 2022 budou tyto prostředky navýšeny, aby odpovídaly skutečné hodnotě majetku. Hodnota vodovodu
včetně úpravny vody činí 37,15 mil. Kč a hodnota kanalizace včetně čistírny
činí 66,4 mil. Kč. Do fondu obnovy vodovodu budeme v letošním roce převádět 210 tis. Kč z vystavených faktur za vodné a stočné a 350 tis. Kč z ostatních
zdrojů obce. Do fondu obnovy kanalizace budeme převádět 330 tis. Kč z fakturace a 750 tis. Kč z ostatních zdrojů.

Již se v podstatě stalo tradicí, že v každém čísle Zpravodaje žádáme občany o dodržování pořádku na sběrných stanovištích tříděného odpadu a neporušíme tento zvyk ani tentokrát. Při odkládání je třeba tříděný odpad,
zejména papírové krabice a plasty, UPRAVIT (ROZŘEZAT, ZMAČKAT). Bohužel je mezi námi mnoho pohodlných jednotlivců, kterým je zatěžko vyvinout alespoň minimální úsilí a sešlápnout PET lahev, případně krabici
a umístit ji do příslušného kontejneru.
Pokud by se všichni chovali ohleduplně a tato pravidla dodržovali, kapacita kontejnerů by byla dostačující a nenastávaly by situace, kdy jsou kontejnery obloženy haldami odpadu, které, jak se mnozí domnívají, obec obratem odklidí. Obci tím vznikají další náklady, které bude nutno promítnout
i do poplatků za odpady, protože obecní rozpočet bohužel není bezedný.
Ve snaze udržet pořádek na místech soustřeďování tříděného odpadu začala obec s postupnou instalací kamerového systému.
NEPOŘÁDEK U KONTEJNERŮ JE PŘEDEVŠÍM VIZITKOU UŽIVATELŮ TOHOTO PROSTORU!!!
Svoz kontejnerů s plastovým odpadem probíhá 2x týdně, a to v pondělí a ve čtvrtek. Kontejnery s papírovým odpadem jsou vyváženy rovněž 2x
týdně, a to v úterý a v pátek.
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POVINNOSTI PODNIKATELŮ PŘI
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Všichni podnikatelé a živnostníci si musí podle platných zákonů zajistit vlastního dodavatele služeb odpadového hospodářství a nejsou oprávněni využívat pro odkládání tříděného odpadu kontejnery, které jsou určeny výhradně pro obyvatele obce a vlastníky nemovitostí, kteří hradí Obecnímu úřadu Mokrovraty místní poplatek za systém odpadového
hospodářství.
Ty podnikatelské subjekty, které nemají uzavřenu smlouvu na svoz odpadu z podnikání s firmou oprávněnou k této činnosti, se dle §121, odst.5, zákona 541/2020 Sb. o odpadech, vystavují riziku značných sankcí.

KNIHOVNA V MOKROVRATECH
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Elektroodpad – pouze kompletní elektrozařízení: pračky, mikrovlnky, ledničky, vrtačky, vysavače,
žehličky apod.
Objemný odpad: koberce, lina, nábytek, matrace apod.
Občané a chataři z Mokrovrat
a Pouští mohou odpad na těchto
místech odkládat zdarma v přiměřeném množství.
Pneumatiky nebereme do objemného odpadu! Místa zpětného odběru pneumatik zajišťuje společnost
Eltma, www.eltma.cz nebo Dokas
Dobříš.

Knihovna Mokrovraty bude otevřena
v pátek 2. 9. 2022 od 18:00 do 19:00 hod.

KOMINÍK

SVOZ ELEKTROODPADU
A OBJEMNÉHO ODPADU
V sobotu 27. srpna 2022 přijímáme objemný odpad a elektroodpad
na těchto místech od 9:00 do 12:00 h:
● Mokrovraty – dvůr u hasičské zbrojnice
● Pouště – u kontejnerů na tříděný odpad
34

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 19. 8. 2022 na OÚ
Mokrovraty.
Telefon: 318 593 812, 725 825 325
E-mail: mokrovraty@volny.cz
35

OZNÁMENÍ

Oznamujeme, že v období od 5. 8. do 18. 8. 2022 budou pracovníci
ČEZ Distribuce provádět v naší obci pravidelné odečty
elektroměrů. Žádáme občany o umožnění volného a bezpečného
přístupu k elektroměru.
TIP: Registrujete se zdarma na https://www.cezdistribuce.cz/cs/sluzba a informace o odstávkách elektřiny budete dostávat e-mailem nebo SMS. U poruch jsou zasílány SMS zprávy s předpokládanou dobou obnovení dodávek.

