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Srpen 2020
výtisk zdarma

Měsíčník pro Nový Knín, Chotilsko
a Mokrovraty – Mikroregion Střední Povltaví

Živohošť – pláž

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR

Oznámení o době a místě konání voleb

Starosta Města Nový Knín podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o
volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky se
konají :
v pátek dne 2. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 3. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost – Nový Knín čp. 47 (mincovna) – přízemí, místnost vpravo
pro voliče s trvalým pobytem v Novém Kníně ( bez Sídliště),
ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost – Nový Knín čp. 47 (mincovna) – přízemí, místnost vlevo
pro voliče s trvalým pobytem v části Libčice, Kozí Hory, Chramiště ,Sudovice a ulice Sídliště.
3.Voliči budou dodány nejpozději 3 dny před dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb na
žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.
4.Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje:Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže
svoji totožnost a státní občanství České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič platným
občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky.
5.Volby do Senátu Parlamentu České republiky:Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže
svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).
6.V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční:
v pátek dne 9. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 10. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
V případě konání II. kola voleb do Senátu volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech
voleb.

V Novém Kníně dne 24. srpna 2020

Petr Chmelík
starosta
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
měsíc srpen byl ve znamení Mistrovství světa v rýžování zlata, a tak se
o něm musím zmínit.
Tato akce se připravovala několik let a nikdo z pořadatelů na samém začátku netušil, jak moc bude ovlivněna šířením koronaviru po světě v roce
2020. Ještě při loňské prezentaci ve Finsku to vypadalo, že to bude velká,
prestižní akce, kterou Nový Knín dlouho nebude mít čest hostit. Letošní rok
ovšem do připravovaného mistrovství zásadně zasáhl.
Počet účastníků byl přibližně poloviční, než by tomu bylo běžně a mistrovství světa se tak stalo spíš mistrovstvím Evropy. Nedorazili závodníci
z Austrálie, Jihoafrické republiky, Ameriky či Kanady, která se měla u nás
v Kníně prezentovat, neboť příští rok se bude mistrovství světa konat právě tam.
Od začátku do čtvrtka jsem byl denně v areálu Oplocenky a vše probíhalo v poklidu a podle instrukcí Krajské hygienické stanice, se kterou jsem byl
jak já, tak především pořadatelé v kontaktu pro případné problémy, které by
mohl způsobit koronavirus. Zbylé dva dny jsem netrávil v Novém Kníně, ale
podle toho, co vím, vše proběhlo bez problémů.
Mám za to, že celkově se Mistrovství světa v rýžování zlata 2020 v Novém
Kníně povedlo, tedy alespoň podle ohlasů účastníků, pořadatelů a všech,
kteří Oplocenku v předposledním srpnovém týdnu navštívili.

Petr Chmelík, starosta města
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Zasedání městské rady
a zastupitelstva města 
Usnesení č. 39/20 ze zasedání Rady města Nový Knín
ze dne 27. 7. 2020
USNESENÍ č. 4 - 39/2020 - RM
Rada města Nový Knín bere na vědomí návrh na vypořádání majetkoprávních vztahů pozemků pod
budovami letního kina navrženou
společností GONURA PROPERTY
s.r.o. a doporučuje zastupitelstvu
schválit smlouvu o smlouvě budoucí kupní na pozemky pod budovami
letního kina.

USNESENÍ č. 1 - 39/2020 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program rady.
USNESENÍ č. 2 - 39/2020 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
v souladu s § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
právních předpisů, podání žádosti
o pořízení Regulačního plánu městské památkové zóny Nový Knín
Městským úřadem Dobříš, odborem výstavby a životního prostředí, oddělením výstavby (tj. příslušný úřad územního plánování dle § 6
odst. 1 písm. c) stavebního zákona).

USNESENÍ č. 5 - 39/2020 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje dodatek k pojistné smlouvě
č. 7720986787 mezi Městem Nový
Knín a Kooperativa pojišťovna a.s.
Petr Chmelík, starosta města
a Ing. Tomáš Havlíček, místostarosta,
V Novém Kníně dne 27. 7. 2020

USNESENÍ č. 3 - 39/2020 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
smlouvu o prodeji dříví mezi Městem Nový Knín a firmou MALESA,
les a zvěřina s.r.o.
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Usnesení č. 40/20 ze zasedání Rady města Nový Knín
ze dne 17. 8. 2020
USNESENÍ č. 6 - 40/2020 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
dohodu o způsobu provedení údržby ochranného pásma mezi Městem
Nový Knín a společností ČEPS.

USNESENÍ č. 1 - 40/2020 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program rady.
USNESENÍ č. 2 - 40/2020 - RM
Rada města Nový Knín bere na vědomí nabídku firmy GALILEO
na vytvoření nových webových
stránek Města Nový Knín a pověřuje starostu města podepsáním
smlouvy s firmou GALILEO.

USNESENÍ č. 7 - 40/2020 - RM
Rada města Nový Knín projednala žádost Charity Starý Knín o příspěvek na spolupořádání koncertu
Bratří Ebenů a neschvaluje přidělení žádného finančního příspěvku,
vzhledem k propadu příjmů města.

USNESENÍ č. 3 - 40/2020 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje nájemní smlouvu mezi Městem
Nový Knín a Rytířským řádem křižovníků s červenou hvězdou na nemovitost a pozemky parc. č. st. 30
s budouvou č.p. 317 a parc. č. 44, vše
v k.ú. Starý Knín.

USNESENÍ č. 8 - 40/2020 - RM
Rada města Nový Knín pověřuje
paní Olgu Konopáskovou vedením
Stavebního úřadu Nový Knín.
USNESENÍ č. 9 - 40/2020 - RM
Rada města Nový Knín bere na vědomí informaci starosty města o ukončení svozu TKO pro Město Nový Knín firmou DOKAS
Dobříš s.r.o. k 31. 12. 2020 a pověřuje starostu města obesláním alespoň 3 svozových firem s poptávkou
na svoz TKO.

USNESENÍ č. 4 - 40/2020 - RM
Rada města Nový Knín projednala nabídku pana XXXXXXX na předání daru, spočívajícím v opravě
obecní komunikace v okolí pekárny
a doporučuje zastupitelstvu města
tento dar přijmout.
USNESENÍ č. 5 - 40/2020 - RM
Rada města Nový Knín projednala možnosti směny pozemku mezi
Městem Nový Knín a Rytířským řádem křižovníků s červenou hvězdou v k.ú. Libčice.
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USNESENÍ č. 10 - 40/2020 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje záměr vzájemné směny pozemků parc.
č. 918/72, 918/73 a 1062 v k.ú. Nový Knín a parc. č. st. 64 v k.ú. Sudovice
mezi Lesy České republiky s.p. a Městem Nový Knín.
Petr Chmelík, starosta města a Ing. Tomáš Havlíček, místostarosta,
V Novém Kníně dne 17. 8. 2020

Sdělení radnice
Pozvánka na zastupitelstvo
Zastupitelstvo města Nový Knín zve na své zasedání,
které se bude konat ve čtvrtek dne 24. 9. 2020
od 19.00 hodin v zasedací místnosti na radnici.

Úprava úředních dnů městského úřadu
Od měsíce září bude nově k úředním dnům v pondělí a středu
přidán úřední den v pátek, a to od 7:00 do 11:00 hod.

Uzavírka komunikace č. II/114 ve Staré Huti
Plánovaná uzavírka ulice Knínská ve Staré Huti, která měla
probíhat od 1. 9. do 30. 9. 2020 se z technických důvodů ruší.
6
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Nové umístění kontejnerů na tříděný odpad
Začátkem září dojde k přesunutí kontejnerů na tříděný odpad
od zdravotního střediska na parkoviště naproti penzionu
Maruška v Žižkově ulici.


Děkujeme za pochopení.

DOVOLENÁ STAROSTY
Od 9. 9. do 19. 9. bude starosta čerpat dovolenou.

INZERCE

PortDeBras
Jednoduché plynulé cvičební sekvence doprovázeny hudbou. Inspirace jogou, pilates, tancem.
Co Vám tento jedinečný cvičební koncept přinese? Funkční trénink pohybu, dynamický strečink,
zlepšení hybnosti kloubů, uvolnění těla i mysli, eleganci v pohybu …a mnoho dalšího.
Cvičení je určeno pro všechny věkové kategorie!
Kde: Nový Knín – sokolovna
Kdy: od 15.9. v 19:30.
Cena: 80kč/60min.
První ukázková lekce zdarma!!
Bližší info: email: j.chottova@seznam.cz, tel: 777170620. Těším se na Vás Jitka Chottová
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Složky
Září ve farnosti
Všem dětem, rodičům a učitelům vyprošuji požehnání do nového
školního roku. Také v tomto školním roce bude výuka náboženství
na faře ve Starém Kníně. Kdo by měl o výuku zájem, ať mne kontaktuje.
V září nás čekají poutní mše svaté u kapliček v našich obcí:
12. září	ve 14. 00 hod. bude poutní mše svatá u kaple
Narození P. Marie v Dražeticích.
26. září	v sobotu bude poutní mše svatá u kaple
sv. Václava v Drevníkách. Hodina bude
upřesněna po domluvě s farníky.
28. září	v 17. 00 hod. bude mše sv. u kaple
sv. Václava v Mokrovratech.

Upozorňuji také na národní pouť 28. září ve Staré Boleslavi,
v 10. 00 hod. hlavní poutní mše sv. za účasti J.Em.Marc kardinála
Ouelleta, prefekta Kongregace pro biskupy.
Přikládám plakátek s pozváním na naši farní pouť ke svatému
Františku a srdečně zvu.
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Pouť k patronu farního kostela
ve Starém Kníně
sv. Františku z Assisi
Pouť k patronu farního kostela
ve Starém Kníně
sv. Františku z Assisi

2. - 4.října 2020

2. - 4.října 2020
na, první pátek v měsíci
Pátek 2. října, první pátek v měsíci

15.00
- výstav
Nejsvětějšíadorace
svátosti, adorace
výstav Nejsvětější
svátosti,
17.30

- litanie k Nejsvětějšímu Srdci Páně

18.00
- mše svatáSrdci
ke cti Andělů
strážných
litanie k Nejsvětějšímu
Páně

mši svatou
vede P.
David Horáček CSsR, možnost svátosti smíření.
mše svatáVýstav
ke icti
Andělů
strážných

Sobota 3. října

vatou vede
P. David
Horáček CSsR, možnost svátosti smíření.
9.00
- ranní chvály

íjna

9.15

- poutní mše svatá
hlavní celebrant
P. Krzysztof Jozef Strzelczyk CSsR

Po skončení mše svaté (cca v 10:15) odchod na dvě poutní trasy doprovázené kněžími P. Petrem Benešem CSsR a P.
Krzysztofem Jozefem Strzelczykem CSsR.

ní chvály

17.30

- Koncert bratří Ebenů
Koncert se koná v novoknínské sokolovně, vstupné 300,- Kč, pro poutníky zajištěn částečný sponzoring.

ní mše svatá
ní celebrant
Neděle 4. října, slavnost sv. Františka
zysztof Jozef Strzelczyk CSsR
9.50
10.3o

- křížová cesta

- slavná poutní mše svatá, hlavní celebrant P. David Horáček
Horáček CSsR

15.00

- svátostné požehnání P. David

vaté (cca v 10:15) odchod na dvě poutní trasy doprovázené kněžími P. Petrem Ben
efem Strzelczykem CSsR.
Všechny bohoslužby se konají v kostele sv. Františka z Assisi ve Starém Kníně.

oncert-------------------------------------------bratří Ebenů

Obvyklé mše
sv. v sobotu ve Velkévstupné
Hraštici a v Novém
Kníně a vKč,
neděli pro
na Starépoutníky
Živohošti nebudou, zajištěn
mše svatá v neděli
v 8:30 v Boroticích
zůstává
novoknínské
sokolovně,
300,částečný
sponzoring.
zachována.

íjna, slavnost sv. Františka

cesta
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Na závěr přijměte modlitbu za náš národ, v které se obracíme
k hlavnímu patronu české země k svatému Václavu:
Všemohoucí věčný Bože,
na přímluvu svatého Václava,
dědice české země,
přijmi naše prosby za ty,
kteří nám vládnou:
dej jim ducha moudrosti a prozíravosti;
ať respektují Tvůj spravedlivý řád,
hájí lidskou důstojnost
a život každého člověka
od početí až do přirozené smrti;
ať podporují zdravou rodinu
založenou na celoživotním
věrném svazku muže a ženy;
ať poctivě spravují svěřený majetek
a svým jednáním dávají
dobrý příklad celé společnosti;
ať jsou zodpovědní vůči dalším generacím,
probouzejí touhu po dětech
a jejich dobré výchově.
Nás pak naplňuj Svatým Duchem
a veď ke svědomitosti,
abychom svým životem přispívali
ke šťastné budoucnosti národa
a zodpovědně rozhodovali.
O to prosíme skrze Krista,
našeho Pána.
Amen.

Žehná Vám P. Josef Andrejčák O.Cr.
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Skautský tábor Bradavická škola čar a kouzel 2020
Všichni jsme se na tábor těšili a konečně v sobotu 18. 7. jsme se sešli
na tábořišti u Kamenice. Čekalo nás 14 dní v podsadových stanech
s krásným okolím v prostředí kouzelných Bradavic.

První den začali prefekti (mladší vedoucí), kteří představili své koleje
(Zmijozel, Havraspár, Nebelvír a Mrzimor), a mladší studenti získali své
hábity. Poté následovalo spoustu her, ale také nás čekalo kouzelnické vyučování. To zahrnovalo obranu proti černé magii, lektvary, jasnovidectví,
bylinkářství a spoustu dalších nauk. Jako správní kouzelníci jsme si také
vyrobili hůlky a košťata, protože bez nich by to nešlo. Samozřejmě nechyběl ani famfrpál, který jsme pilovali na turnaj.
Vše by klidně plynulo, kdyby se hned po prvním výletě za kouzelnými
tvory v táboře neobjevilo znamení zla. Znamení nám připomínalo, že se
v kouzelnickém světě děje něco zlého a my nejspíš budeme muset zasáhnout. Znamení zla se objevovalo stále častěji a pokaždé nám způsobilo nějaké komplikace, např. choduspozpátkus. Abychom blížící se zlo byli schopní přemoci, museli jsme se neustále zdokonalovat zejména v obraně proti
černé magii. Postupně se nám odhalovala pravda o pánovi zla. Zlom nastal,
když přiletěla sova s Denním věštcem. V kouzelnických novinách jsme zjis11
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tili, že se objevilo pět nových viteálů (částí temné duše). Hned nám bylo jasné, že pokud je nezneškodníme my, není nikdo jiný, kdo by mohl světu pomoci. Starší studenti z Bradavic naštěstí všechny viteály našli a díky mladším kouzelníkům se je podařili zničit. Svět je zachráněn!

Na závěr tábora proběhl slavnostní oheň, kde byli oceněni nejlepší
čarodějové a čarodějky. Poté jsme
si zazpívali pár oblíbených písniček a pomalu se chystali na poslední noc ve stanech. Ráno jsme uklidili, dobalili a čekalo nás loučení před
odjezdem domů. Někdy dokonce slzavé. Kouzelný tábor skončil…
Uteklo to jako divoká řeka, ale můžeme se těšit na září a nový skautský
rok. Děkujeme všem vedoucím, kteří jako dobrovolníci věnovali dětem
svůj čas. A díky patří i Milanovi Brejchovi, který zajistil dopravu táborových věcí.
Za skautský oddíl Koťata napsalyKiki a Šárka
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Milí přátelé Lesního
rodinného klubu
pod Trolím vrchem,
školní rok jsme zakončili
příměstským táborem v červenci a v srpnu. Oba tábory
byly tematické.
Ten první ,,Pohádkový“,
se nejvíce líbil těm nejmenším. Navštívilo nás pražské
divadlo Úsměv s pohádkou
O Smolíčkovi, která se odehrála pod pergolou Lesního
klubu. Děti si užily výtvarničení, sběru bylinek, na které si zhotovily batikované
sáčky. Děti si upekly bábovku, kterou s chutí spořádaly
po odpoledním odpočinku.
Též si vyrobily jednoduché
loutky k pohádce O Karkulce.
Druhý Tábor srpnový, byl
s Angličtinou jógou. Děti se
seznámily se slovíčky, naučily se vyslovovat názvy zvířátek, pojmenovat členy rodiny, počítat a také zpívat jednoduché písničky. Cvičení pod širým nebem se
dětem líbilo a i když první dny nepřálo počasí, užily si hodně aktivit v lese
a na louce. Ani na tomto táboře se nezapomínalo na výtvarnou činnost. Výroba mýdel, různé techniky malování, pečení koláčků a závěrečný karneval, to vše si děti užily a odměnou pro nás, tety Lesního klubu, byl jásot
a chuť dětí vše nové, nepoznané, vyzkoušet.
Budeme rádi, když se děti v příštím roce budou vracet. Zájem o náš klub
celoročně je největší motivací v této činnosti pokračovat a vymýšlet nové náměty. Celodenní péče o nejmenší děti, příprava starších dětí na zvládnutí nástupu školní docházky, kroužky a mnoho jiných aktivit, to je náplní našeho
rodinného klubu.
Za Lesní klub Soňa Sladkovská
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NEJVĚTŠÍ ŠKOLA TAEKWON-DO V ČR
VSTUPUJE DO NOVÉ SEZONY

Škola Ge-BaekHosinSool začíná novou sezonu! Přijďte si zacvičit tradiční
korejské bojové umění taekwon-do! Jsme největší škola s nepočetnější nabídkou tréninků po celé ČR! Jsme největší školou v Čechách i na Moravě
s nejširší nabídkou tréninků. V roce 2020 hodláme obhájit celkové vítězství na Mistrovství České republiky a též patříme do nejlepšího a nejúspěšnějšího Střediska talentované mládeže v ČR. Při tréninku klademe důraz
na originální hodnoty bojových umění, jimiž jsou zdvořilost, čestnost, vytrvalost a sebeovládání, kromě toho se zaměřujeme na rodiny s dětmi. Zabýváme se také praktickou sebeobranou. Školu vedeme pod dozorem korejského velmistra Hwang Ho Yonga, jako jediní v republice nově vyučujeme i další korejská bojová umění taekkyon, gumdo a hoppaesool.
Přihlaste se nejlépe během září a října jako začátečník, ať Vám nic neunikne, jen u nás získáte zkoušky na vyšší pásek, členské známky a výbavu
(dobok, lapa, chrániče) zdarma. Proto neváhejte a přidejte se k nám každé
pondělí od 16:30 v ZŠ města Nový Knín. Pro bližší informace navštivte náš
web na tkd.cz.
Nikol Křížová, Ge-BaekHosinSool
14
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Trikolóra Nový Knín Vás zve na besedu
s politologem, pedagogem, spisovatelem,
komentátorem, publicistou a překladatelem

Alexandrem Tomským
o palčivých tématech dneška, jako jsou:
politická korektnost, sebeobviňující chování Západu, imigrace,
tradiční pojetí rodiny, dobrovolná cenzura, idea národa.
Beseda se uskuteční ve čtvrtek 24. září 2020 od 19:00 hodin
v hostinci „U Růžičků“, Havlíčkova 15, 262 03 Nový Knín.
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	KONANÉ AKCE
Informace ke koncertu Bratří Ebenů
U příležitosti pouti ke sv. Františku se koná 3. 10. 2020 od 17.30
hodin v Sokolovně v Novém Kníně avizovaný koncert Bratří Ebenových. Předprodej vstupenek je
od 1. září 2020 na radnici v Novém Kníně v úředních hodinách
u paní Jany Rambouskové a nebo
po telefonické domluvě na čísle 724 236 152 v kancelářích Charity Starý Knín na adrese Nový
Knín 278 (bývalý technický areál za městem směrem na Libčice).
Ceny vstupenek v předprodejích 300,- Kč za osobu.
Účastníky prosíme, aby se řídili podle aktuálních vládních nařízení pro případnou koronavirovou situaci. Kdo roušky již odložil, může
si před zahájením produkce zakoupit novou.
Srdečně zveme a těšíme se na společný krásný zážitek.
p. Josef Andrejčák a pracovníci Charity Starý Knín

SDH Sudovice Vás zve na hudební
vystoupení skupiny

PATRONKY se zpěvem a tancem,
KDY: 4. 9. 2020 – pátek od 17.00 hod.
KDE: Nový Knín-Sudovice 2 – stodola–klub, vstup ze dvora

Vstupné: 50,- Kč
Informace na telef.: 603 220 545
16
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SDH Sudovice Vás zve na
hudební v ystoupení

kamarádi táborových ohňů
Hosté:

skupina FLOK S.K.H.
26. 9. 2020
od 15 hodin

STODOLA KLUB
Nov ý Knín, Sudovice 2
(vchod ze dvora)

Informace na tel.:
603 220 545

17
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1. oddíl Koťata Nový Knín

30 let

skautského oddílu

Zveme všechny současné i bývalé
2. 10. 1990 – 2. 10. 2020
členy oddílu, rodiče, přátele
a příznivce skautingu v Novém Kníně
na setkání k výročí vzniku skautského oddílu v našem městě.

v klubovně

Žižkova 43
společný vchod s knihovnou

v sobotu

3. 10. 2020
13:00 – 16:00

Těšíme se.
https://skautikotata.webnode.cz/
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Česká hasičská jednota Libčice si Vás dovoluje srdečně pozvat na

18. ročník soutěže

„O putovní pohár starosty obce Libčice“,
která se koná v sobotu 26. 9. 2020 v Libčicích.
Začátek soutěže je v 9.30 hodin pro děti a ve 12.40 pro dospělé
na louce za Podhoreckými
(směrem od N. Knína u rybníka vpravo, směrem od Čeliny u rybníka vlevo).

9.00 – 9.15

prezentace družstev

9.30

slavnostní nástup a zahájení soutěže dětí

12.30

vyhodnocení soutěže dětí

12.00 – 12.30

prezentace družstev žen a mužů

12.40

slavnostní nástup a zahájení soutěže ‐ ženy, muži

V rámci soutěže proběhne klasický požární útok na 2 béčka a štafeta savců, oba časy se
budou sčítat.Celá soutěž proběhne dle pravidel požárního sportu ČHJ.
ŠTAFETA SAVCŮ – jako každý rok 3 soutěžící musí ve štafetě vypít 0,5 l (0,3 l ženy) piva na
EX a na čas.

Srdečně zveme všechny spoluobčany.
Bohaté občerstvení pivo, limo, guláš, klobásy, hermelíny, párky.
Přijďte nás podpořit, těší se hasiči, hasičky a hasičata z Libčic.
19
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	PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Koupil jsem si kilt
Koupil jsem si kilt. Vlastně dva kilty. Tedy takové ty sukně, co nosí pánové,
hlavně ve Skotsku, ale i ve Walesu, v Irsku a u některých dalších národů
hlásících se ke keltskému původu.
Není to novinka – v tomhle ohozu se občas pohybuji nejen po knínských
ulicích od loňského léta, v kiltu jsem pobíhal i po Oplocence při mistrovstvích v rýžování zlata.1
Tak proč o tom píšu? Inu proto, že pár lidí se mě ptalo, zda to je ze Skotska,
případně kde jsem to sehnal. Nebo kde se to dá sehnat. A proč to nosím. A někteří by to možná také rádi věděli, ale ne tolik, aby jim to za to zeptání stálo.
Ale pokud to napíšu sem, třeba si to se zájmem přečtou.
Nejprve něco k původu mých kiltů: nejsou ze Skotska, oba byly ušity
v Čechách.
První je od Zahálkových, kteří svůj výrobek prezentují jako Kilt po česku a nyní bydlí v Semilech. Je to ten dražší (a kvalitnější) z mých kiltů (kilt
se všitou kapsou 2990 Kč + látkový pásek 300 Kč + jedna přídavná kapsička
300 Kč, dohromady 3590 Kč; v poslední době došlo ke zdražení, takže dnes
bych vysolil o dvě stovky víc). Vedle kiltu si u nich lze objednat také dámskou sukni (1990 Kč) nebo pánskou sportovní sukni (1990 Kč). Podrobnosti
lze najít na webech http://www.kiltpocesku.cz nebo https://www.kiltzahalka.
cz. Ceny jsou (pro zájemce z České republiky) včetně poštovného.
Druhý z mých kiltů ušila paní Polívková z Chotěboře (https://www.kapsare-polstare.cz/). Její nabídka je pestřejší a pánské sukně tvoří jen jednu její
část. Lze si tam objednat mj. i kuchyňské zástěry či povlaky na polštáře. Její
kilt patří naopak k tomu levnějšímu – 1200 Kč za kus. Nižší cena je vyvážena
například tím, že kapsa není do kiltu všitá, nýbrž zavěšuje se na pásek (při
chůzi drobet plandá), který ale není součástí balení (připočítejme něco přes
stovku). V ceně není ani poštovné (balík na poštu 98 Kč) – takže celkové náklady vyjdou na něco kolem 1400 Kč.
Dalším místem, kde se u nás dají kilty sehnat, jsou e-shopy pro příznivce metalu, punku, „gothic“ hudby a módy (byť například Karel IV. by z té
„gotiky“ byl asi poněkud na větvi) a s tím spojených životních stylů. Jde například o weby https://www.spiral.cz, https://4realshop.cz, http://lumbers.cz,
1

	Nebyl jsem tam v tomto směru sám – loni se tam objevil jeden německý závodník v jednobarevném kiltu a jeden organizátor (a zároveň závodník) v jiné sukni. A letos nás tam takových bylo ještě více.
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https://www.metalshop.cz, či http://www.mondobizaro.cz. Tři z nich mají „kamenné“ prodejny – nejbližší má metalshop.cz v Praze ve Štěpánské ulici.
Uvedené obchody dodávají kilty dovezené zpravidla z Německa. Ceny se pohybují zhruba od 1200 do 3800 Kč. Lze tam koupit i dlouhé pánské sukně vyzdobené cvočky apod., ale nevzpomínám si, že bych to na někom viděl; majitelé si je nejspíš hýčkají pro metalové festivaly a do ulic se v nich nehrnou.
Na jeden kilt jsem narazil i na webu hudebního vydavatelství Emergency Records https://emergency-rec.cz/. Jde o výrobek značky Tiger of
London za 750 Kč, a aby bylo hledání dobrodružnější, je zařazen v kategorii „kalhoty“.
Pro zájemce o skotské originály je určen web https://www.kiltforyou.eu/.
„Neformální“ skotský kilt tam lze sehnat za 2600 Kč, avšak tradiční kilty pro
slavnostní příležitosti jsou dražší – připravit si musíte 5600 Kč nebo víc (nejdražší, ručně šitý, je nabízen za 12 900 Kč). A kdo si kupuje tradiční kilt jako
součást skotského společenského kroje, měl by si opatřit i příslušenství. Například sporran (závěsná kapsa ke kiltu) od 1900 (ale společenský i za 4500)
Kč, podkolenky (od 250 Kč), podvazky (od 290 Kč), dýku (nosí se zastrčená
v pravé podkolence – od 790 Kč), košile, atd. Neboli – s mírnou nadsázkou
– prodejte starší auto a budete mít na tradiční skotský kroj.
Existují ovšem i jiné pánské (nebo unisexové) sukně než kilty. Například
balkánská fustanella je dodnes součástí uniformy řecké prezidentské či
parlamentní gardy2. V řadě zemí jižní Asie, ale i na Somálském poloostrově v Africe, nosí jak muži, tak ženy sarong3, což je v podstatě pruh látky, který se omotává kolem pasu. Existuje několik způsobů, jak jej uvázat4, nejdůležitější ale asi je, aby to drželo a z člověka to nespadlo v tom nejméně vhodném okamžiku.
A samozřejmě existují i novodobé podoby pánských nebo unisex sukní.
Například na webu etsy.com5 jsem našel obchůdek, jehož provozovatel
z Tel Avivu prodává výrobky firmy z indického Puškaru a mezi nimi i šest
druhů pánských sukní6. Kousek vyjde na něco přes dvě tisícovky korun.
Příklad dvou sukní, které byly navrženy jako unisex, tedy pro dámy
i pány, najdeme na webu https://skirtcraft.com/. Výrobce sídlí v Minneapoli2

	Vizte např. zde: https://commons.wikimedia.org/wiki/

3

	Více se lze dovědět například zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Sarong. Muži nosí zpravi-

Category:Changing_of_the_Guard_of_the_Greek_Parliament

dla kostkované vzory, ženy například květinové či batikované – hippies asi mohou (nejen) toto rozlišení ignorovat.
4
	Některé možnosti jsou například zde: https://www.youtube.com/watch?v=wy-b26OjL_o
5
	Jde o web pro obchodování zejména s ručně vyráběným zbožím – něco podobného jako
český fler.cz.
6
	Najdete je zde: https://www.etsy.com/shop/UrbanSultan?section_id=26441547
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su (ano, v tom městě, které se letos objevilo
ve zprávách v tragičtějších souvislostech)
a své výrobky prodává mimo jiné také přes
etsy.com7.
Výrobci https://www.macabiskirt.com/
příliš nezdůrazňují, že by jejich sukně měly
být unisex, ale s tím, že by je mohli nosit
i muži, počítají. O čemž se lze přesvědčit
zde: https://www.macabiskirt.com/how-itworks – jsou tam ukázky jak žen, tak mužů.
A další otázka: zda pod kiltem nosím
spodní prádlo. Inu, držím se zvyklosti, že
pod kiltem se nenosí nic. A myslím, že takto
„naostro“ lze nosit i jiné sukně, které dostatečně zakrývají to, co je v našich zeměpisných šířkách žádoucí zakrývat. Některým
tělním partiím je lépe, pokud nejsou přiškrceny například v těsných slipech. Není to
samozřejmě dogma: kdo má obavy, že by například náhlý poryv větru mohl
narušit jeho soukromí, si může vzít prádlo i pod kilt.
Nyní k otázce, proč to nosím. Jedna z možných odpovědí by mohla znít,
že v jiné sukni bych byl za ještě většího exota než v tom kiltu. Přestože ženy
v kalhotách potkáváme zcela běžně (ještě moji matku – koncem 50. let 20.
století – vychovatelka na internátu nepustila do divadla v kalhotách – a tím
spíš to bylo nepatřičné kolem roku 19008), chlapi v sukních jsou v našich
končinách dosud často považováni za cosi divného. Možná je na čase začít to
měnit. Přestože nejde o univerzální záležitost. Například jet v sukni na koni,
na kole či na motocyklu by bylo nepohodlné – tam jsou kalhoty praktičtější.
(Asi i proto si ženy ty kalhoty „vybojovaly“.)
To je jistě všechno fajn, pomyslí si někteří, ale ty ceny… Takové gatě ze sekáče vyjdou mnohem levněji. Jenže sukně ze sekáče taky. Pravda, nebývají
označovány jako pánské. Ale možná to chce podívat se na některé ze vzorů
výše a zkusit najít něco, co by je aspoň trochu připomínalo. Nejlépe asi právě
kilt, ale v zásadě jde o to, aby mělo střídmý střih i barvy. Případně lze nechat
přešít zapínání – asi uhodnete, na kterém místě9. Ale toho podle mě není zapotřebí: myslím, že většina lidí buď „řeší“ už samotný fakt, že má nějaký
7
8

	Tento obchůdek naleznete zde: https://www.etsy.com/shop/Skirtcraft
	Ostatně podle článku na adrese http://www.stjoseph.cz/zeny-nepatri-do-kalhot/ ženy nepatří do kalhot ani dnes. Troufám si však tvrdit, že jde o názor vyloženě okrajový

9

	Doporučuje to například zde - https://www.femina.cz/panske-sukne/ - Tomáš Vlach, návrhář pánských sukní.
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chlap na sobě sukni, nebo to neřeší vůbec. Na letošním Kozím mejdanu jsem
se velkou část sobotního odpoledne pohyboval v sukni, která kilt nepřipomínala (byla světlejší a výrazně lehčí, což se v tom vedru docela šiklo, svého
času jsem ji pořídil ve výprodeji v sekáči za 10 – slovy deset – korun českých,
no neberte to...), a nikdo se nad tím nepozastavoval. Ostatně nebyl jsem tam
jediný takto vymóděný.
Každopádně jde jen o trochu odvahy. A samozřejmě o vůli něco takového nosit. Protože někoho do toho nutit by asi opravdu bylo – řečeno slovy zástupců jedné nejmenované partaje – „projevem zvrácené genderové ideologie“. Na druhé straně projevem podobné „ideologie“, jen zvrácené jaksi
opačným směrem, by bylo něco podobného zakazovat.
Miloš Hlávka

Vážení spoluobčané, ve Zpravodaji č. 7 mě zaujaly dva články. K jednomu se vyjadřovat nebudu a k druhému se vrátím. Psát jsem chtěla v podobném duchu, protože k napsání tohoto článku mi dala podnět malá holčička z Čápa. Sousedy si člověk nevybírá, tady bojujeme s p. chovatelkou psů léta. Chovala dva psy, dnes má 4 kousky“. Že
řvou jak Baskervilové, je sice hrůza, ale při vedrech, která poslední léta panují, musíme spát za zavřenými okny!! Řvou ve dne v noci.
I přes stížnosti nám nikdo nepomohl. Letos byla karanténa, tak přišly veškeré šance na opakovaní stížností nazmar. Nejhorší je ten
smrad, který se tady line. Kdo chodíte okolo,
dívíte se, jak to můžeme vydržet. Říkáte, jak se
leknete a bojíte, když psy vidíte. A jak se mezi
sebou rvou. Šly okolo děti z Čápa a chlapeček
povídá: „Fuj, co to tu smrdí?“ a holčička mu
odpověděla: „Hovno!“ S kamarádkou jsme se
zasmály, vtipné, ale bohužel pravdivé. Po ránu
se po plácku promenádují potkani jako modelky po molu. To je hrůza tady. Jako bonus vám
posílám foto, kdy paní chovatelka po x měsících uklízela. Hádejte, co foto zachycuje. Zmrzlina to není!! Tak vidíte, čeho se člověk dočká!!
Nejhoršíje, že tohle už tu jednou bylo a ještě
horší je, že nemáte nikde zastání!!
Vaše Jiřina
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INZERCE

Prodej slepiček

Přijmu správce
areálu

Červený Hrádek prodává slepičky
typu Tetra hnědá, Dominant
všechny barvy,
Green Shell – typu Araukana
a Dark Shell – typu Maranska.
Stáří 15–19 týdnů,
169–229,– Kč/ks.

– pracovníka od září 2020
do objektu Za Salašem Nový
Knín k provádění údržbových,
stavebních, technických
a zahradních prací
i s pomocí techniky.

Prodej: 21. 9. a 13. 11. 2020
Nový Knín – u firmy Elko
– 17.15 hod.

Provozní vozidlo k dispozici,
možnost i ubytování. Nabídka
platí i pro pracovníky ze zahraničí.
Poctivý pracovní výkon, seriózní
jednání, řidičský průkaz sk. B.

Výkup králičích kožek
– cena dle poptávky.
Info: Po–Pá 9.00–16.00 hod.,
tel. 601 576 270, 728 605 840,
www.drubezcervenyhradek.cz

Tel. 602 275 113,

mail: iberka14@seznam.cz

JUBILANTI MĚSÍCE
V měsíci září u nás máme spoustu jubilantů. Patří k nim paní Jaroslava
Hlávková, pan Miroslav Drážďanský, pan Bohuslav Provazník i paní
Eva Andrisová. Slavit bude také pan Tomáš Poslední, pan František
Pučan, paní Danuška Brejchová a pan Vladimír Šrámek. Krásné narozeniny oslaví i paní Jitka Toupalová. Významné jubileum má pan Vladimír Holý. Všem Vám přejeme hodně zdraví, pohody a elánu do dalších let.

Měsíčník Novoknínský zpravodaj • Číslo 8/2020 vyšlo v Novém Kníně, dne 1. 9. 2020. • Ministerstvem kultury ČR
evidováno pod číslem MK ČR E 10608. • Vydává Městský úřad Nový Knín, nám. Jiřího z Poděbrad 1, 262 03 Nový Knín,
IČ 00242888. • Uzávěrka příštího čísla: pátek 25. 9. 2020.
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Srpen 2020

Kouzlo fotbalového míče naštěstí stále odolává náporu elektronických lákadel nabízených zářícími displeji tabletů a mobilů. A za obětavé péče několika našich spoluobčanů v roli fotbalových trenérů a motivátorů kouzlo
míče dopadá i na děti a mládež v Prostřední Lhotě a okolí.
Díky vám moc!
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Zprávy ze zasedání 
	zastupitelstva obce
Mimořádné zasedání zastupitelstva obce konané
dne 29. 7. 2020
Upravený zápis ze zasedání zajišťující ochranu osobních
údajů je zveřejněn na úřední desce, ve vývěskách místních
částí a na internetových stránkách obce www.chotilsko.cz.
Tento příspěvek shrnuje přijatá usnesení.
Zastupitelstvo usnesením schválilo:
•	Smlouvu o smlouvě budoucí se •	Podmínky k vyhlášení výběrového řízení na stavbu „PropojeStředočeským krajem o zřízení
ní obecního vodovodu Chotilsko
služebnosti inženýrské sítě k po– Lipí – Prostřední Lhota“ a slozemní komunikaci a podmínžení komise pro hodnocení nakám stavby a provozu „Rekonbídek podaných v tomto výběrostrukce rybníku Kuchyňka v obci
vém řízení.
Mokrsko – výpustné potrubí“,
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Svoz nebezpečných odpadů
Připomínáme podzimní termíny svozu nebezpečného odpadu!
Místo

Termín svozu

19. září

17. října

Chotilsko

12:53-13:03

10:53-11:03

Záborná Lhota

13:07-13:17

11:08-11:18

Prostřední Lhota

13:25-13:35

11:25-12:00

Mokrsko

13:42-13:52

12:03-12:13

Porozhlédněte se v garážích či kůlnách a využijte možnosti zbavit se
odpadu nebezpečného charakteru.

Kontrola komínů
Až se zima zeptá a odpovědí bude ucpaný komín (to v lepším případě),
bude pozdě! Pamatujte, že je-li příčinou požáru technický stav komínu,
hrozí majiteli objektu nejen citelná sankce ze strany hasičů, mnohem větší
„pokutou“ je však ohněm zničený příbytek (a „dlouhý nos“, kterým vás vyprovodí pojišťovna).
Připravte se proto včas na topnou sezonu a svěřte odborníkovi revizi a vyčištění spalinových cest vašeho topeniště. Obecní úřad pro vás zajistil přítomnost kominíka v obci v pátek 9.,v sobotu 10. a v neděli 11. října 2020.
Zájemci, neváhejte a zamluvte si kominíka v některém z těchto dnů
na Obecním úřadu v Chotilsku osobně nebo na tel.: 318 543 958, a to nejpozději do 24. září 2020.
-oúIII
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	Turnaj fotbalových nadějí
„O pohár starostky obce“
V sobotu 8. srpna se ve sportovním areálu Josefa Drobílka v Prostřední
Lhotě uskutečnil již 5. ročník turnaje „O pohár starostky obce“.

Rozpis jednotlivých zápasů byl sestaven o dvou skupinách (žáci a starší
přípravka) a každý zápas trval 1 x 25 minut. Hrálo se na dvou hřištích,
která byla od sebe oddělena pásem nůžkových stanů. Umístění stanů (které byly zapůjčeny od SDH Záborná Lhota, SDH Chotilsko a SDH Prostřední Lhota, za což jim paří dík) na hřiště byl výborný nápad, neboť účastníci
turnaje byli nejen v bezprostřední blízkosti jednotlivých zápasů, ale hlavně stany poskytovaly dostatečný úkryt před pražícím sluncem.
Jednotlivé zápasy ve skupinách začaly v 9:00 hod. a oficiální ukončení
turnaje bylo současně s jeho vyhodnocením vve 14:30 hod. Po sečtení všech
výsledků bylo vyhlášeno následující pořadí ve skupině starší přípravka: 1.
místo Prostřední Lhota „B“, 2. místo Prostřední Lhota „A“, 3. místo Daleké
Dušníky, 4. místo Borotice a na 5. místě Jesenice. V kategorii žáci bylo pořadí: 1. místo Jesenice, 2. místo Obořiště / Daleké Dušníky, 3. místo Mirovice, 4. místo Prostřední Lhota a 5. místo Počepice. Cenu pro nejlepší střelce
IV
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si odnesli v kategorii starší přípravka: Daniel Novák (Prostřední Lhota „B“)
a v kategorii žáci: Dominik Hrbek (Obořiště / Daleké Dušníky). Na závěr předala paní starostka Běla Tobolová poháry (první tři mužstva z každé skupiny a nejlepší střelci v každé skupině) a hodnotné ceny (všem účastníkům
turnaje).
Turnaj splnil svůj účel. Byl nádherný slunečný den a děti strávily celou
sobotu na hřišti pohybem, a ne doma u PC a různých mobilních zařízení.
Hlavně z toho důvodu bych chtěl poděkovat všem, kteří se na organizaci
a zabezpečení chodu turnaje podíleli.
Závěrem nezbývá než doufat, že příští rok bude stejně hezké počasí jako
letos a za rok se budeme těšit u 6. ročníku tohoto turnaje.
-taj-

Ohlédnutí za Dětskou olympiádou
a Regent pivním během
Termín Dětské olympiády a Regent pivního běhu připadl na třetí
červencovou sobotu. Přestože byla doba dovolených a táborů, přišlo
na akci tolik lidí, až jsem tomu sama nevěřila.
Možná to bylo i díky tomu, že na akci byly pozvány hudební skupiny, které
samotné odpoledne, plné sportování až téměř do šesté hodiny večer, doplňovaly kulturním programem.
Vystoupila rocková kapela Saving George, písničkář Honza Chovaneček,
country kapely Tomášek a kamarádi Honzy Slabého a operní pěvkyně Karolína Žmolíková. Na hřiště také přijela na ukázku stará auta - veteráni citroën, která „hrála“ ve filmu Četník ze Saint Tropez. Škoda jen, že na prohlídku těchto aut měly děti málo času, protože celé odpoledne závodily jako o život. A bavilo je to. Startéra všech disciplín dělal tentokrát Pavel Charousek
a děti si ho pochvalovaly – povzbuzoval je, učil je házet, povídal si s nimi, jak
mají běžet, zkoušel s nimi start, no, Pavel to s dětmi prostě uměl!
Přišlo 53 dětí, což je rekordní účast na naší Dětské olympiádě. A všichni
skákali v pytlích, nosili pingpongový míček na lžíci, házeli míčkem na cíl,
běhali slalom mezi kužely a menší děti nakonec běžely 100 metrů a starší
200 metrů. Ke stupňům vítězů však přišly všechny závodící děti a všechny
obdržely medaili a mohly si vybrat odměnu. Prostě chceme, aby děti sportovaly, a medaile i odměna je jedna z motivací, jak je ke sportování přivést.
Pivní běh divácky přilákal obrovské množství lidí z okolí, je to hodně atraktivní disciplína a ani tak není o běhu, jako o rychlém vypití piva.
V
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Na start se postavilo 11 mužů a dokonce 9 odvážných žen. Všichni odběhli
jedno kolo na stadionu, poté v „depu“ vypili muži jeden půllitr a ženy jednu
třetinku piva Regent a běželi do druhého kola. Po doběhu do „depa“ pokračovali vypitím druhého piva a po 20 metrech dobíhali do cíle. V ženách zvítězila jasná favoritka Pavla Kinská, druhé místo vybojovala Kateřina Lánská a třetí skončila Kateřina Havlíčková. V mužích nejlépe spojil pivo s během Milan Stingl, druhý byl David Jonáš a třetí skončil Tomáš Havlíček.
V kategorii běžců a veteránů zvítězil Jirka Šťástka starší před Evženem Ge
a Jaroslavem Macákem. Ve smíšených dvojicích bylo pořadí docela jasné –
Milan Stingl s Katkou Lánskou před Kateřinou a Tomášem Havlíčkovými
a Josefem Kožíškem a Pavlou Kinskou.
Za pomoc při obou akcích patří poděkování Pavlovi Šťástkovi staršímu
za uvaření vynikajícího guláše, manželům Stinglovým za obsluhu bufetu,
kamarádům z Prahy, kteří pomáhali jako rozhodčí, při prezentaci a počítání
výsledků patří dík Aleně Futerové a Ivě Sečkářové, Pavel Charousek zvládl
na jedničku svoji premiéru ve funkci startéra, za asistenci rozhodčím při závodech dětí děkuji manželům Kunešovým, Petrovi Štěpánovi za pomoc při
sbírání startovních čísel, dále Lence Charouskové a Jirkovi Filgasovi za fotoreportáž z obou akcí a některým dalším rodičům dětí, kteří také pomáhali a přispěli tak ke zdárnému průběhu celé akce.
Myslím, že třetí ročník Dětské olympiády a Regent pivního běhu se hodně vydařil.
Libuše Vlachynská

	Prostě srpen…
V době, kdy držíte v ruce tento Zpravodaj, jsou již prázdniny, a tedy
i tradiční Chotilské posvícení, za námi, ale s ohledem na dobu vzniku
tohoto článku stále ještě přede mnou a tak toho využiji a k posvícení se
vrátím až v dalším článku, což nám umožní (doufám) začátkem října si
připomenout léto a trošku prohřát podzimní sychravé dny.
Při této cestě kalendářem tam a zpět ovšem nesmím zapomenout na datum 19. a 20. 9. 2020, kdy bude organizován letošní, kvůli koronaviru posunutý, ročník štafetového běhu Vltava Run 2020. S blížícím se termínem
je nám všem jasné, že organizace letošního ročníku, právě kvůli termínovému posunu, bude obzvláště náročná (kratší den, vyšší pravděpodobnost
horšího počasí, nutnost striktně dodržovat veškerá hygienická opatření/
VI
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nařízení). Proto bych i touto formou aktivoval všechny dobrovolníky, kteří
nám každý rok pomáhají s organizací, nebo se letos chtějí připojit poprvé,
aby se mi/nám přihlásili. Předem všem děkuji.

Nyní se však vrátíme na začátek srpna a tradičně se ohlédneme
za událostmi, ke kterým naše jednotka vyjížděla:
10. 8. v 16:00 vyjížděla naše jednotka do osady Boubovny (Cholín) k technické pomoci – odstranění spadlého stromu přes vozovku.
14. 8. v 13:18 byl naší jednotce vyhlášen poplach – Únik nebezpečných látek na vodní plochu. Dle popisu se mělo jednat o cca 300 m velkou olejovou
skvrnu na vodní ploše pocházející z živohošťské maríny. Po příjezdu na místo události se ovšem po důkladném prozkoumání hladiny z paluby člunu
ukázalo, že se žádná skvrna na hladině řeky nenachází a tak jsme se se všemi zasahujícími jednotkami (jednotka HZS Dobříš s člunem, JSDH Neveklov
s člunem a velitel HZS Příbram) mohli vrátit na základnu.
21. 8. v 00:22 byl naší jednotce vyhlášen poplach požáru altánu u bytového domu v obci Čím. Naše jednotka po příjezdu na místo události (cca v 10
minutě od nahlášení) provedla rychlý průzkum a ihned nasadila dva C
proudy k hašení zasaženého altánu. Zároveň docházelo i k ochlazování přilehlého dřevěného domu, kterému hrozilo přenesení požáru. Zásah probíhal v dýchací technice. Po příjezdu jednotky HZS Dobříš byla nahlášena lokalizace a provedena kontrola pomocí termokamery. Jelikož se, jak se v průběhu zásahu ukázalo, v altánu nacházela 2kg propanbutanová láhev, tato
musela být ochlazována a pak odstraněna z prostoru.
VII
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Ve dnech 17. – 22. 8. 2020 se v našem kraji po více jak 20 letech uskutečnilo Mistrovství světa v rýžování zlata. A tak
se naše jednotka střídavě (ve středu 19.
a v pátek 21. 8) s jednotkou SDH Nový
Knín vždy v podvečer postarala o to, aby
zlatokopové měli na druhý den všechny
kádě plné vody.
Na závěr mi dovolte popřát nám všem,
aby byl klidný nejen vstup do nového
školního roku, ale aby byl takový i celý
školní rok.
Martin Brodský

Poděkování
Všechny lidi určitě potěší poděkování. Jenže jaksi na ta milá slůvka
často zapomínáme a některé služby bereme jako samozřejmost. Práce dobrovolných hasičů patří mezi ty, kterých si mnozí příliš neváží.
Máme mezi sebou ale určité stálice.
Jednou z nich je i místostarosta obce v Chotilsku pan Vítek Šiška. Již
před několika lety jsem byl velice mile potěšen jeho zásahem se svými
kolegy. Jednalo se o odstranění vosího hnízda u arkýře v patře domu.
Zásah byl profesionální. Začátkem tohoto měsíce, při bouřce, prasknul kmen stromu za naší zahradou. Koruna stromu se opřela o stromy na naší zahradě a hrozil neřízený pád s následkem poškození části zahrady a plotu. Po nahlášení se opět dostavil Vítek. Zhodnotil situaci a za pomoci svého syna a Jirky Soukupa – mimochodem starosty
z Korkyně, popsanou situaci vyřešili na výbornou. Po skončení zásahu, a jen za má slova poděkování, odjeli. Jsem rád, že bydlím v oblasti, kde námi zvolení zastupitelé jsou takoví, že se za ně nemusíme stydět. Naopak si jich můžeme vážit. Nemalou úlohu hraje i fakt, že jsou
svým jednáním příkladem pro naše pokračovatele. Ještě jednou tedy
„Velké díky“.
S úctou
Jan Danko, Prostřední Lhota
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Sport
Rozlosování fotbalových utkání – podzim 2020:
Muži – III. třída „B“
kolo datum den hodina domácí

hosté

1

22. 8.

so

17:00

TJ Sokol Kamýk n. Vlt.

TJ Prostřední Lhota

2

29. 8.

so

17:00

TJ Prostřední Lhota

SK Obory

3

5. 9.

so

17:00

TJ Vltavan Borotice

TJ Prostřední Lhota

4

12. 9.

so

16:30

TJ Prostřední Lhota

TJ Vltavan Hříměždice

5

19. 9.

so

16:30

SK Nový Knín B

TJ Prostřední Lhota

6

26. 9.

so

16:30

TJ Prostřední Lhota

TJ Sokol Nečín

7

3. 10.

so

16:00

Sokol Sedlec-Prčice B

TJ Prostřední Lhota

8

11. 10.

ne

16:00

TJ Sokol Dublovice B

TJ Prostřední Lhota

9

17. 10.

so

15:30

TJ Prostřední Lhota

SK Petrovice B

10

25. 10. ne

14:00

TJ Sokol Jesenice

TJ Prostřední Lhota

11

31. 10.

so

14:00

TJ Prostřední Lhota

TJ Krásná Hora

12

8. 11.

ne

14:00

TJ Sokol Nová Ves pod Pleší B TJ Prostřední Lhota

13

14. 11.

so

13:30

TJ Prostřední Lhota

SK Velká Lečice

Mladší přípravka
kolo datum den hodina domácí

hosté

1

5. 9.

so

10:00

MFK Dobříš

TJ Prostřední Lhota

2

12. 9.

so

14:00

TJ Prostřední Lhota

TJ Sokol Nečín

3

20. 9.

ne

9:00

SK Spartak Příbram

TJ Prostřední Lhota

4

26. 9.

so

10:00

TJ Prostřední Lhota

TJ Sokol Daleké Dušníky

5

3. 10.

so

9:15

TJ Sokol Jesenice

TJ Prostřední Lhota

7

17.10.

so

12:00

TJ Prostřední Lhota

TJ Tatran Sedlčany

IX
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Starší přípravka
kolo datum den hodina domácí

hosté

1

5. 9.

so

13:00

TJ Prostřední Lhota

TJ Sokol Pičín

2

12. 9.

so

11:00

TJ Stará Huť

TJ Prostřední Lhota

3

19. 9.

so

12:00

TJ Prostřední Lhota

MFK Dobříš

4

26. 9.

so

14:00

TJ Sokol Nová Ves pod Pleší

TJ Prostřední Lhota

5

3. 10.

so

12:00

TJ Prostřední Lhota

TJ Spartak Příbram B

6

11. 10.

ne

13:30

TJ Sokol Pičín

TJ Prostřední Lhota

7

18. 10.

ne

10:00

TJ Prostřední Lhota

TJ Stará Huť

8

25. 10. ne

10:00

MFK Dobříš

TJ Prostřední Lhota

9

1. 11.

ne

10:00

TJ Prostřední Lhota

TJ Sokol N.Ves pod Pleší

10

7. 11.

so

15:00

TJ Spartak Příbram B

TJ Prostřední Lhota

Starší žáci
kolo datum den hodina domácí

hosté

1

29. 8.

so

10:00

TJ Prostřední Lhota

TJ Ligmet Milín

2

6. 9.

ne

14:30

Nový Knín/Nová Ves

TJ Prostřední Lhota

4

19. 9.

so

10:00

TJ Prostřední Lhota

Obořiště/Daleké Dušníky

5

26. 9.

so

10:30

Dolní Hbity/Višňová

TJ Prostřední Lhota

6

3. 10.

so

10:00

TJ Prostřední Lhota

TJ Krásná Hora

7

11. 10.

ne

13:30

TJ Sokol Jesenice

TJ Prostřední Lhota

8

18. 10.

ne

10:00

TJ Prostřední Lhota

Podlesí/Bohutín

9

25. 10. ne

10:30

TJ Sp. Rožmitál p. Třemšínem

TJ Prostřední Lhota

10

31. 10.

so

10:00

TJ Prostřední Lhota

SK Březnice 1918

11

7. 11.

so

11:30

SK Petrovice

TJ Prostřední Lhota

X
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Zprávy z obce
Usnesení ze zápisu č. 20/2020 ze zasedání
Zastupitelstva obce Mokrovraty,
konaného dne 17. 8. 2020 od 18.00 hodin
Usnesení č. 1-20/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty volí zapisovatelku Mgr. Jiřinu Zorkovou
a jako ověřovatele p. Pavlínu Hejrovou a p. Lukáše Konvičku.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 2-20/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje program jednání zastupitelstva
obce dne 17. 8. 2020 takto:
1)	Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo
2)	Darovací smlouva na pozemek parc.č. 292/6 v k.ú. Mokrovraty
3)	Záměr směny části pozemku parc. č. 680/5 a 59 v k.ú. Mokrovraty
4)	Seznam víceprací na akci „Rekonstrukce místních komunikací“
5)	Seznam víceprací na akci „Úprava prostranství před školou“
6)	Různé
Výsledek hlasování:
Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
I
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Usnesení č. 3-20/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo uzavřené mezi Obcí Mokrovraty a Společností Mokrovraty, správce společnosti VPK Suchý s.r.o., Komenského nám. 12, 281 44 Zásmuky, IČ: 27085201
(Společník 1: Zepris s.r.o., Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4, IČ: 25117947)
na výstavbu kanalizace a vodovodních řadů.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 hlasů Proti: 1 hlas Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 4-20/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje Darovací smlouvu – darování
nemovité věci, a to pozemku parc. č. 292/6 o celkové výměře 208 m2, druh
pozemku orná půda, v obci a k.ú. Mokrovraty mezi p. M. Š., a p. V S. (dárci)
a Obcí Mokrovraty (obdarovaná).
Výsledek hlasování:
Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 5-20/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje záměr směny pozemku parc. č.
680/7 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 119 m2 v k.ú. Mokrovraty (oddělen z pozemku parc. č. 680/5) a pozemku parc. č. 59/2 – ostatní plocha,
jiná plocha o výměře 14 m2 v k.ú. Mokrovraty (oddělen z pozemku parc. č.
59) za pozemek parc. č. 60/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
133 m2 v k.ú. Mokrovraty (oddělen z pozemku parc. č. 60). Tyto pozemky
byly rozděleny GP č. 864-44/2020, který schválil KÚ pro Středočeský kraj,
KP Příbram dne 11. 8. 2020.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 6-20/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje seznam víceprací na akci „Rekonstrukce místních komunikací“ v celkové hodnotě 655 528 Kč bez DPH.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 7-20/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje seznam víceprací na akci
„Úprava prostranství před školou“. Jedná se o práce v celkové hodnotě
98 700,52 Kč bez DPH.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Stanislava Ecklová,
starostka obce
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Podmínky připojení objektů na novou kanalizační síť
Z důvodu navýšení stavebních prací na kanalizaci o stoku C7
v Pouštích je termín dokončení stavby prodloužen do prosince 2020.
Domácnosti se budou moci napojit na kanalizaci až po kolaudaci celé
stavby kanalizace.
1.	Domovní kanalizační přípojka od jednotlivého objektu bude vedena
od vyústění domovního kanalizačního potrubí z objektu napojením
na hlavní kanalizační řad. Způsob připojení bude vždy přes revizní
šachtici průměru min. 0,4 m, která bude umístěna za hranicí pozemku (plotem) na soukromé části napojované nemovitosti. V případě, že
vedení bude realizováno skrz stávající žumpu, je nutno prostor jímky
vyčistit (dá se i nadále používat jako nádrž na dešťovou vodu). Není
možno splaškové vody napojovat přepadem z žumpy.
2.	Do domovní kanalizační přípojky nelze napojit svody dešťových vod
a stávající jímky a septiky se musí po připojení vyřadit.
3.	Pro napojení na nový kanalizační řad musí být splněny i následující
technické parametry:
		 •	potrubí bude před záhozem zkontrolováno pověřenou osobou
– pracovníkem VHS Dobříš, spol. s r.o., kontrolu nutno objednat
na OÚ Mokrovraty;
		 • vybudování revizní šachty na přípojce splaškové kanalizace;
		 •	prokazatelně oddělit rozvody splaškové a dešťové kanalizace,
po výstavbě bude prováděna kontrola oddělení rozvodů splaškové
a dešťové kanalizace;
		 •	provedena zkouška těsnosti kanalizace dle ČSN 755911 a ČSN
756909 za přítomnosti pověřené osoby a vyhotoven protokol
o zkoušce;
		 •	bude sepsán protokol o kontrole kanalizační přípojky, který bude
podepsán zástupci obou stran, bez podepsaného protokolu nebude
uzavřena nová smlouva o odvádění odpadních vod.
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	Aktuality z naší školy
– září 2020
1. 9. – slavnostní zahájení školního roku
19. 9. – pouťový jarmark dětí ZŠ a MŠ Mokrovraty
Škola i školka zahájí školní rok 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu
v souladu se školskými právními předpisy. Vzhledem k měnící se epidemiologické situaci bude škola vycházet z konkrétních podmínek s přihlédnutím k okolnostem, které mají vliv na provoz školy.
Zahajovací třídní schůzka se vzhledem k hygienickým opatřením nebude konat tradičním způsobem. Informace budou poskytovány písemně
a individuálními konzultacemi.
Sběr papíru je v současnosti pozastaven, proto prosíme rodiče i veřejnost, aby starý papír nenosili do školy. Děkujeme za pochopení.
Věříme, že současnou obtížnou situaci společně zvládneme a brzy se
naše životy vrátí do normálu.
Zaměstnankyně ZŠ a MŠ Mokrovraty

Svoz nebezpečného odpadu 
– sobota 19. 9. 2020
Kdy:
► Pouště, náves

9:39 – 9:49 hod.

► Mokrovraty, před obchodem

9:54 – 10:04 hod.

Nebezpečný odpad: staré barvy, motorové oleje, olejové filtry, brzdová kapalina, rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, detergenty a odmašťovadla, fotochemikálie, staré léky, zbytky zahradní chemie, olověné aku baterie,
monočlánky, zářivky apod.
Nebezpečný odpad lze odložit zdarma. Občané mohou předat max.
50 kg nebezpečných odpadů. Do mobilní sběrny nepatří tyto odpady: pneu
a eternit.
IV
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	Kominík 
Od soboty 26. 9. do úterý 29. 9. 2020 bude v Mokrovratech a na Pouštích chodit kominík. Občané, kteří mají zájem
o kominické služby, se mohou objednat do 23. 9. 2020 na OÚ
Mokrovraty.
Telefon: 318 593 812
E-mail: mokrovraty@volny.cz

	Mše svatá v Mokrovratech 
V sobotu 28. 9. 2020 od 17:00 hod. bude u kapličky v Mokrovratech sloužena poutní mše svatá.

	Knihovna v Mokrovratech 
Knihovna v Mokrovratech bude opět otevřena v pátek 4. 9. 2020 od 18:00
do 19:00 hod.

V

OBEC MOKROVRATY
Vás srdečně zve na

PODZIMNÍ POUŤ
v sobotu 19. září 2020

před obecní restaurací na návsi

pouťové atrakce
od 14:00 do 16:00 hod. školní jarmark
pouťové koláče a zákusky od dětí ZŠ a MŠ

