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inzerce

Slovo STAROSTY
Vážení spoluobčané,
nastávající předvánoční doba nebude z důvodu stále rostoucích počtů
nakažených a šíření onemocnění COVID-19 lehká, a tak bych Vás chtěl především požádat, abyste zvážili svou účast na hromadných akcích, které
jsou v času adventu běžně velmi rozšířené, a svým zodpovědným přístupem přispěli ke klidnému prožití Vánoc. Rovněž zvažte možnost očkování,
které je zatím jedinou ochranou před tímto onemocněním a zároveň zmírňuje jeho šíření.
Po zvážení všech argumentů a vývoji situace jsme museli zrušit rozsvícení vánočního stromu na náměstí a stejně tak například Sokol zrušil chystanou Mikulášskou nadílku. Pevně věřím, že příští rok budeme moci předvánoční čas prožít tak, jak si jej pomatujeme dva roky nazpět.
A nyní k několika záležitostem chodu města. Jako někteří z Vás jsem zaregistroval negativní reakce na umístění workoutových a herních prvků
v parku ve Starém Kníně a že tyto prvky měly být umístěny v sadu za mateřskou školkou. Důvod umístění prvků právě v parku je zpřístupnění co největšímu počtu obyvatel. V sadu za školkou by prvky byly schované a jejich
využití menší než na otevřeném prostoru, kde si jich každý všimne a může je
využít. Další výtkou je blízkost silnice. Zde dojde v jarních měsících k výsadbě zeleně tak, aby došlo k odstínění od komunikace a zároveň prvky lépe zapadly do tohoto místa. Doufám, že přes současné negativní reakce budou nakonec nově umístěné prvky hojně využívány nejen dospělými, ale i dětmi.
V usnesení z rady města se dočtete o rozhodnutí o odnětí dotace ve výši
cca 13,5 milionu korun. Jde o dotaci, kterou jsme původně žádali na stavební úpravy základní školy, ale nakonec se nám podařilo získat dotaci ve výši
20 milionů. Jde tedy o formální ukončení původní žádosti a jelikož jsme tuto
dotaci nečerpali, není co vracet.
V tomto Zpravodaji si rovněž můžete přečíst vyjádření Zlatohorců k jejich neúčasti na zasedáních zastupitelstva. Respektuji jejich rozhodnutí neúčastnit se zasedání, ovšem musím se vyjádřit k uváděným důvodům. Členové tohoto sdružení se pravidelně nezúčastňovali pracovních schůzek
zastupitelů a nevím o žádném návrhu, který by byl předložen ať písemně,
nebo alespoň ústně. Když pominu několik návrhů na loňském zastupitelstvu, kde se schvaloval rozpočet. Zde ovšem můžeme diskutovat o jejich kvalitě a navíc některým bylo dále vyhověno – například byl navýšen příspěvek
SK Nový Knín. Dvakrát do roka probíhá audit prováděný krajským úřadem
a jsou pravidelně kontrolována usnesení jak rady, tak zastupitelstva. Pokud
by rada konala v rozporu se zákonem, bylo by toto řešeno. V rámci auditu
došlo pouze k doporučení schválení některých smluv zastupitelstvem, na3
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místo rady. Toto bylo provedeno a dále bude postupováno podle doporučení krajského úřadu. Co se týká trestního oznámení, které je na mě podáno,
tak zde jsem byl na Policii ČR podat vysvětlení a od té doby mi nejsou známé
žádné skutečnosti o tomto případě. Pokud to zástupci sdružení vnímají jako
„rozsáhlé policejní vyšetřování“, nechám to na nich. Každý zastupitel, zvolený občany našeho města, by měl především a hlavně řešit problémy a potřeby města. Nyní řešíme zásadní změny v odpadovém hospodářství, rozpočet města na rok 2022, kde se podařilo vytvořit finanční rezervu pro investiční akce. Musím s lítostí konstatovat, že aktivita členů sdružení Zlatohorci
je v tomto směru nulová.
Přeji Vám všem klidný adventní čas a především pevné zdraví.
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Zasedání městské rady
	a zastupitelstva města 
Usnesení č. 62/21 ze zasedání Rady města
Nový Knín ze dne 26. 10. 2021
USNESENÍ č. 5 – 62/2021 – RM
Rada města Nový Knín bere na vědomí oznámení Katastrálního úřadu Příbram o opravě chyby v katastru nemovitostí, týkajícího se pozemků parc. č. st. 77, st. 417 a 918/14
v k.ú. Nový Knín.

USNESENÍ č. 1 – 62/2021 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program rady.

Petr Chmelík,
starosta města

USNESENÍ č. 2 – 62/2021 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje
vypsání výběrového řízení na pronájem nebytových prostor v objektu zdravotního střediska pro účely
provozování lékárny, kdy nájemné
za 1 m2/měsíc je stanoveno na min.
150 Kč.

USNESENÍ č. 6 – 62/2021 – RM
Rada města Nový Knín bere na vědomí rozhodnutí Ministerstva pro
místní rozvoj ČR o odnětí dotace
ve výši 13499.441,04 Kč na projekt
„Stavební úpravy ZŠ Nový Knín“.

USNESENÍ č. 3 – 62/2021 – RM
Rada města Nový Knín bere na vědomí nabídku pozemků ve vlastnictví společnosti GonuraProperty s.r.o., které se nalézají na území
města Nový Knín.

USNESENÍ č. 7 – 62/2021 – RM
Rada města Nový Knín bere na vědomí protokol o vyhlášení rozsudku Krajského soudu v Praze ve věci
žaloby o neplatnost skončení pracovního poměru podanou paní
XXXXXX, kterým se potvrzuje rozsudek soudu prvního stupně v Příbrami, kterým se žaloba zamítá.

USNESENÍ č. 4 – 62/2021 – RM
Rada města Nový Knín bere na vědomí žádost paní XXXXXX o uzavření smlouvy na věcné břemeno
k pozemku parc. č. 135/1 v k.ú. Starý Knín a konstatuje, že vzhledem
k probíhajícímu řízení na Katastrálním úřadu Příbram se nebude zřízením věcného břemene zabývat.
4
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Sdělení radnice

USNESENÍ č. 8 – 62/2021 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje
smlouvu o dílo mezi Lukášem Frantou a Městem Nový Knín na kalamitní těžbu v lese.

Provoz radnice o vánočních svátcích

Petr Chmelík, starosta města
a Ing. Tomáš Havlíček, místostarosta,
V Novém Kníně dne 26. 10. 2021

Ve čtvrtek 23. 12. a v pátek 31. 12. 2021
bude městský úřad uzavřen.

Usnesení č. 63/21 ze zasedání Rady města Nový Knín
ze dne 8. 11. 2021
USNESENÍ č. 1 – 63/2021 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program rady.

společností ACCON manegers&partners, s.r.o. IČ 26724791 na základě
nejnižší nabídnuté ceny.

USNESENÍ č. 2 – 63/2021 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje program zasedání zastupitelstva konaného dne 18. 11. 2021
od 19:00hod. v podkroví radnice
v Novém Kníně.

USNESENÍ č. 5 – 63/2021 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje výpověď příkazní smlouvy č. 0816 na zajištění výkonu monitoringu
„Splašková kanalizace Nový Knín –
II. etapa“ mezi Městem Nový Knín
a společností Finance a Ekenomika
s.r.o. IČ 03723747.

USNESENÍ č. 3 – 63/2021 – RM
Rada města Nový Knín projednala dopis pana XXXXXX ohledně nepřesných hranic pozemku parc. č.
106/93 v k. ú.Sudovice a pověřuje
starostu města kontaktováním Katastrálního úřadu Příbram s žádostí o přezkoumání hranic.

USNESENÍ č. 6 – 63/2021 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje výměnu plynových kotlů v budově Mateřské školy ve Starém Kníně z důvodu jejich nevyhovujícího
technickému stavu.
Petr Chmelík, starosta města
a Ing. Tomáš Havlíček, místostarosta,
V Novém Kníně dne 8. 11. 2021

USNESENÍ č. 4 – 63/2021 – RM
Rada města Nový Knín bere na vědomí došlé žádosti na výzvu „Provozně monitorovací zprávy – kanalizace a vodovod – Nový Knín“
a schvaluje uzavření smlouvy se
6

Pozvánka
Zastupitelstvo města Nový Knín
zve na své zasedání, které se bude konat
ve čtvrtek dne 16. 12. 2021 od 19.00 hodin
v podkroví radnice v Novém Kníně.

Novinky v odpadovém hospodářství
V září 2021 byla založena nová svazková svozová firma Brdská odpadářská společnost s.r.o. (BOS), která bude zajišťovat služby v oblasti odpadového hospodářství na území města Nový Knín a ostatních sedmi členských
obcí Dobrovolného svazu obcí Technické služby Brdy a Hřebeny (www.
tsbrdy.cz). Výkonným ředitelem byl na základě výběrového řízení jmenován Jan Marek, který má dlouholeté zkušenosti s řízením společnosti DOKAS Dobříš s.r.o.
Členy svazku jsou města a obce: Mníšek pod Brdy, Nový Knín, Čisovice,
Jíloviště, Klínec, Trnová, Voznice a Zahořany.

Proč se obcím vyplatí vlastní odpadářská firma?
•	Objem odpadů a jejich cenu mají plně pod kontrolou (poplatky zůstávají
v režii jednotlivých měst a obcí).
•	Mají přístup ke konkrétním informacím o odpadech a nakládají s nimi
ve prospěch obyvatel.
7
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•	Rozhodují o činnosti odpadářské firmy a podílejí se na hospodářském
výsledku.
•	Mají dohled nad zajištěním odpovídající kvality služeb.
•	Přímá kontrola realizace je i v zájmu péče o životní prostředí.

Příklady svazků obcí: Malá Haná, Dolní Berounka

•	Výše poplatku za svoz komunálního odpadu v roce 2022
	V době vydání Zpravodaje nebyla schválena nová vyhláška nastavující systém a výši poplatku pro Nový Knín. Tato by měla být schválena
1.12.2021 a předpokládá se poplatek za objem nádoby s následujícími cenami svozu:

Frekvence svozu
Poplatek

Nádoba 120 l

Nádoba 240 l

týdenní

1× za
14 dní

týdenní

1× za
14 dní

3.120,-

1.560,-

6.240,-

3.120,-

Nádoba Nádoba Nádoba
120 l
120 l
1100 l
měsíční sezonní
720,-

• Svozový den
Jelikož přechodem na vlastní svozovou firmu bylo nutné nově nastavit
svozové trasy pro jednotlivé obce, dochází ke změně svozového dne.

!!! SVOZOVÝM DNEM JE OD ROKU 2022 ČTVRTEK !!!

Jaký dopad bude mít nový systém na obyvatele
Nový Knín v příštím roce?

Velikost nádoby
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2.640,-

týdenní

Smysl založení svazku:Kontrola obcí nad svým odpadem a odpadovým
hospodářstvím.
Budoucnost systému:Zavedení systému Door to Door, tedy nulovou vzdálenost
ke sběrnému místu tříděného odpadu. Veškeré sběrné nádoby máte u sebe doma.
Výhoda svazku: Města a obce předchází skokovému navýšení cen za odpady pro své
občany.
Technika: Pro fungování celého systému do budoucna je efektivní mít svoji třídicí linku a zpracovatelské zařízení.
Financování: Pro samostatnou obec je nákup nezbytné techniky neekonomický, proto
se obce sdružují do společného svazku.

28.600,-

!!! Jedná se o ceny předpokládané. Konečné budou zveřejněny
po schválení vyhlášky!!!
Měsíční svoz bude pouze pro samostatně žijící a rekreační objekty s možností svézt nádobu 120 l – Poplatník musí doložit, že splňuje tyto podmínky, a bude řešeno individuálně.
Sezonní svoz: od 1. 1. do 30. 4. a od 1. 10. do 31. 12. svoz každý týden, od 1. 5.
do 30. 9. svoz 1x za 14 dní.

Jaké je platná odpadová legislativa?
Nový zákon o odpadech platí od letošního rokua výslovně přikazuje obcím, aby do roku 2035 třídily 70% směsného komunálního odpadu. Do konce roku 2023 musí také např. zajistit, aby žádný bioodpad nebyl součástí směsného komunálního odpadu. Cena za skládkování poroste a od roku
2030 nebude možné skládkovat vůbec.

•	Frekvence svozu komunálního odpadu v roce 2022
Četnost svozu komunální odpadu zůstává stejná, jaká byla dosud podle
Vaší volby (týdenní, čtrnáctidenní, sezonní).
• Způsob úhrady poplatku za svoz komunálního odpadu v roce 2022
	Zaplatit můžete stejným způsobem jako letos: bankovním převodem,
nebo na pokladně městského úřadu. Poplatek bude možné uhradit od
3. 1. 2022.
!!! Poplatek můžete zaplatit až do konce března roku 2022. Do 31. 3.
2022 budou v platnosti stávající známky na popelnicích a nádoby Vám
tak budou svezeny!!!
8
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OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Město Nový Knín, zastoupené starostou města, vyhlašuje v souladu
s ustanovením zákona č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů ve znění pozdějších
předpisů, výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent stavebního úřadu:
•	místo výkonu práce: Nový Knín
•	pracovní poměr na dobu neurčitou,
pracovní úvazek 40 hod. týdně
•	předpokládaný termín nástupu leden 2022
•	platové zařazení dle zákona 262/2006 Sb. ve znění pozdějších
předpisů a nařízení vlády č.564/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů
Předpoklady stanovené dle § 4 zákona č.312/2002 Sb.,
•	státní občan České republiky, popř. cizí státní občan s trvalým
pobytem v ČR, nutnost ovládání českého jazyka
•	věk minimálně 18 let
•	způsobilost k právním úkonům
•	bezúhonnost
Požadavky
•	vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském
studijním programu ve studijním oboru stavebního,
architektonického nebo právnického směru
•	nebo vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví
•	nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví
•	podmínkou zvláštní odborná způsobilost v oblasti územního
rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu
a vyvlastnění
•	praxe ve státní správě a znalost správního řádu vítána
•	samostatnost, flexibilita, odpovědnost, komunikativní
a organizační schopnosti
•	znalost práce s PC
•	řidičský průkaz skupiny B
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• s tátní příslušnost
• m ísto trvalého pobytu
• adresa pro zasílání písemností, pokud není shodná s místem
trvalého pobytu
• č íslo občanského průkazu (číslo dokladu povolení k pobytu,
pokud jde o cizího státního příslušníka)
• kontaktní telefon, e – mail
• datum a podpis uchazeče
K přihlášce uchazeč připojí:
• strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje
o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech
a dovednostech
• v ýpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující
bezúhonnost, vydaný domovským státem (pokud takový doklad
domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným
prohlášením)
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Místo, způsob, lhůta podání přihlášky:
Přihlášku s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT SÚ na obálce doručí zájemce na Městský úřad v Novém Kníně, nám. Jiřího z Poděbrad 1, 262 03 Nový Knín poštou, nebo osobně na podatelnu nejpozději do 17.12.2021.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení
kdykoliv bez udání důvodu.

Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat:
•	jméno, příjmení, titul
•	datum a místo narození
10
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Smažíte nejen na Vánoce
kapra a řízky? Co děláte následně
s olejem, který Vám zůstane
na pánvi?
Jak třídit tuky a oleje doma v kuchyni
a kam je vyhodit
Použité potravinové tuky jsou cenným materiálem. Lze je recyklovat
a využívat například při výrobě biologických paliv. Proto je vhodné
je doma třídit. A rovněž zamezit tomu, aby se dostávaly do kanalizace, kterou ucpávají, poškozují čističky a mohou snížit kvalitu vyčištěné vody. Spotřeba tuků v potravinářství stále roste. V roce 2018
byla statistická spotřeba jedlých tuků v České republice necelých
18 kg na osobu. Stále častěji se začínají objevovat kontejnery na použité potravinářské oleje.
Kde je najdete v našem městě: Nový Knín – prodejna COOP v ulici
Na Smíchově, Nový Knín – sídliště, Sudovice- nad hasičskou zbrojnicí, Libčice- sběrné hnízdo u bývalé prodejny a samozřejmě je můžete odevzdat ve sběrném dvoře na adrese Masnerova 97, Nový Knín.
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Co by se nemělo vypouštět do kanalizace
Zde naleznete pouze ty látky a materiály, které se týkají
domovní kanalizace:
• látky infekční
• jedy a žíraviny
• kyselé, anebo alkalické roztoky
• omamné látky
• organická rozpouštědla
• silážní šťávy, zvířecí trus, moč a hnůj, průmyslová hnojiva,
pesticidy
• látkypůsobící změnu barvy vody
• odpadní kapalné látky z fotografického průmyslu (koncentrovaný roztok vývojek, aktivátorů, ustalovačů a ostatních roztoků
s obsahem stříbra)
• látky, které mohou způsobitucpání kanalizační stoky (vlhčené
ubrousky, pleny apod.)
• pevné odpady včetně kuchyňských odpadů, ať ve formě pevné nebo rozmělněné (např. odpady z drtičů kuchyňského odpadu, stelivo pro kočky apod.), které se dají likvidovat tzv. „suchou
cestou“.
• odpadní rostlinné a živočišné jedlé oleje a tuky
(např. použité fritovací oleje)
Zdroj: https://www.trideniodpadu.cz/jedle-tuky-a-oleje

Jak třídit jedlé tuky a oleje
Vychladlý olej nalijte do PET lahve (nikdy ne skleněné!). Až bude lahev plná, vyhoďte ji do kontejneruna tuky. Malé množství v pánvi
nebo hrnci vytřete papírovou utěrkou a vyhoďte do směsného odpadu.
Základem je nevylévat oleje do výlevky nebo kanalizace. Kanalizační řády jednotlivých čistíren odpadních vod přesně specifikují,
které látky se do kanalizace nesmějí vypouštět.
Lze tuky kompostovat? V malém množství ano. Odborníci doporučují nechat je vsáknout do savých materiálů.
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Změna provozování vodohospodářské
infrastruktury od 1. 1 . 2022
Vážení odběratelé,
v letošním roce byl založen nový dobrovolný svazek obcí POKOCÁBÍ za účelem sdružení obcí pro provozování vodohospodářské infrastruktury, jehož členem je Město Nový Knín.
Prioritou pro Město Nový Knín je důkladné dodržování obnovy vodohospodářského majetku a plánu financování obnovy, které vycházejí z požadavků Státního fondu životního prostředí.
Následná udržitelnost těchto projektů vzhledem k velkým investicím do vodohospodářské infrastruktury v minulých letech vyžaduje profesní odbornost, proto jsme se rozhodli s členskými DSO Pokocábí, které také čerpají dotace na VH majetek, vstoupit do majetkové
struktury VHS Dobříš, čímž bude zajištěn vlastnický model provozování. Tento postup je považován ze strany SFŽP jako nejvhodnější
provozní model.
Proto od 1. 1. 2022 VH infrastruktura stále zůstává ve vlastnictví
obce, ale provoz bude zajištěn prostřednictvím Vodohospodářské
společnosti Dobříš.
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SLOŽKY
Vážení a milí čtenáři i příznivci knihovny,
pomalu ale jistě se blíží opět závěr kalendářního roku. Co však znamenají letopočty, co znamenají numera v životě lidském? ... věřte, že
nic! Vždyť známé pořekadlo, že věk je číslo, zná mnohý z nás! Proto
zahoďte chmury, těšte se z každého dne, sama ráda říkávám: " Já když
se ráno nepodívám do zrcadla, to mám ale pěkný den!! Vezměte své
blízké za ruku, snažte se jim naslouchat, povídejte jim své zážitky,
ptejte se na ty jejich.. nebo alespoň se o to snažte... Dnešní doba je divná, každý si asi říká, že kdysi bylo lépe. No možná bylo, ale neohlížejte
se za minulostí- žijme přítomností, ale i mysleme na budoucnost -naše
děti. Lidé, CARPE DIEM, nebo také díky za každé nové ráno...
Chtěla bych vám ještě popřát klidné vánoční svátky, třeba i s knihou, a hlavně zdraví v novém roce – ostatní přijde samo. Ještě připomínám: knihovna bude uzavřena od 21. prosince 2021 a znova se
na vás těším 3. ledna v roce 2022! PS: v případě, že by se znovu uzavíraly muzea a knihovny, atd. bude později probíhat opět půjčování
po telefonické domluvě v průjezdu knihovny. Tel.: 704 377 768.
Vaše knihovnice Marie Kápičková

Požadavky ohledně fakturace vodného a stočného můžete řešit se zákaznickým centrem VHS Dobříš, tel. kontakt 318 521 108. Pohotovostní číslo pro případ havárie 724 015 415.
Vzhledem ke zpřísněným nařízením vlády doporučujeme při platbách vodného a stočného použití internetového bankovnictví, ale
možnost hotovostní platby na MÚ Nový Knín zůstává a nově je i možnost hotovostní platby v zákaznickém centru VHS Dobříš. Po novém
roce připravujeme rozšíření možností úhrad vodného a stočného
přes terminál Sazky.
Odečet vodného a stočného bude proveden v posledním týdnu tohoto
roku od 27. 12. do 31. 12. 2021.
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ČRS, z.s. MO Nový Knín sděluje nové
termíny výdejů povolenek na rok 2022

►L
 eden: – 8. 1., 15. 1., 22. 1. a 29. 1. 2022
►Ú
 nor: – 12. 2. a 26. 2. 2022
►B
 řezen: – 12. 3. a 26. 3. 2022
Termíny provádění zkoušek jsou:
►L
 eden: – 15. 1. 2022
►Ú
 nor: – 26. 2. 2022
►B
 řezen: – 26. 3.2022

od 9 do 11:30 hod
od 9 do 11:30 hod
od 9 do 11:30 hod

od 10 do 11:30 hod
od 10 do 11:30 hod
od 10 do 11:30 hod

V souvislosti s epidemií SARS CoV–2 Naše místní organizace chce
předejít většímu shromáždění osob, které by bylo v rozporu s uvedeným usnesením vlády, proto jsou zřízeny čtyři adresy, na které se
mohou odevzdat povolenky z roku 2021.
Radek 1.	Nový Knín, Náměstí Jiřího z Poděbrad č. 460, za budovou
zdravotního střediska
Martin 2.	Nový Knín, Sídliště č. 408
David 3. Mokrovraty č. 182
		
4.	Dobříš, Rukavičkářská č. 1038, schránka bude na vratech
do manipulačního skladu.
Prosíme všechny místní členy, kteří nepotřebují povolenku hned
na začátku roku, aby k výdejům přišli až v dalších výdejních termínech. Tím usnadníte výdej povolenek a zabráníte většímu shromažďování osob při prvních výdejích.
Děkujeme za pochopení.
Za tým členů výboru předseda Ing. David Veselý.
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SK NOVÝ KNÍN je tu už 100 let (1921 – 2021)
Letos uplynulo 100 let od založení SPORTOVNÍHO KLUBU NOVÝ
KNÍN. U příležitosti tohoto výročí se 14. srpna 2021 na našem hřišti
u sokolovny sešla celá řada současných i minulých členů, příznivců
a soupeřů.
Všichni společně jsme oslavili toto významné výročí v historii našeho klubu a města. Po celý den – od rána až do večera – probíhal fotbalový maraton všech věkových kategorií.
SK NOVÝ KNÍN založilo pár nadšenců v roce 1921 v restauraci U Mikulášků na náměstí Jiřího z Poděbrad. Zde byla i první klubovna nového klubu,
který si do znaku dal zelenou pěticípou hvězdu v zeleném prstenci na bílém
poli. Znak se dodnes nezměnil, jen název SK byl v době minulé nahrazen TJ
SOKOL (nezaměňovat s původním a dnes obnoveným SOKOLem). Po revoluci jsme se vrátili k původnímu názvu SK NOVÝ KNÍN a je tomu tak dodnes.
První plakátované utkání bylo sehráno v roce 1922 s nově vzniklým fotbalovým klubem Dobříš na právě vybudovaném hřišti „Na Drahách“v Novém
Kníně. Na tomto hřišti u jatek se hrálo až do roku 1926, kdy bylo nahrazeno
novým hřištěm „Za Salaší“ na Tržišti, vedle dnes stojících tenisových kurtů. V roce 1949 se fotbalový klub v důsledku reorganizace tělesné výchovy,
přes značný odpor místních sokolů, slučuje se Sokolem Nový Knín. Tento rok
je také spojen s výstavbou v pořadí již třetího hřiště, a to u sokolovny, kde se
hrají mistrovská utkání dodnes.
Naše hřiště prošlo významnými změnami, původně bylo směsicí trávy
a škváry s diagonální cestičkou zkracující cestu ke koupališti. Sekalo se cepákem, převážně před domácím mistrovským zápasem. Za dobu trvání bylo
na tomto vskutku ikonickém hřišti odehráno bez přehánění několik tisíc zápasů všech věkových kategorií a různých významností. Současný stav hrací plochy je v maximální kondici, a to i vzhledem k možnostem a prostředkům, které má klub k dispozici. Úpěnlivě potřebujeme vyřešit zázemí, tzn.
nové kabiny a okolí, kde bychom rádi viděli i jiná sportoviště na další kolektivní sporty a atletiku.
Klubem prošly stovky členů. Jmenovat zde nejzasloužilejší, nejvýznamnější a nejobětavější by zabralo neúměrně místa a zcela jistě by byl někoho
opomenut. A to si jistě nezaslouží.
SK NOVÝ KNÍN je v současné době společenstvím mnoha desítek jeho členů od dětí, přes mládež a dospělé. Na každém z členů záleží, každý má svoji
nezaměnitelnou a jedinečnou úlohu. Ať už je hráčem přípravky, žáků, poté
dorostu a nakonec fotbalistou týmu dospělých a pak ještě týmu starších kluků. Dále jsou v klubu trenéři, rozhodčí, pořadatelé, funkcionáři, fanoušci,
17
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fanynky a další členové, bez kterých by klub nemohl fungovat. Prostě fotbal
se hraje v plném počtu, jinak to za nic nestojí.
Jménem SK NOVÝ KNÍN děkuji všem, kteří v klubu působili a působí. Bez
Vás by náš klub nemohl existovat.
Děkuji za Váš čas, odříkání, kázeň, obětavost, někdy i zdraví, které jste
klubu a bojům na hřišti i mimo něj odevzdali.
Děkuji Vašim manželkám, maminkám, tátům. Těm prvním za shovívavost a trpělivost, těm druhým za to, že Vás přivedli na hřiště a podporovali
v úsilí být dobrými fotbalisty a čestnými lidmi.
Vzpomeňme i na kamarády, kteří se tohoto významného okamžiku nedožili. Ať odešli v požehnaném věku nebo i v plné síle, jistě by tu rádi spolu
s námi slavili stoleté výročí a vzpomínali na úžasné nejen fotbalové zážitky
se svými spoluhráči a fanoušky.
Ing. Radek Hrubý, předseda SK Nový Knín

SK NOVÝ KNÍN – jak jsme si vedli v první
půlce sezony 2021/22
Po delší odmlce se opět rozběhly fotbalové soutěže a utkání všech
věkových kategorií. SK Nový Knín do sezony 2021/2022 nasadil tato
družstva do příslušných soutěží:
MUŽI – Okresní přebor + Okresní pohár
DOROSTA (starší)–krajská I.A třída
DOROST B (mladší) – Okresní přebor
Starší žáci – Okresní přebor
Mladší žáci – Okresní přebor
Přípravka (starší) – Okresní přebor
Do podzimní části letošní sezony jsme tedy přihlásili pět týmů mládeže
a dětí, čtyři sdružená s TJ Sokol Nová Ves a jedno samostatné, a to starší přípravku. V obou týmech dorostu je většina kluků z Nového Knína,
v obou žákovských je počet hráčů z obou oddílů vyrovnaný. V polovině
soutěží lze konstatovat, že stávající sezona patří ve všech kategoriích zatím k těm úspěšným. Všechny týmy žáků a dorostu totiž skončily do pátého místa. Solidní umístění má i naše přípravka. V tomto případě to podle
nás až tak důležité není, mnohem důležitější je, že se děti hýbají a získávají
návyky v odpovědnosti ke kolektivu. Jak v soutěžích naše týmy dopadnou,
budeme vědět až na konci jara 2022, kdy tato sezona končí.
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Starší dorost

Vedoucí / trenér: Miroslav Mařík
Jako nováček v krajské soutěži 1. A třídě je její štikou a nebýt několika nemocí a zranění, tak by konečné umístění bylo určitě ještě lepší než současné čtvrté místo. Po skvělém rozjezdu, kdy se naše družstvo přetahovalo se
Spartakem Rožmitál o první příčku, přišlo několik ztrát především pro absence klíčových hráčů. Ze všech účastníků této soutěže máme i zastoupení v TOP 50 střelců. Je jím Šimon Mařík, který s 13 góly celé soutěží vévodí,
a Matěj Kočí s 10 brankami figuruje na děleném šestém místě. Cenné je i to,
že několik dorostenců, a to nejen ze starších, ale i mladších, už nastupuje
za mužstvo mužů.
Výsledky:
SKNK – SK Slavia Jesenice 8 : 4, TJ Ligmet Milín – SKNK 3 : 8, SKNK – FK Lety
3 : 3, TJ Sokol Sedlec-Prčice – SKNK 4 : 4, SKNK – Bohutín/Podlesí 3 : 4, SK VOTICE – SKNK 1 : 3, SKNK – SK Rapid Psáry 4 : 0, TJ Spartak Rožmitál – SKNK 3 : 4,
SKNK – FK Týnec nad Sázavou 10 : 5, TJ Viktoria Vestec – SKNK 4 : 4, MFK Dobříš – SKNK 6 : 1, SKNK – FC JÍLOVÉ 0 : 2, SKNK – TJ Sokol Teplýšovice 3 : 0.

Mladší dorost

Vedoucí / trenér: Zdeněk Makovička
Po vlažném rozjezdu a rozkoukání se v okresním přeboru se naši mladší
dorostenci rozjeli a v sedmičlenné tabulce obsadili třetí místo. Proti věkově starším soupeřům tedy bezesporu obstáli. O krizi v této kategorii svědčí to, že letos soutěž okresního přeboru hrají čtyři mužstva z Příbramska
a tři z Berounska.
Výsledky:
FK Všeradice 1932 – SKNK2 : 2, SKNK – FK Olympie Zdice 1 : 2, Tlustice/
Drozdov – SKNK 2 : 2, SKNK – TJ Sokol Počepice 5 : 1, SKNK – FK Všeradice 1932 4 : 3, FK Olympie Zdice – SKNK 1 : 0, SKNK – Tlustice/ Drozdov 2 : 0

Starší žáci

Vedoucí / trenér: Zdeněk Makovička
Na absence nejvíce zatížené mužstvo. Několikrát kvůli nim nastoupilo
v deseti, jednou dokonce pouze v devíti hráčích, přesto nakonec obsadilo
páté místo. Výpadky v docházce ovšem nebyly jen z důvodů nemocí a zranění, kterých bylo poměrně dost, ale také proto, že někteří kluci s fotbalem
bohužel už skončili.
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Výsledky:
TJ Sokol Jesenice – SKNK 3 : 0, TJ Krásná Hora – SKNK 0 : 15, SKNK – TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA 11 : 2, Podlesí/ Bohutín – SKNK2 : 1, SKNK – TJ TATRAN
SEDLČANY B 1 : 10, SK Petrovice – SKNK 5 : 7, SK Březnice – SKNK 5 : 9,
SKNK- Dolní Hbity/ Višňová 4 : 1, TJ Sokol Kamýk nad Vltavou – SKNK 1 : 3,
SKNK- SK SPARTAK Příbram 2 : 3, SKNK- SK Tochovice5 : 4, Láz/ Obecnice
SKNK 1 : 10, SKNK -TJ Spartak Rožmitál 0 : 7.

Mladší žáci

Vedoucí / trenér: Jan Moravec
Až do posledního kola bojoval tento tým o první místo, že se tak nestalo,
rozhodl až zápas s půlmistrem SK Březnice. Třetí místo ale je opět velkým
úspěchem už proto, že se toto mužstvo rodilo poměrně s obtížemi. Nakonec se podařilo dát dohromady, jak se nakonec ukázalo, velice silnou partu kluků a jedné dívky.
Výsledky:
SK Tochovice – SKNK 3 : 8, SKNK- TJ Sokol Pičín 10 : 6, TJ Sokol Jesenice B –
SKNK 4 : 11, SKNK- TJ Stará Huť8 : 2, TJ Sokol Jesenice – SKNK 9 : 6, FC Višňová – SKNK2 : 10, SKNK- 1.FK Příbram B-fotbalová akademie, 3 : 6, Bohutín/
Podlesí – SKNK 1 : 5, SKNK- SK Březnice 4 : 12, NSKNK – TJ Spartak Rožmitál
12 : 1, TJ Sokol Daleké Dušníky – SKNK 5 : 6, SKNK- MFK Dobříš B 5 : 3.

Starší přípravka

Vedoucí / trenéři: Ota Vaněk, Pavel Novák
V tomto případě se soutěž hraje poněkud jinak, a to nejprve jednokolově
ve skupinách rozdělených podle oblastí okresu. Cíl, postoupit do středně
těžké skupiny, se podařilo splnit a nyní kluci hrají dvoukolově ve skupině
o 8. až 14. místo. Na podzim v ní zaznamenali dvě výhry a jednu prohru.
SKNK – TJ Stará Huť20 : 15, TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA – SKNK 8 : 10, SKNK –
TJ Sokol Pičín 18 : 3, SKNK -MFK Dobříš
2 : 16, SKNK – MFK Dobříš B 7 : 17, TJ Sokol Nová Ves pod Pleší – SKNK 8 : 9.
SKNK – TJ TATRAN SEDLČANY8 : 19, SK Petrovice – SKNK 9 : 14, SKNK – SK
Březnice 17 : 2.
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ré zatím žádnou soutěž nehrají. Hrají pouze jednodenní turnaje, které byly
zatím tři, z toho dvou se zúčastnila i naše mužstva.
Trenér gólmanů všech věkových kategorií: Miroslav Drážďanský
Přijďte mezi nás!
Pokud chcete, aby i vaše dítě se zapojilo do sportovních aktivit, lze si
na našich webových stránkách www.sknovyknin.cz najít kontakty
a informovat se, rádi vás mezi námi přivítáme.

A nakonec naše „ÁČKO“ – MUŽI A – OKRESNÍ PŘEBOR

Trenér: Adolf Bakos
Realizační tým: Lukáš Sláma, Richard Vlasák,
Pavel Foltýn, Michal Lomoz.

Naše „Áčko“ nastupuje již několikátou sezonu v okresním přeboru. V současné rozehrané soutěži se nám podařilo stabilizovat kádr a zároveň poskytnou příležitost našim talentovaným dorostencům. Po výpadku soutěžních utkání zaviněném covidovými opatřeními jsme nejen my, ale i ostatní sportovní kluby hledali cestu zpět k náročnému sportovnímu režimu.
Fotbal vyžaduje zodpovědnost nejen za sebe, ale i za ostatní a svůj tým. Začít znova v rytmu trénink – trénink – zápas, tedy úterý – čtvrtek – víkend,
znamená nejen hodně sil, odříkání, peněz a času, ale i hodně sebezapření
a nadšení pro naši hru.
To nám, věřme, nechybí a spolu se skvělou partou se v polovině rozehrané
soutěže pohybujeme ve vyšších patrech tabulky. Konkrétně jsme pátí, dva
body od třetího místa. To není špatné a my věříme, že na jaře – po důkladné a náročné přípravě – neprodáme svou kůži lacino a popereme se o přední místa tabulky.
Výsledky:
TJ Sokol Nečín – SKNK 2 : 0, SKNK – SK JINCE 2 : 2, TJ TATRAN SEDLČANY
C – SKNK 1 : 2, SKNK – TJ Sokol Trhové Dušníky 2 : 3, TJ Sokol Rosovice –
SKNK 3 : 3, SKNK – SK Třebsko 5 : 3, TJ Sokol Počepice SKNK 1 : 2, SKNK – TJ
SOKOL Dublovice 2 : 3, SK LITAVAN Bohutín – SKNK 0 : 1, SKNK – FK Sparta Luhy 4 : 0, SK Nový Knín – SK Kosova Hora 7 : 1, SK Březnice – SK Nový
Knín 0 : 2, SKNK – SK SPARTAK Příbram B 1 : 4.

Mladší přípravka

Vedoucí / trenér: Michal Petřík
Kromě těchto mužstev máme ještě kolem deseti dětí ve věku do 8 let, kte20
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Výroční valné hromady
sborů dobrovolných hasičů
SDH Sudovice
25. 12. 2021 od 14:00 hodin v hasičské zbrojnici Sudovice
SDH Prostřední Lhota
8. 1. 2022 od 19:00 hodin – místo bude upřesněno
SDH Nový Knín
15. 1. 2022 od 19:00 hodin – hotel U Mikulášků – náměstí Nový Knín
SDH Záborná Lhota
22. 1. 2022 od 19:00 hodin v hasičské zbrojnici Záborná Lhota
Výroční valná hromada 23. okrsku SDH
5. 2. 2021 od 19:00 hodin v hotelu U Mikulášků – náměstí Nový Knín.
Za 23. okrsek SDH – M. Konopásek, starosta

22
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Vážení spoluobčané,

Dobrý skutek – hřiště pro děti a odpočinek

ve snaze předejít jakýmkoliv spekulacím bychom se rádi krátce vyjádřili
k naší aktuální aktivitě v zastupitelstvu našeho města. Po důkladné úvaze našeho uskupení jsme se totiž rozhodli po určitou dobu na zastupitelstvu nadále nevystupovat. A proč takové rozhodnutí? Odpověď je prostá – jednotlivě i kolektivně se aktuálně necítíme být komfortní se současnou situací stavu vedení našeho města a rádi bychom touto cestou
vyjádřili svůj protest.

Každý den alespoň jeden dobrý skutek!
Tak zní příkaz skautů a skautek, kteří
se přiměřeně věku a schopnostem mají
snažit pomáhat druhým a dělat radost
svému okolí. A právě takový dobrý skutek realizovala v rámci vzdělávacího
kurzu pro vedoucí Kiki – Kristýna Dolejšová. Úkolem bylo zamyslet se, co mohu
v okolí změnit k lepšímu, a Kiki si vzpomněla na zrezlé a zarostlé hřiště u hřbitova ve Starém Kníně. A od nápadu nebylo daleko ke skutku! S podporou Města
Nový Knín, ve spolupráci s kamarádkou
a tatínkem místo vyčistila, natřela houpačky, zrenovovala pískoviště a místo
osadila lavičkou vyrobenou z palet. Stačil jeden den pilné práce a hřiště je jako
nové. Děkujeme.

1)	Dlouhodobě nejsme spokojeni s fungováním zastupitelstva města – naše
návrhy jsou již z principu nevyslyšené, i když mají logický základ i vyjádřenou podporu nemalé části obyvatel obce. A to i přes to, že se této nemalé části obyvatel rozhodnutí zastupitelstva také dotýkají. Vládnoucí
uskupení zároveň dobrou práci neodvádí a je to velmi patrné – viz například schválený rozpočet, který musí být hned na dalším zastupitelstvu opravován.
2)	R ada města si přivlastnila a převzala velikou část rozhodovacích pravomocí od zastupitelstva. Jak a co činí, se však nikdo nedozví – ani občané, ani někteří zastupitelé. Rada města svá rozhodnutí, usnesení a zápisy zásadně NEZVEŘEJŇUJE. Když, tak s půlroční prodlevou. A to je už
pozdě.

Jana a Šárka, vedoucí skautského oddílu Koťata Nový Knín

3)	I nadále zůstává nezměněno naše stanovisko, dle kterého je současný
starosta Petr Chmelík v současné funkci absolutně nepřijatelný, a neradi bychom s ním byli v budoucnu spojováni. Nicméně, v současné době
stále probíhá rozsáhlé policejní vyšetřování, které po pár měsících sahá
dále, než by jakákoliv (jak bylo dříve v podstatě namítáno) vykonstruovaná kampaň kdy mohla zajít. Samozřejmě že dlouhodobě vnímáme
snahy o bagatelizaci věci, jež po našem městě potichu probíhají. K těm
se však stavíme pasivně, poněvadž víme, že ony pověstné mlýny již pracují a výsledek je nevyhnutelný.
V této době tak pro nás nedává smysl na dalším zastupitelstvu aktivně vystupovat, a naopak nám dává smysl vyjádřit svůj postoj absencí na tomto
jednání. Věříme, že náš postoj a zamýšlené poselství bude pochopeno.
Přejeme všem klidný konec podzimu, Zlatohorci

24

Podle epidemiologické situace budou skauti betlémské světýlko tradičně
roznášet nebo vznikne více odběrových míst po městě, abychom rozsvítili co nejvíce domovů.
25
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Říjen v lesní školce proběhl ve znamení setkávání
Další měsíc utekl jako voda a my bychom se za ním s vámi rádi ohlédli. Zatímco léto bylo letos poněkud deštivé, podzim k nám byl přívětivý a nadělil nám hezkou řádku slunečních dní, což děti v lesní školce přivítaly
s nadšením. Stromy se oblékly do zlaté a červené a Matka Země nadělila
našim dětem plnou náruč přírodních výtvarných materiálů. A tak se v jurtě navlékaly korále z kaštanů, vyráběly se jelínci z brambor, které děti vypěstovaly na školkových záhonech, sbíraly se listy všeho druhu a lepily se
z nich obrázky i vyráběly rozličné ozdoby pro maminky i pro lesní skřítky. Děti vařily škubánky, pekly chleba i voňavý štrůdl a plnými doušky
vychutnávaly poslední hezké dny. V měsíci říjnu jsme společně uspali les
a jeho stromy a ty dětem za odměnu darovaly skřítky, které si děti s radostnými výkřiky odnášeli domů na památku. „Podzimní les je krásný, barevný, tajuplný...tak tichý a klidný...a naše děti tomu umí dodat ten život a radost,“ říká Tereza Uhlířová, jedna z mokrovratských průvodkyň.
Nezapomenutelný zážitek zprostředkovala našim dětem paní Šilerová,
klientka Domova seniorů Dobříš, která s dětmi strávila v jurtě celé dopoledne. Vyprávěla o svém dětství, o tom, jaké byly za jejího dětství hračky,
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jak se děti zabavily, když nebyla televize, a mnoho dalšího zajímavého.
Přinesla fotografie ze svého dětství,
na kterých mohly děti oči nechat,
a když jim ještě přečetla pohádku,
už se od babičky nemohly vůbec odtrhnout. Měly také spoustu otázek,
na které babička trpělivě a s láskou
odpovídala. Děti pak babičce kreslily obrázky, ukazovaly jí své školkové hračky a vyprávěly, jak to v lesní školce chodí. „Nezapomenutelný
oboustranně obohacující zážitek,“
hodnotí ředitelka lesní školky Miluše Jekoschová. A Kira Bulat, vedoucí sociální pracovnice dobříšského
Domova seniorů, dodává: „Kouzelná
návštěva v Lesní školce Mokrovraty Dítě v lese. Děkujeme za možnost
být součástí tak skvělého kolektivu a načerpání nezapomenutelných
zážitků.“
Navštívit nás také přijely děti ze spřátelené kolovratské lesní školky Soovička a návštěva to byla vskutku inspirující. Děti v naší jurtě přespaly a prožily tak nezapomenutelný zážitek – vždyť mnohé prožily svou první noc bez
rodičů! S našimi dětmi navázaly nová přátelství, společně jsme si povídali, co je u nás jinak, vzájemně jsme se naučili
nové říkanky, básničky i hry. Dostali jsme
poz v á n í , a byc hom
příště přijeli na návštěvu my a my srdečně doufáme, že toto pozvání v teplejších měsících využijeme.
Chcete se stát součástí naší lesní školky? Neváhejte nás kontaktovat
(www.ditevlese.cz)!
Tereza Petřek Todorová
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Milí přátelé, milí farníci.
prožíváme zvláštní adventní dobu. Opět na nás doléhá pandemie
koronaviru, což v nás budí zmatek, starosti, obavy i malomyslnost.
Hrozí pád do pesimismu, uzavřenosti a apatie. Jak na toto všechno
reagovat? Autor biblických žalmů radí: „Naše duše vyhlíží Hospodina,
on sám je naše pomoc a štít. V něm se raduje naše srdce“ (Žl 32, 20-21).
Důvěřivé čekání na Boha nám dává oporu a odvahu v temných chvílích
života. Myslím na všechny v modlitbě a žehnám Vám
P. Josef Andrejčák O.Cr., farář

Adventní pastýřské slovo
Arcibiskupa Dominika Duky
Sestry a bratři v Kristu, milí přátelé, především Vy, kteří jste upoutáni na lůžko, anebo v izolaci v důsledku pandemie covidu-19,můžeme pozorovat, že pokračující epidemie jako by umocňovala negativní reakce vycházející z pozitivního nálezu zmíněné choroby. Mohu
Vás oslovit, především Vás nemocné, v duchu solidarity toho, který prošel touto skutečností. Vím, že se ptáte, jak dlouho ještě. Mnozí si kladete otázku, proč nás sužuje tato epidemie, která má nejenom zdravotní, ale i ekonomické, jako i psychologické a psychické
důsledky. Cítíme se frustrovaní, chybí nám kreativita, upadáme často do letargie a bezradnosti. Nejistota, co přijde, nemožnost nejenom
plánovat potřebné úkony a akce, ale jejich neustálé odvolávání a minimalizování nás naplňuje smutkem, někdy i hněvem. Prožíváme
Advent, a to je doba příchodu Ježíše Krista. Náš letopočet nás ujišťuje o jeho prvním historickém příchodu mezi nás. Na závěr liturgického mezidobí, ale i na počátku adventu si připomínáme očekávaný
druhý slavný příchod Krista Spasitele. Mezi těmito dvěma příchody
je také jeho příchod k nám, do hlubin našeho srdce, našeho já, a to je
rozhodující i pro tuto dobu.
28

11 / 2021

NOVOKNÍNSKÝ ZPR AVODAJ

První etapu této epidemie jsme úspěšné překonali v pozitivní perspektivě solidarity a vzájemného porozumění a můžeme říci
i za ukázněného přijímání pokynů zdravotního personálu. Ani teď
není třeba rezignovat, ale musíme přijmout výzvu proroka: „Napřimte hlavy!“ Vždyť přece na rozdíl od první etapy máme očkovací
vakcíny, máme i léky, chybí nám však důvěra. Uvědomme si, že žádná vakcína a žádný lék, ani zdravotnický personál, ani naši politici
či mediální experti nás nemohou uzdravit. Pamatujme, že lékař léčí,
jak říká staré přísloví, a Bůh uzdravuje. V nedávné době jsem mohl
v jednom článku číst odpověď na otázku ve významné věci: „Věříte
v Boha?“ „Nevěřím, ale věřím Bohu, protože vím, že je!“ Ano, potřebujeme víru, důvěru, a to jak vůči Bohu, tak vůči odborné a obětavé veřejnosti, která nám chce opravdu pomoci. Není důvodu jí nevěřit, nepřijímejte však všechny zprávy a výzvy, ať je naleznete na internetu či v jiných sdělovacích prostředcích. Plně se stavím za slova
RNDr. Jiřího Grygara, CSc., který hovoří o mediálním smetí, které ztratilo oporu v rozumném uvažování. Chtěl bych Vás upozornit
na slova výzvy otce arcibiskupa Jana Graubnera, moravského metropolity a předsedy ČBK: „Vím, že téma očkování rozděluje společnosti a nechci přispět k ještě většímu rozkolu. Očkování není samospasitelné, ale jak je vidět z menšího procenta nemocných ve skupině očkovaných, je to nástroj, který pomáhá. Prosím ty, kteří mohou být očkovaní
a zatím nejsou, aby se z ohledu na ostatní obyvatele nechali očkovat.
Ty, kteří se nechali vystrašit, že se očkováním dopouští nějakého hříchu, ujišťuji, že to mohou udělat s čistým svědomím. Ty, kteří hájí svou
svobodu stát na svém názoru, prosím, aby z lásky k druhým dobrovolně obětovali část své svobody pro společné dobro.
Děkuji všem, kteří se snaží o ohleduplnost k druhým nejen vlastním očkováním, ale i dodržováním hygienických předpisů na veřejnosti
i v kostele. Není třeba být úzkostliví, ale ukáznění. Mezi tradiční skutky
lásky v době adventní zařaďme i vlastní ukázněnost a ohleduplnost k druhým. Těmito slovy, se chci s Vámi rozloučit a popřát požehnaný Advent.
Dominik kardinál Duka, arcibiskup metropolita pražský
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	PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Kontejnery a pořádek
V minulých týdnech nechala obec rozvést po území Nového i Starého Knína kontejnery na zahradní odpad. Bylo to po dlouhé letní pauze a o to více
očekávané. Rychlost, s jakou se již od odpoledních pátečních hodin kontejner u nás ve Starém Kníně plnil, jen dokazuje, jak na tuto službu majitelé zahrad netrpělivě čekali. Objem a rozmanitost rostlinné hmoty, kterou naše zahrady „produkují“, je obrovský a i to je jeden z důvodů naprosté nefunkčnosti používání kompostérů. Ty obec nabízí „zdarma“ a já jsem
se dosud nesetkal s nikým, kdo by kompostéry chtěl a zejména komu by řešily problém s odpadem ze zahrad. Zdarma záměrně píšu v uvozovkách,
protože obec na ně sice dostala dotaci, ale ty peníze za ně stejně někdo musel vynaložit.
Chci zde ale zmínit věc jinou. A tou je lidská hloupost a bezohlednost někoho z našeho okolí. Lidé plnili kontejner nejrůznějším zahradním odpadem a celkem po sobě i uklízeli to, co při manipulaci s tímto materiálem
spadlo mimo kontejner. O to více zarážející a pro mne naprosto nepochopitelné je, že se našel (ve Starém Kníně u kapličky) někdo, kdo patrně přivezl odpad v modrých plastových pytlích. Jejich obsah vysypal do kontejneru
a tyto prázdné pytle nechal ležet na zemi vedle kontejneru! Těžko se mi pro
takovéto jednání hledají publikovatelné výrazy.
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vedle památnélípy a hlavně ze tří stran obklopené silnicí. Navíc vedlejším
výsledkem je rozježděná další část trávníku. Zda dojde na finální úpravu terénu po zásahu bagrem, nevím.
Nezbývá než zkonstatovat, že to, co je potřebné a slíbené, se nebuduje.
Zato ale už jen vzhledem k povaze místa, kde nyní ono cvičiště stojí, je vybudována věc naprosto zbytečná. Slabou útěchou nám snad může být domněnka, že vedení města v případě dalších míst, kde jsou postavena stejná zařízení, mělo šťastnější ruku.
Inu, opět se potvrdilo tvrzení, že „dobro“ se musí vnutit!
Michal Seydl, listopad 2021

Paběrky z Nového Knína

Před krátkým časem jsem náhodou viděl několik diskutujících mužů
na trávníku za pomníkem ve Starém Kníně. Ihned jsem si vzpomněl, že
jsem byl již před 2 roky panem starostou Chmelíkem informován, že právě někde v tomto místě povede cesta umožňující bezpečnější přechod silnice směrem ke školce a hřbitovu. Podle jeho tehdejšího vyjádření měla být
tato cesta v současné době již hotová. Řekl jsem si, že se „ledy“ konečně pohnuly a s výstavbou cesty se přeci jen začne.
A skutečně před několika málo dny se na uvedeném trávníku objevil bagr,
nákladní auto a jacísi pracovníci. A začalo se budovat. Jistě nejen k mému
údivu zde během pár hodin vyrostlo jakési cvičiště a po dalších několika
dnech bylo rozšířeno ještě o další část. To vše za pomníkem padlých vojáků,

„V Novém Kníně mezu vršky kopou kámen na dlaždičky,“ je začátek písničky, kterou složil lidový skladatel Jan Goliáš, když se zde v r. 1899 po usnesení obecního výboru tehdejší hrbolaté náměstí dláždilo. Písnička tato
nebyla tištěná a zpívala se, jak kdo chtěl. Goliáš, povoláním v létě cihlář,
v zimě nádeník, mnohé knínské události ve verších složil k pobavení malých i velkých. Škoda, že paměť lidská je krátká a že písničky tyto jsou již
zapomenuty a s nimi i události, ku kterým se vztahovaly.
Někdy ku konci let osmdesátých devatenáctého století koupil si Jan Petrák pole nalézající se na vrchu Mikuli u Chvojné. Pole tato byla mu prodána Filipem Kašem pro jejich vzdálenost a nesjízdnou cestu. Petrák, vyučený krejčí, jinak však všeumělec, vystavěl si zde úplně sám chaloupku, v níž
byla jedna místnost a v té se ubytoval zároveň s jednou kravičkou,zatímco
slepice seděly kdesi na stromě. V této světnici měl i plotnu na vaření. Po čase
si ze sebraného kamení a z vlastnoručně vyrobených batin (vepřovice) přistavěl světnici a tu první ponechal za chlév pro dvě kravky, kterými si sám
pole obdělával. Člověk tento byl neúnavný pracovník, stavěl, šaty si sám šil,
boty spravoval, vařil a na poli pracoval. V neděli v létě přinášíval z pivovaru pivo v lahvích, na které tam pro žert chodívala knínskáspolečnost. Sklenky si ovšem museli vzíti s sebou, neboť těch Petrák neměl a také by jich byl
nikdo nežádal. Pivo, třebaže bylo teplé, než je Petrák přinesl, přece v té boží
přírodě dobře chutnalo a často se stávalo, že veselá společnost pivo vypila
a Petrák ponechav svůj majetek v její ochraně, šel pro jiné do pivovaru. Ač
je Mikule as 400m vysoká a k jeho chalupě bylo dobré půl hodiny, byl přece
rád, že za svou námahu dostal malou odměnu. Když však se dostavilo stáří
a s ní také nemoc, hleděl se svého majetku zbaviti a tu včasným zakročením
tehdejšího starosty a obecního tajemníka v Novém Kníně, byla od něho pole,
která přiléhala k lesnímu majetku knínskému, získána a to za obecní domek
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s kouskem přiléhajícího pole a za peněžitý doplatek. Dnes na těchto polích je
krásný les a kde stával domek, lze poznati podle několika višní. Mladá generace ví jen, že se tento les nazývá „Pod Petrákem". Jeho bývalého svérázného
majitele pamatují již jen starší občané novoknínští.
Jistě jest ještě v paměti starších také jiný občan, který byl však nazýván
škůdcem lesů, protože jen tyto mu skýtaly výživu, kde dnes stojí domek pana
Chlustiny (myšleno r. 1940). Když o něj přišel, byl dán do chudobince a s ním
jeho dvě děti, děvčata. O tyto děti se Moravec vůbec nestaral. Byly hrozně
zanedbány a úplně bez výchovy. Tu náhodou, či spíše řízením Božím, byl
v Novém Kníně na letním bytě člen spolku sv. Josefa, útulku pro opuštěné
děti a ten promluvil s tehdejším starostou, Mikulášem Nevařilem a nabídl
se, že obě děvčata, z nichž mladší měla oční neduh, v útulku sv. Josefa umístí, když obec nějaký příspěvek poskytne. Tehdejší obecní výbor tomuto požadavku ochotně vyhověl a obě děti byly v útulku vychovány. Starší se řádně živila službou, ale mladší Josefa úplně oslepla a byla přijata do útulku slepých dívek na Kampě, kde se ještě v r. 1940 nalézala.

jem, který pokryje zbytek ceny nákladu. Samozřejmě netuším, jak se
bude současná situace
odvíjet v prosinci, ale pokud budete chtít si knihu
odebrat se slevou ve větším množství, třeba dva
a více kusů, můžete se
ozvat přímo na můj email: knihy.kadlec@seznam.cz. Publikace bude
samozřejmě k dispozici na městském úřadě
a nebo v „Muzeu zpracování a těžby zlata“.

(příspěvek byl převzat z týdeníku Spravedlnost z r. 1940)

Petr Kadlec

Nová kniha od Jiřiny Nešutové bude
Jak již jsem jednou informoval, v letošním roce si Nový Knín připomínal
835. výročí, což si můžeme připomenout alespoň knihou. Rozhodl jsem se
využít roky ležící ladem vzpomínky paní Jiřiny Nešutové, která má i svou
vlastní expozici v místním městském muzeu. Paní Jiřina Nešutová po sobě
zanechala obrovské množství vzpomínek a hlavně práce o historii Nového Knína, které jsme v této knize ani zdaleka nepostihli celé. Bohužel letní pokus o sbírku selhal, a proto se začalo jednat s Městem Nový Knín o nějaké finanční pomoci,
která by přivedla knihu na svět. Rada města přislíbila určitou
částku přispět, a proto se mohla nechat vytisknout, ale zbytek je
na vás čtenářích a zájemcích o místní historii. Doufám, že o knihu, která by se měla
prodávat od 6.12., projevíte dostatečný zá32
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O opičárnách, chodnících a místech pro přecházení
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Herní prvky byly umístěny na flek, který je ze tří stran obklopen poměrně rušnou silnicí. Nějaké děcko, rozjařené pohoupáním na kruzích, se tak
třeba rozběhne domů v očekávání dobrého oběda, ale už se ho nedočká, protože vletí přímo pod kola projíždějícího kamiónu. Což by přijal s povděkem
leda jistý pan Herodes, který se pro svůj svérázný vztah k dětem dostal až
do Bible, a to konkrétně do Matoušova evangelia. A v případě, že by ta lapálie s kamiónem potkala jeho vlastní děti, by nejspíš nebyl nadšený ani on.

Navíc když jsem se na dané herní prvky díval, měl jsem dojem, že část
z nich je „šita na míru“ spíše dospívajícím, ne-li přímo dospělým lidem. Nevím, nakolik je tento dojem správný, ale asi by nebylo od věci, pokud by ti,
kdo o umístění oněch opičáren rozhodli (a tudíž by měli mít aspoň nějaký
ánung o tom, co vlastně objednávají), pro jak těžké lidi jsou které z těch potvůrek určené. Aby ten, kdo se tam bude chtít zhoupnout třeba na těch kruzích, věděl, nakolik hrozí, že se to s ním utrhne, on se bací do sedacích partií
(či jinam) a ještě bude muset platit vzniklou škodu.
Každopádně pokud by můj dojem byl správný, dospělí by mohli cvičit na větších cvičebních prvcích a zároveň po očku sledovat své ratolístky, kterak řádí na těch menších opičárničkách vedle. Nebezpečí přistání neposedného děcka pod kamiónem či jiným vozidlem by se tak snížilo. Ale
i tak si myslím, že lepší by asi bývalo umístit ony konstrukce na bezpečnější místo. Nabízela by se například parcela číslo 424/2 v katastrálním území Starý Knín, tedy ten sad za mateřskou školkou, jižně od kostela. Pravda, v jednu dobu se tam uvažovalo o montované přístavbě školky, ale z toho
sešlo. A i kdyby ten nápad byl v původní nebo pozměněné podobě oprášen,
snad by to šlo nějak skloubit. Případně by bylo možno ta cvičidla přesunout
dodatečně.
A pokud jde o druhý důvod, proč mohou ty herní prvky vzbuzovat nelibost, by šlo vyjádřit zhruba následovně: tak na tyhle opičárny prachy jsou,
ale abyste nám sem postavili pořádný chodník, na to se chechtáků nedostává a nedostává a nedostává…
Kritikům neexistence pořádné pěší trasy ze Staráku na náměstí nutno
dát za pravdu i v tom, že představitelé města se na začátku volebního období
tvářili, že zrovna tahle cesta by neměla být vážnějším problémem (pamatuji
si to a vzpomínám si, že jsem už tehdy měl určité obavy, zda to takhle půjde
uskutečnit). Jenže uplynuly více než tři roky, zpoza rohu už pomalu vykukují další volby, a kde nic, tu nic.
Dovedu si představit, že ty chechtáky by se někde vyšťourat podařilo (ty
„opičárny“ by fakt počkaly), ale projekt té trasy někde narazil, protože nějací ouřadové někde na odboru dopravy napsali něco v tom smyslu, že to či
ono nevyhovuje té či oné normě. To si ale mohu představit já, protože situaci
aspoň trochu sleduji a vím, že by to nebyl první dobře míněný nápad, který
šel z podobných důvodů do kytek. Jenže tohle by mělo být sděleno oficiálně
a ne že kolem toho bude ticho po pěšině. A ono zatím je, přestože přinejmenším jeden kritický příspěvek na toto téma se letos v Novoknínském zpravodaji objevil. Tudíž nějaký prostor pro odpověď už tu byl.
A dodám, že pokud by lidé věděli, na čem jsou, třeba by byli i tak nakrknutí, ale někteří by mohli mít nějaké nápady, co s tou zapeklitou situací dělat.
Některé z nich by třeba také ztroskotaly na realitě, něco by ale možná šlo použít, třeba v pozměněné podobě.

34
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Potkal jsem jednu osobu, o níž nevím, zda by souhlasila, abych ji jmenoval. A ta mi sdělila, že ty opičárny, totiž workoutové (hezky česky: cvičební – ale když on ten anglický výraz zní tak hezky světově nebo přinejmenším světácky) herní prvky, které byly vybudovány, ve Starém Kníně
mezi pomníkem padlých z první světové války a mateřskou školkou, jsou
okolními občany a občankami přijímány s pocity, které mají – mírně řečeno – daleko k nadšení. Což může mít jednu z následujících dvou příčin
(nebo obě současně).
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A tak nadhodím takovou trošku poťouchlou myšlenku. Sice to možná
bude také fantasmagorie, ale v tom případě ať se aspoň trochu pobavíme.
Totiž pokud se někteří ouřadové rozhodli zrušit třeba některé přechody pro
chodce a nahradit je jakýmisi „místy pro přecházení“, což takhle tam, kde
z prostorových důvodů nejde budovat chodníky, pořídit – řekněme – „místa
pro uhýbání chodců autům“?
V duchu vidím, jak z toho jdou slovutní dopravní orgánové do vývrtky,
protože něco takového v žádné normě definováno není. Jenže ta „místa pro
přecházení“ také ne, a přesto jimi úředníci šermují jako rytíři při turnaji, jehož hlavní cenou je ruka (tedy asi nejen ruka) krásné princezny. Ostatně na těch úsecích (v Sudovické či Staroknínské ulici) zas tak hustý pěší provoz není, takže něco užšího, než předepisuje norma pro chodník, by možná
– aspoň prozatím – stačilo. Jako třeba stačilo ono „místo pro uhýbání chodců autům“ v Kozohorské ulici (to chodník de iure opravdu nebyl, ale chodit
se po tom dalo), o které jsme se bohužel nechali hloupě připravit Povodím
Vltavy. Jen by na to holt asi nešlo získat žádné dotace. A kdyby se stal nějaký
zázrak, úředníci by třeba pochopili, že lepší jsou taková „místa pro uhýbání
chodců autům“ než vůbec nic.
A když už jsem nakousl ta „místa pro přecházení“, možná bych se k nim
měl ještě vrátit. Něco podobného „zařídili“ ouřadové z odboru dopravy v Sušici měšťanům nedalekých Hartmanic. V rámci rekonstrukce průtahu městem zrušili všech sedm tamních přechodů pro chodce a nahradili je oněmi „místy pro přecházení“. Radnice se snažila jednáním s úředníky zachovat aspoň dva z nich – před radnicí a před školou – leč ouřadové si nedali
říci a argumentovali podobně jako ti dobříšští při rušení přechodu staroknínského: „Výhodou tohoto řešení je skutečnost, že chodec na místě pro přecházení nezíská falešný pocit bezpečí a neohrožení, kterého může nabýt
na přechodu.“
S tím byl ovšem nespokojen jeden z hartmanických měšťanů a podal
správní žalobu. Protože, jak řekl, „argumentace úřadu v Sušici, že by na přechodech lidé získávali při přecházení falešný pocit bezpečí, je pro mě nepochopitelná. S touto logikou by bylo možné odstranit prakticky všechny značky. Třeba na hlavní silnici řidič získá falešný pocit bezpečí, že auto na vedlejší zastaví.“
Soud následně rozhodnutí sušických úředníků zrušil s tím, že je nedostatečně odůvodněné. Možná by stálo za to tento případ sledovat i dále. A v případě, že dopadne pro Hartmanice dobře (stále nelze vyloučit možnost, že sušičtí úředníci najdou kvalitnější argumenty a ty přechody zruší už „neprůstřelně“), zkusit z toho vyvodit nějaké závěry.
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Pravda, dovedu si představit, že například přechod pro chodce u mateřské školky v dosavadní poloze „neprojde“, neb jde o místo vskutku značně
nepřehledné. V tom případě by ale páni úředníci a dámy úřednice měli najít
a navrhnout nějaké jiné bezpečné řešení. Protože i chodci (a chodkyně) jsou
lidé a tuto planetu (jakož i naše město) obývali koneckonců mnohem dříve
než automobilisté. A byl bych opravdu nerad, pokud by jejich právo na život
musela řešit třeba Amnesty International.
Miloš Hlávka

Jubilanti měsíce
V prosinci oslaví nádherné životní jubileum paní Terezie Seitzová.
Krásné kulaté narozeniny bude slavit pan Jiří Zach. Oslavenci v tomto měsíci jsou také pan Josef Kubín, pan Stanislav Beneš, pan Jiří
Dolejš, pan Jiří Lacina, paní Irena Dlouhá a paní Marie Vimmerová.Všem přejeme pevné zdraví a mnoho štěstí do dalších let.

1	Více o tomto případu lze nalézt na adrese https://www.novinky.cz/krimi/clanek/
urednici-zrusili-ve-meste-prechody-podle-nich-to-je-pro-chodce-lepsi-40376644
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Zastupitelstvo usnesením schválilo
níků a návrh postupu realiza•	Dodatek smlouvy o umístění konce priority vybudování polních
tejneru na oděv a pověřuje stacest v rámci KPÚ Chotilsko. Jedrostku obce jeho podpisem.
ná se o polní cesty VC 7B, polní
•	Cenovou nabídku VHS Dobříš,
cesta mezi Chotilskem (lokalita
spol. s.r.o. v tomto rozsahu: obnoOkrouhlík) a Prostřední Lhotou,
va rozvaděče, oprava kovových
HC 14, HC 1, polní cesta ve směčástí vodojemu, vyčištění vrtu,
ru Prostřední Lhota, k asfaltové
obnova
vodovodních
šachet,
cestě nad místní částí Lipí a dále
oprava nefunkčního uzávěru
polní cesta až k pomníčku (asfalve směru do Mokrska, doplnění
tová cesta k Besedné), polní cesgeodetického zaměření vodovota VC 13, polní cesta od napojedu. Celková hodnota dle nabídky
ní stávajícího sjezdu na silnici
168.000 Kč.
III/10218 směrem na polní cestu
•	Darovací smlouvu mezi Obcí
v k.ú. Korkyně.
Chotilsko a Hasičským záchranným sborem Středočeského kra- •	Novostavbu rekreačního objektu dle předložené projektové doje a pověřuje starostku obce jejím
kumentace za předpokladu, že
podpisem.
stavba bude provedena v soula•	Výsledky jednání sboru vlastI
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•	Použití určené částky (max.
200.000 Kč) na úpravu a výměnu
výloh a umístění dělících vnitřních příček.

du s platným územním plánem
a platným stavebním zákonem.
•	Zakoupení 300ks placek na Silvestrovský výšlap.

Zastupitelstvo usnesením zamítlo:
•	Umístění plovoucího zařízení (molo) k.ú.Křeničná, parc. č. 781.

	Poplatek za odpad pro rok 2022
Dle obecně závazné vyhlášky 2/2021 o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství je nově stanoven poplatek za likvidaci
odpadu ve výši 1.000 Kč (místo dosavadních 500 Kč), a to od 1. 1. 2022.

11 / 2021

chotilský ZPR AVODAJ

	Poděkování
Vážení a drazí přátelé,
velice Vám děkujeme za účast a podporu
na halloweenské a adventní dílničce, které
se uskutečnily v Chotilském muzeu. Účast
byla skvělá a byli jste
velice šikovní. Věříme,že výrobky, které jste si odsud odnesli, Vám budou během
svátkůdělat radost. Budeme se těšit na příští
rok. Zároveň Vám přejeme krásné a klidné prožití vánočních svátků.

Co to znamená v praxi?
Majitel nemovitosti, kde je někdo přihlášen k trvalému pobytu, musí zaplatit na rok 2022 poplatek ve výši 1.000 Kč za každou osobu přihlášenou
k trvalému pobytu v této nemovitosti a oproti tomu obdrží zdarma známku na popelnici na rok 2022. Jedná se o 1 známku pro vývoz 1 x za 14 dnů,
pokud v nemovitosti jsou trvale hlášeny 1 – 4 osoby, nebo 2 známky pro
vývoz 1 x za 14 dnů, pokud je v nemovitosti trvale hlášeno 5 a více osob.
Majitel nemovitosti, kde není hlášena žádná osoba k trvalému pobytu, zaplatí poplatek ve výši 1.000 Kč za každou takovou nemovitost, ale nárok
na známku zdarma nemá.

- Holky z IC Chotilsko-

Výdej známek na popelnice na rok 2022
Známky na popelnice jsou k dispozici na Obecním úřadě v Chotilsku
od pondělí 22. listopadu 2021.
- OÚ-
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listopad …
Jak jsem v závěru minulého článku naznačil, vrátím se v úvodu ještě
na konec října, tedy konkrétně do soboty 23. října, kdy se v katastru naší
obce konalo velmi zajímavé hasičské cvičení (Odborná příprava) – Dálková doprava vody hadicemi.
Cílem cvičení bylo:
•	procvičit techniku provedení dálkové dopravy vody hadicemi s pomocí přenosných požárních stříkaček a cisternových automobilových
stříkaček
•	procvičit komunikacipomocíoptickýchsignálů a radiostanic, event.
mob. telefony
•	ověřit přesnost teoretického výpočtu (především ověřit minimální počet stříkaček nutných k dopravě vody k místu události)
Jako námět odborné přípravy byl zvolen požár Drtinovy rozhledny, kdy se
požár šíří i do okolního lesa. Místo události ovšem není dosažitelné mobilní požární technikou, která musí z důvodu terénních a klimatických podmínek zůstat stát na komunikaci II/114. K místu požáru je od CAS (cisternových automobilových stříkaček) na komunikaci II/114 zřízena dálková doprava vody hadicemi pomocí přenosných požárních stříkaček. Zároveň bylo
rozhodnuto o dálkové dopravě vody hadicemi z Velkého chotilského rybníku pomocí přenosných požárních stříkaček a cisternových automobilových
stříkaček. Celková vzdálenost dálkové dopravy cca3km s převýšením 160m.
23.října v 9:00 se tak za skvělého podzimního počasí u Obecního úřadu
v Chotilsku sešlo 137 hasičů z 25 jednotek z celého příbramského okresu s výbavou. Jednalo se o jednotky SDH : Libíň, Daleké Dušníky, Počepice,
Obecnice, Stěžov, Radětice, Libčice, Záborná Lhota, Prostřední Lhota, Čím,
Čenkov, Drevníky, Borotice-Dražetice, Velká, Velká Hraštice, Nové Dvory,
Chrást, Svaté Pole, Nečín, Stará Huť, Dublovice, Chotilsko, Trhové Dušníky, Milín, Milešov, Krásná Hora nadVltavou, Hluboš a HZS Příbram. Po registraci všech přítomných následoval nástup, kde k přítomným promluvil
za organizátory tohoto cvičení major Ing.František Vacek (HZS Příbram),
nadporučík Ing.RadekDopirák (HZS Dobříš), technik strojní služby Mgr.
Martin Lapka (HZS Příbram), dále pak jako host starosta OSH Příbram Ing.
Václav Jankovský. Závěrem účastníky pozdravila starostka Obce Chotilsko
paní Běla Tobolová a velitel SDH Chotilsko pan Vít Šiška.
V 9:50 se mohlo všech 25 jednotek rozjet z Chotilska na předem dané pozice (22 pozic stříkaček) ke kompletaci vedení. Již v 10:20 bylo vedení komplet-

ní a mohlo dojít k nastartování strojů a k čerpání vody na Besednou. V 10:45
pak došlo k prvnímu výstřiku z proudnic na Besedné, kdy v úvodní fázi pracovalo všech 22 stříkaček. Postupně pak docházelo k řízenému odstavování
jednotlivých stříkaček, aby v závěrečné fázi zůstalo v provozu pouze 11, které zvládly spolehlivě dopravovat vodu na místo požářiště. V 12:00 pak bylo
cvičení ukončeno, jednotky postupně uklidily použitou techniku a přesunuly se zpět do Chotilska, kde proběhl závěrečný nástup a rychlé zhodnocení celého cvičení.
Pokud bych měl zhodnotit cvičení z pohledu přímého účastníka, musím
vyzdvihnout především výborné naplánování a pak profesionalitu a rychlost všech účastníků, kdy od odjezdu z Chotilska ke kompletaci celého 3km
dlouhého vedení uplynulo pouze neuvěřitelných 30 minut. Samotné čerpání pak trvalo zhruba tu samou dobu, nicméně zde se ukazuje vlastně asi největší problém, který nám celé cvičení ukázalo – poměrně zastaralá technika
u sborů (přenosné motorové stříkačky PS12 jsou v původním stavu a v řadě
případů jsou staré 40-50 let, a tak občas vypověděly službu, chlazení atd.).
Závěrem mi dovolte poděkovat jménem nás všech, kteří se zúčastnili,
za vynikající naplánování především panu Ing.RadkuDopirákovi a pak také
členkám našeho sboru – jmenovitě Bc.Martině Křížové, Katce Šiškové a Ivetě Hrbáčkové za přípravu a zajištění občerstvení pro všechny účastníky cvičení. Děkujeme.
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Závěrem se krátce zastavím u výjezdů naší
jednotky za uplynulý měsíc:
21. 10. 2021 v 12:25 vyjížděla naše jednotka do místní části Lipí k odstranění spadlého stromu ležícího přes komunikaci.
21. 10.2021 v 12:50 vyjížděla naše jednotka do Záborné Lhoty k odstranění
spadlého stromu ležícího přes komunikaci.
21. 10.2021 v 13:12 vyjížděla naše jednotka do areálu Vojenské zotavovny Měřín k utržené plechové krytině na hotelovém objektu. Během cesty na místo události musela naše jednotka ještě likvidovat padlé stromy ve vozovce na trase k zásahu (1 km za Živohošťským mostem směrem
na Nebřich), kde již stálo v koloně několik vozidel. Po odstranění stromů
byl obnoven provoz na komunikaci a naše jednotka mohla pokračovat dále

11 / 2021

chotilský ZPR AVODAJ

k místu ohlášené události. Naše jednotka i přes toto zdržení a větší vzdálenost přijela k zásahu jako 2. v pořadí. Po příjezdu na místo události nás vel.
jednotky z Netvořic informoval o stavu střechy, kdy byla vyžádána výšková technika. Po jejím příjezdu byla odstraněna část utržené plechové střechy, která byla odnesena do závětří.
25. 10. 2021 v 15:49 vyjížděla naše jednotka do Nového Knína k ohlášenému požáru stodoly.
13. 11. 2021 ve 21:49 vyjížděla naše jednotka do Štěchovic k ohlášenému
požáru bytu v 5. patře domu.
16. 11. 2021 v 04:01 vyjížděla naše jednotka na silnici v katastru obce Borotice směrem na Dražetice k odstranění spadlého stromu, který mimo
jiné zůstal viset v telefonních drátech. Na místě spolupráce s HZS Sedlčany.
- Martin Brodský -
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Nabídka práce v Lesním
rodinném klubu pod Trolím
vrchem v Prostřední Lhotě
Bližší informace o nabídce práce
na tel. 731 474 720
- S.Sladkovská -

Settkání při svíčká
s
ách
Dne 21.
2
12. 2021 v 16
1 hod. Vás srde
ečně všec
chny
zveme
e na bessídku Le
esního ro
odinného klubu pod
Trolím
m vrchem.
Přijďtte prosím
m podpořřit vystou
upení děttí z Lesn
ního
klubu. Čeká na
a Vás ochutnávka vánočníc
ch dobro
ot a
společ
čně sizazp
píváme ko
oledy.
Místo konání: Prostředn
P
ní Lhota 4,
4 Chotilssko
me všem krásné svvátky ván
noční a ho
odně zdra
aví v
Přejem
roce 2021
2
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Dopis
Žiji v Chotilsku zhruba 12 let a pozoruji dění v obci stále s většími
rozpaky a trpkostí. Není to jen současnou coronavirovou situací,
ale hlavně přístupem zastupitelstva obce k potřebám obyvatel, kteří zde bydlí trvale. Po dobu, co zde žiji, pozoruji jakoby se zde zastavil čas. To, co je v jiných střediskových obcích prvořadé, jako např.
obecní kanalizace, prodejna, chodníky, tady není vůle řešit a odbývá se to „nejsou peníze“. Zato se žádají dotace a investuje se do muzea, památníků, rozhledny, aj. Řeší se kruhové objezdy, kdy byly dokonce vypracovány projekty. Ty musel však také někdo zaplatit! Investuje se zde do věcí druhořadých, které měly snad jedině smysl
v tom nalákat turisty. Ale nebylo to rozhodnutí poněkud bezhlavé,
pokud nesledovalo osobní zájmy? Sice zde máme 2 muzea, 2 rozhledny, ale bez zajištění občerstvení pro případné turisty. Co dnes nabízí
dotované Muzeum v Chotilsku, kterému, po nákladné rekonstrukci,
začíná po pár letech už opadávat omítka? Zajímalo by mne, jaké jsou
roční náklady na provoz tohoto muzea + jaký zisk (pokud nějaký vůbec byl)? Vrtá mi také v hlavě, proč se do rozvoje střediskové obce,
kterou Chotilsko je, téměř neinvestuje? Před časem se zakoupily objekty bývalé restaurace a prodejny v Prostřední Lhotě, ale k čemu,
když jsou zavřené, místo aby byla co nejrychleji aspoň zprovozněna
prodejna? Proč se investuje hlavně do Prostřední Lhoty, která není
středisková? Na to si dovede každý odpovědět sám!
Dosud jsem měla s děvčaty na obecním úřadě ty nejlepší zkušenosti – vždy vstřícné a příjemné. Proto po dvou posledních návštěvách
na úřadě a jednáních se starostkou Bělou Tobolovou jsem prožila šok.
Poprvé jsem za ní byla, abych ji upozornila na nevhodný způsob gratulace ke kulatým nebo polokulatým narozeninám seniorům. Úřad
sice včas nakoupí dárkové balíčky, ale předání probíhá nedůstojnou
formou, někdy i několik týdnů po narozeninách. Dokonce vím o případu, že oslavenec byl vybídnut až po nějaké době od narozenin, ať si
pro dárkový balíček přijde na úřad. Proto jsem paní starostce navrhla, že přání ve Zpravodaji by bylo důstojnější než tato neetická forma.
Měla na to výhrady ve smyslu uvádění osobních údajů, apod. Asi ty
gratulace od zastupitelů Nového Knína ve Zpravodaji nikdy nečetla?
Většina seniorů z balíčků toho moc nevyužije a dá to stejně vnoučatům. Proto by stálo za úvahu zvolit jinou formu přání, které jistě potěší víc, např. formou dárkového poukazu nebo květinou.
IX
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Druhá moje návštěva úřadu je poměrně čerstvá. Byla jsem opět
za paní starostkou, protože striktní oznámení o zvýšení poplatku za svoz odpadu na 1000,- Kč/rok na osobu, včetně dětí, s odvoláním na vyhlášku, mi vzalo dech. Chápu, že vše se odvíjí od zdražování elektřiny a pohon. hmot. Ale pro početné rodiny je to docela rána
a i když mne to tolik nezasáhne, přesto se mi to nelíbí. Paní starostka mi jasně svým chováním dala najevo, že ji obtěžuji a vrchol byl,
kdy na mě v jeden moment vyjela docela nevybíravě, že říkám blbosti. Měla jsem, mimo jiné, připomínku, proč např. před tímto sdělením
rada, která částku navrhla, důkladně neodůvodní toto navýšení a nezveřejní roční náklady na svoz odpadu a kolik vyberou od lidí? Údajně obec svoz odpadu musí dotovat. Tak proč na to lidi neupozornili
předem? Třeba formou letáčků nebo ve Zpravodaji, apod. Jde o komunikaci a tu bohužel paní starostka nezvládá. Pouze se ohánět vyhláškou a nařízením nestačí.
Proč toto píši? Byla bych ráda a jistě mluvím i za ostatní, aby hospodaření obce bylo do budoucna transparentnější a srozumitelnější pro
všechny, abychom věděli, kam naše peníze jdou.
I když toto píši v listopadu, přesto si dovolím popřát všem pokud
možno příjemné a klidné vánoční svátky a hodně zdraví.
Naďa Janatová, Chotilsko

Listopad 2021

Zprávy z obce
Usnesení ze zápisu č. 29/2021
ze zasedání Zastupitelstva obce Mokrovraty,
konaného dne 25. 10. 2021 od 18.00 hodin
Usnesení č. 1-29/2021
Zastupitelstvo obce Mokrovraty volí zapisovatele p. Mgr. Jiřinu Zorkovou
a jako ověřovatele sl. Markétu Poslušnou a p. Karla Kaláta.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 2-29/2021
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje program jednání zastupitelstva
obce dne 25. 10. 2021 takto:
1) Žádost ZŠ a MŠ Mokrovraty o udělení výjimky z počtu žáků ZŠ
2) Žádost ZŠ a MŠ Mokrovraty o udělení výjimky z počtu dětí MŠ
3) Žádost ZŠ a MŠ Mokrovraty o úpravu půdních prostor školy
4) Žádost o poskytnutí dotace do Sociálního fondu regionu Brdy-Vltava
5) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti
6)	OZV č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství
7) Rozpočtové opatření č. 4/2021

X
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8) Zřízení inventarizační komise
9) Pokladní limit 2022
10) Kupní smlouva mezi Obcí Mokrovraty a L. B.
11) Darovací smlouva mezi Obcí Mokrovraty a D. K.
12) Výzva k podání nabídky na VZMR – výměna vodoměrů
13) Smlouva o umístění Z-BOXu a spolupráci při jeho provozování
14)	Žádost o odprodej části obecního pozemku parc. č. 356/4 k. ú.
Mokrovraty
15) Kupní smlouva mezi Obcí Mokrovraty a S. P.
16) Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje
17)	Smlouva o umístění, instalaci a provozu telekomunikačního zařízení
mezí Obcí Mokrovraty a kbNET
18) Žádost o dotaci z MMR – herní prvky
19) Návrh na úpravu dopravního značení v Pouštích
20) Členství ve svazku Pokocábí
21) Různé
Výsledek hlasování:
Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 3-29/2021
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje udělení výjimky z průměrného
počtu žáků ZŠ Mokrovraty na školní rok 2021/2022.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 4-29/2021
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje udělení výjimky z počtu dětí
MŠ Mokrovraty na školní rok 2021/2022.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 5-29/2021
Zastupitelstvo obce Mokrovraty bere na vědomí žádost ředitelky školy
Mgr. Evy Loukota o úpravu půdních prostor základní školy tak, aby bylo
možné je pro provoz školy využívat.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 6-29/2021
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje žádost Sociálního fondu regionu
Brdy-Vltava o poskytnutí dotace na rok 2022 ve výši 45 534 Kč na zajištění
sociálních služeb v regionu Brdy-Vltava a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
II
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Výsledek hlasování:
Pro: 5 hlasů Proti: 2 hlasy Zdržel se: 2 hlasy
Usnesení č. 7-29/2021
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje Smlouvu o zřízení věcného
břemene – služebnosti č: IE-12-6009677/VB/001 „Mokrovraty, kNN od R4
k čp. 35 a R32“ mezi obcí Mokrovraty a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8,
405 02 Děčín, zastoupena na základě plné moci společností ELEKTROŠTIKA, s.r.o., U Družstva Ideál 13, 140 00 Praha 4.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 8-29/2021
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
obce Mokrovraty č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství na rok 2022.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 9-29/2021
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2021,
kterým se navyšují příjmy na položce 1121 (Daň z příjmu práv. osob)
o 378 149,76 Kč, na § 3399 (Ostatní záležitosti kultury) o 5 000 Kč. Výdaje se
navyšují na § 2321 (Odvádění a čištění odpadních vod) o 889 815 Kč, na §
3113 (Základní školy) o 178 149,76 Kč, na § 3399 (Ostatní záležitosti kultury) o 5 000 Kč, na § 3722 (Sběr a svoz komunálních odpadů) o 200 000 Kč,
na § 6114 Volby do Parlamentu ČR o 31 000 Kč a na § 6171 (Činnost místní
správy) o 200 000 Kč. Dále se výdaje snižují na § 3745 (Péče o vzhled obce)
o 200 000 Kč.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 10-29/2021
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje zřízen inventarizační komise
ve složení: předseda – p. Pavlína Hejrová, členové – p. Karel Kalát, p. Lukáš
Konvička.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 11-29/2021
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje pokladní limit na rok 2022
ve výši 80 000 Kč
III
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Výsledek hlasování:
Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů

Výsledek hlasování:
Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 1 hlas

Usnesení č. 12-29/2021
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje Kupní smlouvu mezi Obcí
Mokrovraty a L. B. na pozemek parc. č. stav. 25/2 o celkové výměře 152 m2
v obci a k.ú. Mokrovraty.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů

Usnesení č. 18-29/2021
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje přijetí dotace ve výši 888 631 Kč
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci
projektu „Mokrovraty – rozšíření kanalizačních sítí“, ev. č. projektu ISF/
ŽIV/043559/2021.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů

Usnesení č. 13-29/2021
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje Darovací smlouvu na pozemek
parc. č. 36/1 o celkové výměře 31 m2, druh pozemku ostatní plocha, v k.ú.
Pouště, obec Mokrovraty mezi D. K. a Obcí Mokrovraty.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 14-29/2021
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje
-V
 ýzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu – Výměna
vodoměrů v obci Mokrovraty včetně možnosti dálkového odečtu.
-h
 odnotící komisi ve složení: p. Ecklová, Ing. Sainer, p. Hejrová, náhradník p. Vohralík.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 15-29/2021
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje Smlouvu pro umístění Z-boxu
a spolupráci při jeho provozování mezi Obcí Mokrovraty a Zásilkovnou
s.r.o., Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 1 hlasů
Usnesení č. 16-29/2021
Zastupitelstvo obce Mokrovraty neschvaluje odprodej části (cca o 16 m2)
obecního pozemku parc. č. 356/4 v obci a k.ú. Mokrovraty.
Výsledek hlasování:
Pro: 1 hlas Proti: 5 hlasů Zdržel se: 3 hlasy

Usnesení č. 19-29/2021
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje Smlouvu o umístění, instalaci a provozu telekomunikačního zařízení (po zahrnutí navržených úprav)
mezi Obcí Mokrovraty a firmou kbNET, Pavel Bobrik, IČ: 71709614.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 20-29/2021
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje podání žádosti o dotaci na MMR
z programu Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku na projekt „Herní prvky Mokrovraty“.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 21-29/2021
Zastupitelstvo obce Mokrovraty bere na vědomí návrh na úpravu dopravního značení v Pouštích.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 22-29/2021
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
I. Schvaluje
vstup Obce Mokrovraty do Dobrovolného svazku obcí POKOCÁBÍ, IČ:
097 69 161, se sídlem Jiráskova 656, 263 01 Dobříš.

Usnesení č. 17-29/2021
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje Kupní smlouvu mezi Obcí
Mokrovraty a p. S. P.

II. Souhlasí
se Stanovami Dobrovolného svazku obcí POKOCÁBÍ, IČ: 097 69 161, se sídlem Jiráskova 656, 26301 Dobříš, které tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení.
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III. Deleguje
starostku Obce Mokrovraty k zastupování obce v rámci Dobrovolného svazku obcí POKOCÁBÍ IČ: 097 69 161, se sídlem Jiráskova 656, 263 01 Dobříš.
IV. Ukládá
starostce Obce Mokrovraty učinit všechna jednání potřebná pro vstup
Obce Mokrovraty do Dobrovolného svazku obcí POKOCÁBÍ, IČ: 097 69 161,
se sídlem Jiráskova 656, 263 01 Dobříš.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Stanislava Ecklová, starostka obce

	Limity směsného komunálního
odpadu (SKO)
Komunální odpad produkujeme úplně všichni, a protože jde o směs všeho
možného, velmi těžko se zpracovává dál jinak než likvidací. Když není odpad dostatečně vytříděný a do směsného komunálního budeme odkládat
sklo, plasty a papíry, je jeho objem obrovský a náklady na jeho zpracování
a likvidaci ještě větší.
Na začátku roku 2021 začal platit nový zákon o odpadech, který stanoví
postupné zvyšování ceny skládkovného za ukládání využitelných a recyklovatelných odpadů na skládky.
Nový zákon také zavádí tzv. třídicí slevu, která je nastavena tak, aby
obce, jejichž občané důsledně třídí, nebyly tímto zvýšením skládkovacího
poplatku příliš dotčeny.
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Výše uvedená data ukazují na velmi špatnou bilanci v oblasti odpadového hospodářství. Údaje, které nám poskytla svozová firma, jednoznačně
ukazují, že v obcích v našem blízkém okolí se s problematikou třídění odpadů potýkají lépe než my a na pomyslném žebříčku je naše obec jedna
z nejhorších!
Když to svedou v okolních obcích, proč bychom to nezvládli i my?
Výsledkem výše popsané situace bude pravděpodobně zdražování místních poplatků za odvoz odpadů, které jsou i tak značně dotovány z obecního rozpočtu. V příštím roce se podmínky pro uplatnění třídicí slevy ještě
zpřísní, celkové množství odpadů nebude smět přesáhnout 190 kg odpadů
uložených na skládku na jednoho obyvatele, a pokud na třídicí slevu nedosáhneme, ceny za svoz a ukládání odpadu rychle porostou, což by pak
mohlo vést ke škrtům v obecní rozpočtu především v investičních akcích.
Zvládneme třídit lépe?
Je třeba se zamyslet nad tím, proč jsou výsledky naší obce tak nelichotivé.
Jedním z důvodů může být i týdenní vyvážení SKO. V některých okolních
obcích se popelnice vyváží jednou za 14 dní, a tím jsou lidé nuceni více třídit. Pokud se nepodaří v roce 2022 neutěšenou situaci zvrátit, bude třeba
se zabývat tím, jakým způsobem ji řešit. Zda například od dalšího roku
čtrnáctidenní svoz SKO nezavést i v Mokrovratech a trvale žijícím občanům dodat popelnice na tříděný odpad k jednotlivým nemovitostem. Chtěli bychom poděkovat těm spoluobčanům, kteří poctivě odpad třídí, a poprosit ostatní, aby se k prvně jmenovaným připojili a nebyli lhostejní, neboť případné zvýšení poplatků se dotkne každého z nás.
Třiďte odpad, má to smysl!
Pavlína Hejrová

Co to znamená konkrétně pro každého z nás?
Pokud celkové množství komunálních odpadů obce Mokrovraty přepočtené na jednoho obyvatele přesáhne 200 kg, nemáme již možnost uplatnit tuto třídicí slevu, díky které dílčí základ poplatku v současné době činí
částku 500,- Kč za tunu uloženého komunálního odpadu. Jen pro upřesnění, do výpočtu třídicí slevy se započítává nejen směsný komunální odpad,
ale i odpad objemný. K datu 31. 10. 2021 jsme limit na obyvatele překročili o 70,6 t a na veškeré tuny nad limit budeme doplácet 300,- Kč/tunu.
Rovněž naše obec překročila hmotnostní limit SKO, za který je svozovou firmou účtována paušální cena 373,- Kč/obyvatele (ev. nemovitost),
k 31.10.2021 o 71,05 t. Dle smlouvy je za každou tunu nad takový limit
účtována cena 2.520,- Kč.
VI
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Aktuality z naší školy
– prosinec 2021
Aktuality – prosinec 2021
2. 12. – vánoční fotografování
3. 12. – Mikulášská nadílka
7. 12. – Planetárium Praha
23. 12. 2021 – 2. 1. 2022 – vánoční prázdniny v ZŠ, uzavření MŠ
Měsíc listopad zpestřilo dětem další divadelní představení, a to 18.11. činohra „Pohádky o Káče“.
V pátek 19. 11. jsme se vypravili do Hornického muzea v Příbrami. V první části programu nás archeoložka a muzejní pedagožka seznámily s prací
archeologa a činnostmi s tím spojenými. Na závěr si děti vyzkoušely odkrývat skutečné předměty z dávné historie, zaznamenat je do archeologického
výzkumu, najít souvislosti mezi jednotlivými předměty. Druhá část byla zaměřena na dějiny příbramského hornictví, prohlídku podzemí, obohacenou
permoníky i pokladem. Děti zaujala jízda důlním vláčkem Prokopskou štolou k nejhlubší šachtě březohorského revíru.
24. 11. byl zahájen plavecký výcvik žáků ZŠ a předškoláků MŠ. V průběhu celého měsíce se děti připravovaly na vánoční jarmark. V sobotu 20. 11.
žákyně ZŠ vystoupily s krátkým programem při vítání nových mokrovratských občánků. Žáci ZŠ se zúčastnili výtvarné soutěže „Jak hasiči pomáhají“
a s očekáváním se těší na vyhlášení výsledků.
Závěrem bychom Vám rády popřály co nejklidnější adventní čas prožitý
ve zdraví.
Zaměstnankyně ZŠ a MŠ Mokrovraty

11 / 2021

mokrovr atský ZPR AVODAJ

	Instalace Z-BOXU
Obec Mokrovraty uzavřela se společností Zásilkovna smlouvu o spolupráci a na jejím základě bylo
24. 11. 2021 realizováno avizované umístění Z-BOXU od této společnosti. Box je napájen solárními panely a je umístěn na parkovišti v blízkosti obchodu.
Zásilku je zde možné si vyzvednout kdykoliv, 24 hodin, 7 dní v týdnu.
Doufáme, že občané, zvláště v předvánočním období, tuto službu uvítají.

Vítání občánků
V sobotu 20. listopadu 2021 se uskutečnila slavnost vítání občánků. Mezi
občany Mokrovrat a Pouští bylo přivítáno těchto 15 dětí – Samuel Bína,
Eliška Boušová, Tobiáš Hulan, Karolína Schüllerová, Jan Vaněk, Šimon Hofman, Tereza Kašpaříková, Majdalena Kurelová, Patrik Mrha, Filip Votruba, Amélie Altrichterová, Viktorie Faktorová, Vojta Pitelka, Viktorie Vajnerová a Sofie Vontová. Při slavnosti zarecitovaly básničky děti z naší školy.

Zimní příjem bioodpadu
V období vegetačního klidu mohou občané odložit bioodpad
každé pondělí od 8:00 do 12:00 h ve dvoře hasičské zbrojnice
Mokrovraty čp. 17.

Poděkování
Děkujeme touto cestou pracovnicím Charity Starý Knín – Katce, Jitce
a Vlaďce za profesionální péči a lidský přístup k naší mamince Heleně Safínové. Vaše pomoc byla pro nás velkou oporou.
Stáňa Ecklová a Mirka Kubátová
VIII
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Obecní úřad Mokrovraty

Mokrovraty 92
IČ: 00242764

MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPADY NA ROK 2022
Od pondělí 6. 12. 2021 budou vydávány známky na popelnice na rok 2022
po zaplacení místního poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství ve výši:

800 Kč za trvale hlášenou osobu v obci,
sleva 50 % pro děti do 18 let a pro osoby starší 70 let;
splatnost do 31. 1. 2022;

Na sběrný dvůr společnosti DOKAS Dobříš, s.r.o. mohou
občané zdarma vozit tyto odpady:
tříděný odpad (plast, papír, sklo, nápojové kartóny)
elektrozařízení (kompletní)
pneumatiky (doporučené množství 4ks na osobu)
Praktickým pomocníkem při likvidaci odpadů je aplikace„Kam s ním?“,
která poradí, jak správně s nechtěnými věcminaložit, resp. kde lze legálně
a v drtivé většině i bezplatně odevzdat jak běžný odpad z domácnosti, tak
například prošlé léky, pneumatiky, vysloužilé elektro, baterie, světelné
zdroje, velkoobjemový odpad, nebo třeba i odpady nebezpečné.
Obsahuje i provozní doby sběrných středisek či míst zpětného odběru,
včetně možnosti navigace na tato místa, která lze jednoduše vyhledat
a zobrazit v mapě, která obsahuje celkem přes 50 000 odběrných míst
a další budou průběžně přibývat.

800 Kč za nemovitost bez trvale hlášených osob,
splatnost do 31. 3. 2022.
Do konce ledna 2022 budou popelnice vyváženy i na staré známky,
svozový den je opět čtvrtek.
Upozornění: na popelnici pro směsný odpad nesmí být nalepeno
více svozových známek. Všechny staré známky musí být odstraněny!
V případě, že tak nebude učiněno, nemusí dojít k vývozu popelnice.

https://www.kamsnim.cz/

Žádáme občany obce, aby nevhazovali odpady do kontejnerů
u chat. Tyto kontejnery jsou určeny pouze pro chataře!!!
Občané s trvalým pobytem mají pro odkládání SKO vlastní
popelnice!!!
S odkazem na § 147 zákona o odpadech 541/2020 sb.
upozorňujeme všechny podnikající fyzické i právnické osoby,
že jsou povinny mít smluvně zajištěnu likvidaci odpadu
oprávněnou osobou, tzn. mít uzavřenou smlouvu na svoz
živnostenského odpadu přímo se svozovou firmou. Oprávnění
ke kontrole této povinnosti má dle zákona obec a odbor
životního prostředí obce s rozšířenou působností.

MÍSTNÍ POPLATEK ZA PSA NA ROK 2022
Místní poplatek za psa na rok 2022 je splatný do 28. 2. 2022:
50 Kč
1. pes
120 Kč 2. a každý další pes
otoč list
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