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Březen 2021
výtisk zdarma

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

A je tu jaro ….

Termíny konání zasedání zastupitelstva
v roce 2021

19/2021

22. 4. čtvrtek 19.00 hod.

20/2021

17. 6. čtvrtek 19.00 hod.

21/2021

16. 9. čtvrtek 19.00 hod.

22/2021

18. 11. čtvrtek 19.00 hod.

23/2021

16. 12. čtvrtek 19.00 hod.
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
měsíc duben je jarním měsícem a jelikož i zeleň je nedílnou součástí města,
tak se tentokrát zmíním o ní a o plánech na letošní rok.
Předně pro občany chystáme, tak jako na podzim, přistavit na několik míst
kontejnery, kam mohou odevzdat bioodpad ze svých zahrad. Více se dočtete dále
v tomto čísle. Dále bude od měsíce dubna umístěn kontejner na bioodpad ve sběrném dvoře, kam lze bioodpad odvézt v otevíracích hodinách sběrného dvora.
V březnu došlo k dokončení kácení těch stromů na sídlišti, které byly buď nevhodné, nebo při silném větru nebezpečné. V loňském roce byl mezi obyvateli
bytovek proveden průzkum, zdali jsou pro pokácení stávajících stromů, a jelikož většina vyslovila souhlas, bylo k tomuto přikročeno. Letos tedy proběhlo dokončení kácení těchto stromů. Zřejmě nejvíce diskuze bylo okolo vzrostlého smrku, který ač byl zdravý, tak do zastavěného sídliště nepatří, navíc svou velikostí a mohutností při vichřicích hrozil pádem . Jako vlastník pozemku nese město
zodpovědnost za případnou škodu a už vůbec nechci mluvit o případném zranění lidí, či něčem ještě horším. Připomínám, že impulzem pro jeho poražení byl
pád stejně vzrostlého smrku vloni na jaře u bytových domů za zdravotním střediskem na Dobříši, kdy naštěstí nedošlo ke zranění, ale „pouze“ k škodě na majetku. Samozřejmě místo pokácených stromů dojde k náhradní výsadbě vhodné
zeleně, která bude tvořena parkovými dřevinami a keři.
Nechceme opomínat ani centrum města, a proto se dostane péče nejenom stávající zeleni, ale také chceme náměstí a jeho okolí doplnit dalšími prvky, které
tento prostor obohatí. V Libčicích se potom plánuje výsadba ovocné aleje v polích za tenisovým kurtem a dětským hřištěm.
Závěrem se jen krátce vrátím k mému článku v minulém čísle, respektive reakcím, které si můžete na dalších stránkách přečíst. Reagovat na ně nehodlám
a nechám na čtenářích, ať si na jednotlivé reakce udělají obrázek sami. Pokud by
kohokoli zajímala problematika související s obcí nebo vám není něco jasné, tak
na webu města jsou kontakty na mě nebo jednotlivé pracovníky, kteří vám podají oficiální a relevantní informace. Další možností je využít informací zprostředkovaných, kde samozřejmě můžete být velmi snadno uvedeni v omyl, nebo dostanete informace zkreslené.
Přeji všem krásné a snad prosluněné Velikonoce.

Petr Chmelík, starosta města
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Zasedání městské rady
a zastupitelstva města 
Vzhledem k současné epidemiologické situaci se
neuskutečnilo žádné zasedání rady města.

Sdělení radnice
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 1. 5. 2021
•	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
4
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•	nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví
•	výhodou 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
Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat:
•	jméno, příjmení, titul
•	datum a místo narození
•	státní příslušnost
•	místo trvalého pobytu
•	adresa pro zasílání písemností, pokud není shodná s místem trvalého pobytu
•	číslo 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
•	výpis 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 16. 4. 2021 do 12.00 hod.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv
bez udání důvodu.
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Pozvánka
Zastupitelstvo města Nový Knín zve na své zasedání,
které se bude konat ve čtvrtek dne 22. 4. 2021 od 19.00 hodin
v zasedací místnosti na radnici.

Svoz bioodpadu
Pro likvidaci bioodpadu ze svých zahrad mohou občané využít kontejnerů, které budou umístěny vždy přes víkend na následujících místech,
v níže uvedených termínech:
- Sudovice u hasičárny
- Starý Knín u sádky
- Libčice náves
- Chramiště u kapličky
- Horní Kozí Hory u zastávky
- Spodní Kozí Hory u zastávky
- Nový Knín v ulici Jatecká
- Nový Knín most k letnímu kinu

1. termín 9. 4. – 11. 4. 2. termín 26. 4. – 28. 4.
Kontejnery budou přistaveny vždy v pátek a svezeny v pondělí.
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Redakční sdělení
Znovu upozorňujeme, že Novoknínský zpravodaj slouží především k informování občanů o připravovaných, či proběhlých
akcích, činnosti spolků a složek města a upozornění na různá chystaná omezení. Veškeré osobní názory prosím podložte
ověřenými fakty, aby mezi občany nedocházelo k šíření mylných informací.
Děkujeme za pochopení.
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Složky
Měsíc čtenářů ve školní družině
Březen - Měsíc knihy vystřídal
Měsíc
čtenářů
a i my v ZŠ Nový Knín jsme
se rozhodli k této akci se
se školní družinou připojit. Od začátku března jsou
školy uzavřené, takže tato
akce probíhá bohužel už
jen on-line. Nejdříve formou výzvy, aby děti posílaly fotky či videa se svojí
oblíbenou knihou. Ty měly
umístit na sdílený disk školy do prostředí Microsoft
Teams (Sharepoint). Protože tam máme ke dnešnímu dni pouze 12 příspěvků, rozhodli jsme se udělat
družinové on-line setkání
s knihou. Po jednotlivých
ročnících jsme s vychovatelkami naplánovali dětem
do kalendáře v MS Teams
on-line setkání, kterého se
zúčastnilo celkem 27 dětí.
Povídali jsme si s dětmi
o jejich knížkách, navzájem si je přes kameru ukazovali a některé i přečetly úryvek ze své knihy. Bylo to pro nás moc fajn děti alespoň takto vidět a popovídat si s nimi.
Doufáme, že i pro žáky to byla fajn akce, i když opět na počítači. Ale v současné situaci to jinak nejde, takže nezbývá než věřit v brzkou shledanou.
Bc. Kateřina Havlíčková
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Podporujeme pečující
Mnohým z nás přináší současná situace ve společnosti těžké chvíle.
Potýkáme se s nejrůznějšími starostmi, a někdy i s bolestí, lítostí či
strachem.
Na naši organizaci se obrátila paní Eva, která hledá radu v nelehké situaci.
Oba její rodiče byli před časem hospitalizováni s nemocí Covid 19. Tatínkův stav se zlepšil a zanedlouho se vrátil z nemocnice domů. Její maminka
bohužel zůstává v nemocnici v bezvědomí. Otec však trpí několika chronickými zdravotními obtížemi a navíc se u něj už před hospitalizací projevila počínající Alzheimerova choroba, jejíž příznaky se pobytem v nemocnici zhoršily. Bez manželky se nyní cítí ztracený a dezorientovaný. Vždyť
to byla právě ona, kdo o něj pečoval a do podrobností znal všechny jeho
potřeby. Paní Eva teď hledá řešení, jak situaci zvládnout. V žádném případě nechce dopustit, aby tatínek skončil v LDN.
Jsem ráda, že paní Eva vyhledala naši pomoc. Vyslechli jsme ji, podpořili v jejím úsilí a domluvili se, jak ji můžeme podpořit a jaké další kroky bude
vhodné učinit. Teď hledáme vhodnou pečovatelskou službu, která by rodině pomohla s péčí o tatínka a zajistila pro něj i osobní asistenci. Pomáháme
paní Evě řešit problémy, které se vyskytly při čerpání příspěvku na péči.
Podporujeme ji, aby dospěla ke správným rozhodnutím, a nasloucháme jejím starostem i obavám.
Pro naši organizaci pracuje řada odborníků z různých oblastí, které souvisí s péčí o nemocného s demencí. Můžeme zajistit radu právničky, zdravotníka, poskytujeme odborné sociální poradenství. S lidmi, kteří prožívají
stejné nebo podobné starosti, se můžete setkat v našich svépomocných skupinkách, které teď pořádáme on-line.
Jsme nezisková společnost Dementia. Naše služby jsou zdarma. Jsme tu
pro všechny, kteří pečují o své blízké s Alzheimerovou nemocí či některou
formou demence. Můžete nás kontaktovat telefonicky: Jitka Emlerová, tel.:
608 845 890, emailem: pribram@dementia.cz, a podívat se na rozsah našich služeb na webových stránkách: www.dementia.cz. Našim cílem je
usnadnit Vám péči, protože to má smysl.
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Duben ve farnosti
Tento měsíc začínáme slavením velikonočního tridua.
1. dubna je Zelený čtvrtek, kdy si připomínáme velikonoční slavnostní večeři Kristovu a apoštoly, které ustanovil k tomu, aby přinášeli jeho lásku
a pravdu do celého světa. Taková velikonoční večeře byla slavena v židovském národě každé Velikonoce už od 13. století před Kristem na památku
zázračného vysvobození celého národa z egyptského otroctví. Ovšem působením Kristovým dostaly tyto svátky zcela nový obsah. Při této poslední večeři Kristus s apoštoly dlouho hovořil s velkou láskou, soucitem a pochopením. Řekl jim, že bude ukřižován, ale že vstane zase živ. Dal jim velmi důležité pokyny pro jejich budoucí působení. Řekl jim mnoho o blízké i daleké
budoucnosti. Ustanovil hlavní křesťanskou bohoslužbu, která se koná stále.
Tato poslední večeře patří k nejvýznamnějším událostem Kristova života
a její záznam k nejkrásnějším místům v Bibli. Oslava této poslední večeře se
koná v kostelech na Zelený čtvrtek večer.
V biskupských kostelech (katedrálách) se mimoto koná dopoledne bohoslužba za účasti biskupa a všech kněží, kteří mohou přijít, protože kněžské
a biskupské poslání ustanovil Kristus také při poslední večeři. Při této bohoslužbě kněží obnovují své kněžské sliby a světí se svaté oleje k udílení svátostí.
Velký pátek je den, kdy byl Kristus umučen a zemřel na kříži. Byl zatčen
v noci. Zacházeli s ním velmi hrubě a bezohledně. Byl zcela nespravedlivě odsouzen k smrti na kříži. Musel nést těžký kříž na kopec u Jeruzaléma, kde byl
kolem poledne ukřižován a kolem třetí hodiny odpoledne zemřel. Během hodin, kdy umíral na kříži, vyslovil několik krátkých, ale velmi významných
vět. Byla to slova plná lásky ke všem, i těm nepřátelům, kteří mu to způsobili.
Vedle kříže stála jeho matka Panna Maria, která prožívala ve svém srdci
hrozné utrpení. Po Kristově smrti jeden z vojáků, kteří ho ukřižovali, probodl jeho srdce kopím, aby byla jistota o jeho smrti, a teprve potom bylo dovoleno sejmout jeho tělo z kříže a pohřbít je. To se stalo k večeru. Byl pohřben
ve hrobě vytesaném ve skále, nedaleko místa, kde byl ukřižován. Později byl
nad těmito místy postaven veliký kostel, takže místo ukřižování i dodnes zachovaný hrob jsou uvnitř tohoto kostela. Velkopáteční bohoslužby se konají odpoledne nebo večer.
Po pohřbu byl hrob ve dne v noci hlídán vojenskou stráží. Sobota po Kristově smrti byla židovským svátečním dnem, kdy musel být zachováván sváteční klid; práce a cestování byly přísně zakázány. Apoštolové trávili sobotu
v hlubokém zármutku a se strachem, aby také oni nebyli zatčeni a odsouzeni.
V kostelech se během Bílé soboty nekonají žádné bohoslužby. V mnoha
kostelech je upraven tzv. "Boží hrob", kde socha nebo obraz mrtvého Krista připomíná jeho smrt a pohřbení. Mnoho lidí se tam přicházívá pomodlit.
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Třetího dne, v neděli, v časných ranních hodinách Kristus vstal z hrobu
živ, jak to bylo o něm dávno předpovídáno a jak to on sám vícekrát předpověděl. Během té neděle se setkal s řadou lidí, a pak v následujících čtyřiceti
dnech opětovně i s mnoha jinými. V kostelech se v noci ze soboty na neděli koná slavnostní bohoslužba, nejdelší z celého roku, ale také nejkrásnější a nejhlubší svým obsahem. Z praktických důvodů, aby byla usnadněna
účast, bývá tato noční bohoslužba většinou spíše počátkem noci než na jejím konci, začíná tedy na Bílou sobotu večer.
Velikonoční neděle (nazývaná také Velikonoční Boží hod) je největším
křesťanským svátkem v roce. Začátkem jeho oslavy je už zmíněná noční bohoslužba a pak slavnostní bohoslužby během dne.
Bohoslužby v naší farnosti proběhnou ve farním kostele ve Starém
Kníně za dodržení známých hygienických opatření:
9.30 hod.

1.4. Zelený čtvrtek
17.00 hod.

katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze
Starý Knín, mše sv. na památku
Večeře Páně

10.00 hod. Starý Knín: křížová cesta

2. 4. Velký pátek
15.00 hod. Starý Knín: velkopáteční obřady

3. 4. Bílá sobota

10.00 -14.00 hod.

možnost adorace u Božího hrobu
ve St. Kníně

20.00 hod Starý Knín: velikonoční vigilie
8.30 hod. Borotice

4. 4. Boží Hod velikonoční

10.30 hod. Starý Knín
15.00 hod. Živohošť
8.30 hod Borotice

5. 4. Velikonoční pondělí

10.30 hod Starý Knín: velikonoční vigilie
15.00 hod Velká Hraštice
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Protože na Květnou neděli se opět měnil čas, i večerní bohoslužby o všedních dnech v kostele sv. Mikuláše budou od úterka 6. 4. začínat v 18.00 hod.
Sledujte na našich farních stránkách.
Při bohoslužbách vyprošuji všem obyvatelům našeho města a naší farnosti Boží požehnání, pevné zdraví a pokoj, který dává Zmrtvýchvstalý Pán.
Žehná Vám
P. Josef Andrejčák O.Cr.

Výzva biskupů ke sčítání lidu 2021
Přečtěte v neděli 21. března 2021
Bratři a sestry,
27. března 2021 začne sčítání lidu, které bylo naposledy před deseti lety.
Tak jako minule, i tentokrát bude odpověď na otázku příslušnosti k náboženské víře a příslušnosti k církvi dobrovolná.
Z pohledu katolické církve je příslušnost k církvi dána křtem. Katolík je
ten, kdo byl v církvi katolické pokřtěn, a tato skutečnost byla zaznamenána
do církevních matrik.
Za posledních sto let prošla evidence náboženského vyznání a příslušnosti k církvi několika změnami, a nyní je dobrovolná. Česká biskupská konference v roce 2020 publikovala statistický údaj, akceptovaný odbornou veřejností, který říká, že v České republice je v současnosti pokřtěno v katolické
církvi 4,591 mil. obyvatel, tedy 43 % obyvatelstva.
Přesto je třeba se ke své církvi přihlásit i při sčítání lidu. Proto Vás vyzýváme, abyste vyplnili údaj v kolonce B10 tak, že zaškrtnete text: Věřící – hlásící se k církvi,a pod tím napsali buď Římskokatolická církev , nebo Řeckokatolická církev podle toho, které církve jste členem.
Možná si řeknete, že to není důležité, ale opak je pravdou. Čím méně katolíků se ke své církvi přihlásí, tím menší bude církev v očích státu. Stane
se méně významným partnerem, s nímž se méně počítá a jehož hlas bude
méně slyšet. Z minulého sčítání víme, že i když se téměř polovina obyvatel rozhodla na tuto otázku neodpovědět, státní úřady, média i společenské
vědy číslo ze sčítání (1,082 mil.) považovaly za počet věřících či katolíků. Kolik dalších věřících a katolíků zůstalo ukryto v oné mlčících polovině sčítaných, se už nikdy nedozvíme.
Proti sčítání může být mnoho námitek. Jednou z nich je i názor, že církev
je zkažená a zdiskreditovaná, a proto si nezaslouží, abych se k ní přihlásil.
Ano, lidská stránka církve nemusí být pro každého přitažlivá, ale nepřestává být společenstvím více či méně hříšných lidí kolem Krista. Církev po12
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třebuje obnovu stále, ale tím, že se od ní distancujeme, jí nepomůžeme. Přihlasme se k ní a pak se snažme především úsilím o vlastní svatost o její lepší kredit.
Pamatujme taky na Ježíšův příslib: Ke každému, kdo se ke mně přizná
před lidmi, i já se přiznám před svým Otcem v nebi (Mt 10, 32).
Ještě jednou prosíme: přijměte výzvu vyslovit se ve sčítání lidu. Dejme najevo, že jsme katolíci. Řekněme společnosti: Počítejte s námi.
Ze srdce vám žehnají
biskupové Čech, Moravy a Slezska

13
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	Příspěvky občanů
Důvod k zamyšlení
Stává se mi často, že se zamýšlím nad některými věcmi. Dovolte mi tedy,
abych se s Vámi o některé podělil. Přečetl jsem si v Novoknínském zpravodaji, jak se starosta města pochválil, kolik toho za tu „chvíli „ , co je
ve funkci , udělal. Já jsem si ale při jízdě autem nebo i při chůzi ničeho
nevšiml. Náměstí je „ nehezké „ , chodníky, pokud jsou, jsou neudržované
a celkový vzhled našeho města tristní. Do Sudovic nevede žádný chodník
a pro chodce je tato cesta velice nebezpečná.
V minulých Zpravodajích jsem si přečetl o likvidaci knihovny. Dle mých
informací se jednalo o návrh na snížení výdajů, a ne zrušení knihovny.
Mohl bych tedy psát o likvidaci sportu v našem městě, neboť výdaje na fotbal se snížily o 25 procent. V minulosti jsem byl jak předsedou Sokola, tak
fotbalu a nikdy jsem na vedení města neměl přehnané nároky, neboť jsem si
uvědomoval, jaké má město možnosti. Přečetl jsem si také, že by si zastupitelé měli udělat čas a dojet se podívat na knihovny v Jincích, Petrovicích, Milíně, Březnici a dalších. Nic proti tomu, doporučuji to, ale zároveň se tam podívejte na fotbalové stadiony a sportoviště. Nemusíme jezdit tak daleko, stačí
Nová Ves nebo Stará Huť. Jde ale o to, jakou má kdo prioritu, zda sport, kulturu, nebo dopravu. Není lehké vyhovět všem. Jenom se zmíním, že fotbal
má celkem 5 mládežnických skupin, a to mladší přípravku, přípravku, žáky
a 2 dorosty, celkem se jedná cca o 90 dětí. Dále jsou tu A a B mužstvo. Zázemí, tedy kabiny a sprchy, jsou nejhorší v celém okrese. V minulosti byl fotbal
a v.d. Elko vlajkovou lodí Nového Knína.
Ve svém příspěvku bych dále chtěl porovnat počet úředníků na našem
úřadě a Úřadě městyse Davle. Městys Davle má 1780 obyvatel. Má svého starostu a místostarostu, 1 ekonomku – účetní, 1 pokladní, 1 hospodářku, 1
pracovnici na 0,2 úvazku na hřbitovy a 1 pracovnici na 0,5 úvazku – matrikářku. Dále zde mají 4 tzv. technické pracovníky. Také zde mají knihovnici na celý úvazek a rozpočet knihovny je 470.000,-Kč / v Novém Kníně je
to údajně kolem 700.000,-Kč/. Nechci se v žádném případě nikoho dotknout
nebo znevážit jeho práci, je však důvod k zamyšlení, zda nemáme příliš
mnoho zaměstnanců. To posoudit nedokážu.
Další samostatnou kapitolou je městská policie. V předešlé části mého příspěvku jsem se zabýval spíše ekonomikou, ale tato část je mojí doménou.
V minulosti jsem pracoval 33 let jako policista na různých postech Policejního ředitelství PRAHA. V r. 1998 jsem ukončil Policejní akademii ČR ve studijním oboru bezpečnostní služby a byl mi přiznán titul bakalář. Jsem pře14
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svědčen, že bezpečnostní situace v městě Nový Knín není na tak špatné
úrovni, abychom si, zejména z finančních důvodů, dovolili tento luxus. Zajímal by mne rozpočet na tuto službu. Jsem přesvědčen, že částka je nejméně
1 500. 000,- Kč, což považuji za nehoráznost. Údajně na bezpečnost a veřejný pořádek je to 2 560. 729,- Kč. Pokud je to pravda, je to nehoráznost. Nemáme na cesty, chodníky, sport, vedou se debaty o knihovně, nemáme na opravu kanálu v Sudovicích, cestu ke staroknínskému hřbitovu a ke školce, ale
dovolujeme si tento luxus. Nemám nic proti městské polici, to v době, až se
zlepší podmínky pro život v našem městě, ale v současné době jsem přesvědčen a všichni, se kterými jsem na toto téma mluvil, že jsou to vyhozené peníze. Věc jsem i konzultoval s vedoucím oddělení Policie ČR Dobříš při setkání
s občany v sokolovně a ten mi i potvrdil, že pokud je město Nový Knín požádá, oni se dostaví. Proč do dnešního dne nedošlo k úpravě dopravy na náměstí? Stačily by tzv. parkovací hodiny, kdy by bylo povoleno zde parkovat
po dobu 1 nebo 2 hodin, a ne aby si tam někdo ráno postavil svoje vozidlo
a odpoledne, nebo večer, když přijede autobusem, s autem odjede. Ti, co si
chtějí nakoupit nebo jdou k lékaři, nemají kde zaparkovat. Nebo proč se nesmí parkovat za zdravotním střediskem, kde jsou parkovací místa? Pro zejména starší lidi je zde lepší vystupování a nastupování do aut. Všechny tyto
věci může kontrolovat městská policie, když už ji tedy máme.
Jsem přesvědčen, že tento můj článek vyvolá řadu reakcí, proto prosím ty,
kteří se mnou nesouhlasí, aby ho vzali jako můj názor, na který mám nárok.
Nechtěl jsem se nikoho dotknout, ani jeho názor vyvracet.
Jirka Stracený

Škoda, že v sobotu už tu nebudem…
Tak jsem se rozhodl zavzpomínat si na mládí. Na to útlejší mládí. A protože
na světě mezi lidmi neexistuje úplná objektivita, tyto vzpomínky se ukážou být tak trochu účelovými.
Lidé, kteří mě znají, si asi pamatují, kde jsem prožil značnou část svého
dosavadního života. Do roku 1967 jsem bydlel poblíž Hrádku, od roku 1967
do roku 1997 pak poblíž nynějšího letního kina – s výjimkou pobytů na koleji během studií a vojenské služby.
Ale než budu pokračovat, připomenu jeden starší vtip. Rodinka přijela do velkoměsta a ubytovala se v hotelu. Prohlížejí si pokoj, až zavítají
i do koupelny. Prohlížejí si tu nádheru, a když se dost vynadívají, otec rodiny si jen povzdechne: „To je paráda, Máňo, co? Tady by se to koupalo. Škoda,
že v sobotu už tu nebudem...“
Proč jsem ten vtip připomněl?
15
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Právě proto, že nás zavádí do oněch starších dob. Pro mě relativně nedávných, i když pro někoho to vypadá skoro jako pravěk.
Ještě v 70. letech se veřejný vodovod nacházel jen v malé části města.
A zdaleka ne každý dům měl svou studnu. A mezi ta stavení, odkud to nebylo ke studni právě nejblíž, patřilo i stavení, kam jsme se přestěhovali v roce
1967. A to platilo i o našich nejbližších sousedech – to se začalo měnit až postupně. A tak jsme pro pitnou vodu chodili přes Kocábu až k pumpě v sousedství tehdejšího domu pana Ureše, vedoucího kina. Vždy, když došla, jsme
pro ni šli se dvěma vědry, napumpovali ji – a pak s ní zase po (tehdy patřičně
vetché) lávce přes Kocábu domů. Vědra byla postavena v síni, a odtud jsme
brali vodu na pití. Pro užitkovou vodu jsme to měli blíž – tu jsme nabírali
v tehdy ještě existujícím náhonu k Brunclíkovu mlýnu. Teplá voda na mytí
se brala z velkého hrnce, který za tím účelem trvale stál na plotně, na níž se
i vařilo. To, že o nějakém každodenním sprchování nemohla být řeč, je snad
jasné, mýt jsme se museli v plechovém lavoru. Nejdřív horní část těla, pak se
umyvadlo sundalo na podlahu ke gauči a umyly se nohy. Večer co večer. Právě s výjimkou soboty.
To jsme se totiž koupali – a jak vtip v úvodu naznačuje, bylo to tak zavedeno i v mnoha dalších rodinách. Důvod? Být vzorně čistí v neděli do kostela.
Koneckonců tam běžný návštěvník žádnou velkou fyzickou námahu vyvíjet
nemusí, takže se moc nezapotí: v katolickém kostele jsou to zpravidla přesuny mezi sedem, stojem a klekem, v evangelických kostelích můžeme většinou vynechat i ten klek. A protože se v neděli nekonala ani jiná fyzicky náročná práce, člověk tak zůstal vcelku čistý a nezpocený i do pondělka – v neděli navečer stačilo jen trochu se opláchnout.
A zůstalo to tak zvykem i v těch rodinách, které – ať kvůli obavám z ústrků ze strany tehdejšího režimu, nebo z opravdu upřímného přesvědčení –
návštěvy této budovy vypustily ze svého pravidelného programu.
Ono totiž připravit takové sobotní koupání nebylo tehdy až tak jednoduché. Například u nás se prádelna nacházela na jihozápadním konci dodnes
protáhlého stavení a z obytných místností byla přístupná jen přes dvůr.
Voda na praní se brala z náhonu, později, když už jsme měli studnu, z ní. Dojít k pumpě, napumpovat vodu do vědra, odnést do kotle v prádelně a znovu
a znovu do jeho naplnění. A po ohřátí přenést do vany – a konečně bylo možno se aspoň jednou za týden vykoupat. A to ještě tak, že se nás v jedné vodě
koupalo postupně několik, protože kapacita prádelního kotle samozřejmě
nebyla neomezená. A podobně na tom byla spousta dalších rodin. Pravda,
v těch 60. a 70. letech 20. století se to už postupně měnilo, ale těsně po válce
se to týkalo – troufám si říci – většiny domácností.
V té době samozřejmě nebyly obvyklé ani automatické pračky. To v čem se
pralo, byla vcelku jednoúčelová zařízení. Takže prádlo se máchalo a ždímalo zvlášť. Šťastnější byli ti, kdo žili blíž řeky, ti máchali samozřejmě tam. Do16
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dnes se zachovaly (byť často v žalostném stavu) několikery schůdky, které
vedou z ulice k hladině Kocáby. Pokud bylo někomu záhadou, k čemu sloužily, zde je odpověď: právě k máchání a dříve možná i k ručnímu praní prádla.
Aspoň v příznivějších ročních obdobích.
Na počátku jsem psal, že tyto vzpomínky budou tak trochu účelovými.
A teď je na řadě vysvětlit, v čem ta jejich účelovost spočívá. Inu, v jednom
z předchozích čísel Novoknínského zpravodaje byl zveřejněn povzdech
nad docházejícími zdroji vody a nad tím, že ji musíme opatřovat jinde, momentálně přivaděčem ze Záborné Lhoty. S tím, že je zde příliš mnoho nové
výstavby.
Ano, nová výstavba se na nedostatku vody jistě také podílí (a přiznávám,
jsem rád, že se zatím drží ve vcelku únosných mezích), ale není jedinou
jeho příčinou. Ostatně v současnosti stále ještě máme méně obyvatel, než
měly obce, které dnes spoluvytvářejí Nový Knín, před 150 lety – jen ti obyvatelé byli na jeho území rozprostřeni rovnoměrněji. Nejvíce obyvatel jsme
měli v roce 1880, celkem 2487 obyvatel, z čehož na samotný Nový plus Starý Knín Knín připadalo 1715 obyvatel, v Libčicích žilo 266 obyvatel, Sudovice měly 205 obyvatel, na Kozích Horách to bylo 160 obyvatel, na Hranicích
žilo 76 obyvatel a nejméně měla osada Chramiště s 65 obyvateli1. Naproti
tomu na začátku roku 2020 měl celý Nový Knín 2065 obyvatel. A uvidíme, co
vzejde z letošního sčítání lidu. Přidejme k tomu klimatické změny, v jejichž
důsledku jsme v poslední době prožili hned několik suchých roků, což se
na hladině spodních vod také nemohlo neodrazit. Přesto si však myslím, že
v mnohem větší míře se na nedostatku vody podílí právě ona zvýšená spotřeba domácností. Aspoň si nedovedu dost dobře představit, že by se novoknínské rodiny nadále koupaly jednou týdně (přičemž by se ve vaně vždy vystřídalo několik členů domácnosti v jedné vodě; už vůbec neuvažuji o koupání v neckách, pro účely koupání umístěných třeba do světnice, což tu také
kdysi bývalo) a prádlo praly v řece.
Miloš Hlávka

1

 drojem je Retrospektivní lexikon Českého statistického úřadu, údaje o Novém Kníně nalezneme například zde: https://
Z
www.czso.cz/documents/10180/25385875/12612861+obyv_11pb.pdf/79ddf3ed-c36e-45b4-9384-45a3f11877ce?version=1.0
(bohužel tam Starý a Nový Knín jsou uváděny dohromady, přestože se tehdy jednalo o samostatné obce.

17
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Můj názor, mé otázky
Letos to bude již 45 let, kdy jsem se po studiích přistěhoval do Nového Knína. Pamatuji tedy za ta léta ledacos, ale nikdy jsem nepociťoval potřebu se
k situaci v našem městě veřejně vyjádřit. Poslední dobou však dospívám
k opačnému názoru.
Řešení náměstí
Navrhované řešení firmou LUCIDA s.r.o. mi poněkud svými navrhovanými mobilními betonovými květníky připomíná situaci, která před pár léty
byla v Praze na Smíchově. Tam se najednou vyrojilo velké množství obdobných betonových monster, která sice nebyla mobilní, jako se plánuje
v Novém Kníně. Mimoto, že někomu MČ Praha 5 dala vydělat jistě nemalé
peníze, nic dobrého nepřinesla a po čase se řešilo, co vůbec s nimi! Na našem náměstí budou mobilní betonové květníky zabírat již tak málo prostoru, který tam je. Celkovým výsledkem „řešení náměstí“ pak mj. je snížení parkovacích míst o téměř 30%! A to zcela jistě si z toho mála parkovacích míst ještě nějaká pro sebe vyhradí MÚ a MP. Co bude přínosem onoho
„Řešení náměstí“, opravdu nevím. A proč se vůbec dělá? Ptal se někdo občanů, zda něco takového vidí, jako tak naléhavě potřebné a v dnešní době
prioritní?
Městská policie
Častou odpovědí na to, proč nelze v Kníně udělat to či ono, je „na to nemáme peníze“! Co bylo tak nezbytně nutné, co strašného se ve městě dělo,
že zde byla MP založena. A ta nás ročně stojí setsakra velké peníze. Párkrát po jejím vzniku byla v Novoknínském zpravodaji krátká zpráva o její
činnosti. Pominu-li fakt, že to byl jen výčet jakýchsi obecných činností, alespoň o sobě dala nějak vědět. Řadu měsíců už není v našem měsíčníku vůbec žádná zpráva. Nevím, čím se strážníci zabývají. Když v únoru přišla velká sněhová nadílka, byl Starý Knín ráno neprůjezdný a navíc
hrozilo, že klouzající auta do sebe narazí. Šel jsem se podívat , co se děje ,
a po krátkém čase jsem situaci zorganizoval a postupně s pomocí některých uvízlých řidičů jsme kritický úsek postupně uvolnili a zprůjezdnili.
Za celou tu dobu se tam žádný strážník neobjevil. Sníh pomáhala odklízet
ve Starém Kníně i čtyřkolka s radlicí. Čtyřkolka patrně byla městské policie, ale údajně ji řídil pan starosta osobně. Starosta by snad měl spíše akce
organizovat! Co v době sněhové nadílky dělali naši čtyři strážníci?
Kompostéry
Vedení města velmi důrazně protlačuje používání kompostérů, které mají
majitelům zahrad řešit likvidaci a údajně i využití odpadu z jejich zahrad.
18
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Já osobně jsem na mnoha různých zahradách poznal nemálo kompostérů.
Ale dosud jsem nenarazil na to, že by kompostér pojal různorodý zahradní
odpad a následně mohl zahrádkář z jeho dolní části získat kompost. Netvrdím, že to není možné. Možné to je, ale jen za specifických podmínek blížících se podmínkám spíše laboratorním! Kompostér v běžné praxi nic neřeší (nebo jen velmi málo) a stává se jen nevzhlednou plastovou bednou
na zahradě. Nákup kompostérů proto považuji za neekonomickou záležitost, na které nic nemění fakt, že na jejich pořízení dostalo nebo dostane
město dotaci. Ty kompostéry musel někdo přece v reálu zaplatit!
Přechod ve Starém Kníně
Je to již rok, co jsem se začal zajímat o zrušený přechod, vedoucí ve Starém
Kníně ke školce a hřbitovu. Značený přechod byl zrušen, ačkoliv je toto
místo na přecházení nebezpečné. Záměr prý je přesunout místo k přecházení dále od výjezdu ze zatáčky. Ano, to smysl má a pomůže to bezpečnosti
chodců. K tomu je ale potřeba zřídit cestu vedoucí přes park. Čas běží a nic
se dosud na místě samotném nezměnilo. Proč nelze na příjezdu od Dobříše instalovat výstražné světelné zařízení? Na příjezdu do Nového Knína
od Libčic nebo Sudovic je takovéto zařízení již dávno. Nestojí to žádné velké peníze, měsíční náklad na jednoho strážníka je možná i vyšší. Přijíždějící auta by takovéto výstražné zařízení zcela jistě zpomalilo, ať už by místo k přecházení bylo blíže, nebo dále od výjezdu ze zatáčky. Proč realizace
cesty přes park trvá tak nekonečně dlouho? Ano, námitkou jistě je získání řady povolení k možné výstavbě cesty. Že celý proces ale trvá tak dlouho, nesvědčí o výkonnosti úřednického aparátu všech zainteresovaných
stran! Proč se nejprve nevybudovalo vyhovující místo pro přechod a teprve pak se značený přechod nezrušil?
Michal Seydl

Reakce na článek pana starosty
Chtěl bych reagovat na článek pana starosty. V počtu úředníků jsem neměl na mysli stavební úřad, protože jsme obec s rozšířenou působností, ale
to ví i pan starosta. Také si nemyslím, že připojení na kanalizaci a vodovodní řad je nyní pro zájemce dražší. Určitě bylo jednodušší a levnější při
rozkopané ulici na každou stranu udělat 2 m odbočku. A mimo jiné jsme
na výstavbu kanalizace dostali dotaci a v projektu bylo jistě uvedeno, jak
mají přípojky vypadat. Kam směřovaly vybrané peníze a jak se došlo k jejich výši, to také nevím. Ohledně skládky je smutné, že se na nevýhodnost
uzavřené smlouvy, kterou někdo za město podepsal a měl kontrolovat, při19
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šlo až za 14 let. Ještě bych chtěl požádat vedení města o zveřejnění celkové
výše nákladů na městskou policii od jejího založení včetně nákupu vozidel, platů a veškerého vybavení i provozních nákladů. Možná zjistíme, že
my, kteří jsme chtěli dříve opravit chodníky, komunikace, odstavné plochy
u autobusového nádraží, nemáme pravdu a policie se nám vyplatí.
Václav Krotil st.

Vážení spoluobčané,
omlouvám se za chybičku , která se vloudila , ta zdražení hrobů, jaká polemika . Z 800-, Kč na 2.000-, Kč je dost. Dnešní pan starosta to musí vědět
přesně , ještě jako elév městského úřadu monitoroval hroby na obou hřbitovech, zřejmě za zmíněným účelem. Zkrátka, čas letí!
Starousedlíci si pamatují na doby nedávno minulé, kdy KSČ dosadila
na MNV nýmanda bez vzdělání, který rozhodoval o lidech podle "ksichtu".
Kamarádíčkové, patolízalové a udavači to měli dobré. A pak z toho ještě těžili léta pohrobci. Žijeme 30 let v tzv. "demokracii" , máme "svobodu slova",
ale v čem je rozdíl? Stále platí "držet hubu a krok" ! Dnes o nás rozhodují lidé
vzdělaní, ale co se změnilo? Pak že "pravda a láska" zvítězí?! Jsou to jen kecy!
Smáli jste se , že jsem píchla do vosího hnízda. Zřejmě ano. Proč by jinak
starosta obhajoval a vysvětloval nevysvětlitelné?
Neumím lhát, ani se přetvařovat, natož někomu pochlebovat. Vždyť Jana
Husa upálili za pravdu, což mi snad nehrozí!
Že se ozve nějaká potrefená "husa", jsem celkem počítala. Ovšem že se odpovědi zhostí starosta, to mě překvapilo. Člověk, který by měl být nestranný a nad věcí! Nicméně, stojím si za svým. Nevím, jak podřízený informoval
nadřízeného , ale já vím svoje.
Pokud mi chtěl starosta naznačit, abych to hrablo popadla, tak snad jen
to, že se o něj střídáme se sousedem při úklidu lávky, aby si zde lidé nelámali údy! Dříve ženy uklízely náměstí, okolí, hřbitovy jen proto, aby byla naše
obec čistá, upravená a uklizená. Tenkrát jsme ještě byli "hrdí Kníňáci"! Ovšem to dnešní starosta ještě nebyl na světě. Jestli mi starosta naznačuje, že
jsem k ničemu, dobře! Za celý život jsem se nadělala víc než dost, měla jsem
práci, nikoliv zaměstnání! Píše o vulgarismech, urážkách a vyřizování účtů
přes Zpravodaj.
Já nikoho nejmenuji, neurážím a přemýšlím nad tím, co píšu. Ostatně jsou
to vaše postřehy, vážení spoluobčané. Ale já to mám tak. Urazit mě může jen
ten člověk, který je čestný, poctivý a má čistý štít! Naopak, mně stačí k urážce 3 max 4 slova.
Vyřizování účtů? Na to máte také svůj názor.
20
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Co se týká nějakých sdělení, je tam pan XX, paní XX . Ovšem jak se jedná
o pana M.P. , tak každý ví, o koho se jedná. A lidé se baví! On to pan M.P. přežije , ale tohle se dá řešit i přes poštu.
Pane starosto, dopisovat si s vámi nemíním. Můj příspěvek není obhajoba, nýbrž konstatování.
Chvalte se navzájem, občany těší to "souznění duší", rádi to slyší a vidí. Inteligence, chudák , zase dostala na frak!
Mušketýři měli heslo " jeden za všechny, všichni za jednoho"! U nás zase
máme heslo "vrána k vráně sedá".
Jiřina

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme Alešovi a Štěpánovi Wachsmannovým a jejich
rodinám za jejich samostatnou iniciativu při úklidu odpadků
a nepořádku na Kozích Horách, a to nejen podél komunikací.
MěÚ Nový Knín

Jubilanti měsíce
Neuvěřitelné narozeniny oslaví v dubnu paní Jarmila Šišková. Významné jubileum má pan Václav Kosmata. Kulatiny mají paní Helena Malčánková a pan Jan Lexa. Oslavovat budou i jubilanté pan
Václav Žemlička, pan Václav Karafiát a pan Dobroslav Štěpánek.
Půlkulatiny mají v tomto měsíci paní Ivanka Hrubantová a pan Jaroslav Čadek.
Přejeme všem spoustu zdraví a hodně radostných okamžiků.

Vzpomínáme
Dne 28. 3. uplynul rok od úmrtí paní Jiřiny Dolejšové. S láskou vzpomínají manžel a děti s rodinami.
21
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INZERCE

Prodej
slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu
Tetra hnědá, dominant všechny barvy,
slepičky Green Shell – typu Araukana
a dark Shell – typu Maranska.

Stáří 16–20 týdnů,
cena 185–229,- Kč/ ks .

prodej: 13. 4. a 27. 5. 2021

Nový knín – u firmy elko – 17.15 hod.

Výkup králičích kožek
– cena dle poptávky.
Info: Po–Pá 9.00–16.00 hod.,

Měsíčník Novoknínský zpravodaj • Číslo 3/2021 vyšlo
v Novém Kníně, dne 31. 3. 2021. • Ministerstvem kultury ČR
evidováno pod číslem MK ČR E 10608. • Vydává Městský úřad
Nový Knín, nám. Jiřího z Poděbrad 1, 262 03 Nový Knín,
IČ 00242888. • Uzávěrka příštího čísla: pátek 23. 4. 2021.

tel.: 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz
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	Putování středním Povltavím
v okolí Chotilska
Oboz – Bílé skály
Pod zalesněným vrchem Drbákov (490m.n.n), který je nejvyšším kopcem
této části Povltaví, přibližně 2km po proudu od Cholína, ležela při pravém
břehu osada Oboz. Před zatopením v roce 1954 měla 16 stavení. Nejznáměj-

I
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ším objektem byla na samém okraji vsi tzv. solnice, neboli císařský sklad
a překladiště soli, existující zde od 16. do 19. století. Oboz byl převážně vesničkou vorařů a šífařů, ve které nechyběla ani plavecká hospoda. Na protějším levém břehu se nacházela samota Trenčín, dříve Tremšín, spadající
ke vsi Milovice a spojená s Obozem vzpomínaným přívozem. Přívoz tu měl
důležitou úlohu také kvůli přepravě šífařských koní. Odtud až na Moráň
totiž směřovala potahová stezka po levém břehu Vltavy.

- sbírka pohlednic Vojtěch Pavelčík-

Díky výskytu tisu červeného byl vrch Drbákov tyčící se nad Obozem
prohlášen v roce 1933 přírodní rezervací s označením Drbákovské tisy.
I sousední vysoká skaliska lemující řeku a nazvaná Bílé skály (později
s označením Albertovy) jsou domovem mnoha vzácných rostlin a živočichů, což vedlo roku 1977 k rozšíření rezervace a v roce 1987 k vybudování naučné stezky.
-Z knihy ,, Z historie staré Vltavy“ –

II
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Svoz nebezpečného odpadu v roce 2021
Termíny svozu: 24. dubna, 15. května, 18. září, 16. října
Přistavení vozidla svozové firmy:

Příjezd Odjezd

24. dubna, 18. září
Chotilsko

náves

12:53

13:03

Záborná Lhota

náves

13:07

13:17

Prostřední Lhota

náves

13:25

13:35

Mokrsko

náves

13:42

13:52

15. května, 16. října
Chotilsko

náves

10:53

11:03

Záborná Lhota

náves

11:08

11:18

Prostřední Lhota

náves

11:25

12:10

Mokrsko

náves

12:03

12:13

Pouze od fyzických nepodnikajících osob budou v uvedených termínech odebírány agrochemické odpady, oleje, obaly se zbytky nebezpečných látek, olejové filtry, brzdové a nemrznoucí kapaliny, rozpouštědla, zásady, barvy, lepidla a pryskyřice, jiná nepoužitelná léčiva, baterie a akumulátory, celé zářivky.
- OÚ -

III
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	Velikonoce …
Je za námi první jarní měsíc a já jsem upřímně doufal, že avizované poslední tři týdny tvrdé uzávěry budou opravdu jen třemi týdny, a že až
budu psát tento článek do Chotilského zpravodaje, budu vás moci pozvat
na tradiční Velikonoční výšlap na Besednou, který každoročně pořádá náš
sbor a který se bohužel nekonal již minulý rok. Ale teď, když píšu s drobným předstihem před samotným vydáním Chotilského zpravodaje tento
článek, je mi zcela jasné, že se ani letos na Besedné na Velikonoce společně
nesejdeme, protože na rozdíl od sběru odpadků podél silnic nelze tuto akci
provést takřka bezkontaktně. Nicméně si myslím, že počasí následujících
dnů a týdnů bude přímo vybízet k procházkám (a třeba již nejen v rámci katastru naší obce), a tak si ani já (samozřejmě individuálně) nenechám
ujít příležitost a na Besednou zavítám, abych zavzpomínal třeba i na ty
roky, kdy jsme se všichni u ohně a občerstvení setkávali jen u základů původní rozhledny…
Pojďme se však nyní podívat, co se za poslední měsíc
u naší jednotky stalo:
Dne 27. 2. 2021 převzali na Strahově zástupci obce a výjezdové jednotky
nový dopravní automobil VW Transporter, který , doufejme, na dlouhé
roky nahradí původní 26 let starý dopravní automobil v občas dost náročné výjezdové službě.
17. 3 .2021 v 9:04 hod. byl naší jednotce vyhlášen poplach – záchrana osob a zvířat
z uzavřených prostor. Naše jednotka se vydala do obce Čím k pomoci s otevřením rodinného domu, kde se vyskytovala osoba se
zdravotními potížemi. Po příjezdu na místo
události bylo zjištěno, že dům byl již otevřen
před příjezdem ZZS a PČR a osoba byla v době
našeho příjezdu již v péči zdravotníků.
Když jsem se v uplynulé době z pozice preventisty okrsku zamýšlel, jaké téma
v rámci mého nepravidelného okénka na těchto stránkách rozebrat, zjistil
jsem, že se vlastně strašně těším na obyčejný špekáček na ohni. A jak jsem
psal již výše, ta první příležitost letošního roku na Besedné právě odplynula
kdesi v dáli. A tak s ohledem na blížící se jaro, které bude zcela určitě vybízet
řadu vás ke grilování / opékání, rozhodl jsem se první letošní „preventistické
okénko“ věnovat tématu první pomoci při úrazu popálením nebo opařením.
IV
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Popáleninová poranění vznikají působením ohně, šlehajících plamenů,
opařením, kontaktem s horkým předmětem, kontaktem s chemickou látkou (kyselina, louh) nebo jejím vdechnutím, zásahu elektrickým proudem
a při vdechnutí kouře, dýmu.
Rozsah popálenin je od zarudnutí, tvorby puchýřů, příškvary až k hnědé,
zuhelnatělé kůži. Rozsah počítáme v % – pravidlo dlaň odpovídá 1% (platí u dospělého jedince).
A jak postupovat při první pomoci:
1.	U haste oheň, zabraňte dalšímu působení tepla, volejte lékařskou pomoc 155.
2.	Odstraňte oděv, příškvarky nestrhávejte, na volném okraji oděv odstřihněte, co nejméně se dotýkejte postižené plochy, odstraňte zaškrcující
části oděvu i hodinky, náramky atd…
3.	Chlaďte účinně pokožku pod tekoucí vodou pouze zasaženou plochu,
ovšem ne silným proudem, do ústupu bolesti a ne déle než 30 minut.
4.	P uchýře nikdy nepropichujte, ránu nezasypávejte ani nemažte.
5.	Ošetřete popálenou část těla zabalením do sterilního obvazu, případně
přežehleným kapesníkem, šátkem a volně převažte.
6.	Použijte protišoková opatření – uložte postiženého na záda na suché
rovné místo, kontrolujte vědomí a vyčkejte příjezdu ZZS.
7.	Pokud postižený nereaguje a nedýchá – RESUSCITUJTE!
a.	Nereaguje? Hlasitě oslovte postiženého, zatřeste mu například
ramenem.
b.	Nedýchá normálně? Hrudník se nezvedá nebo se jen lapavě nadechuje – Zakloňte hlavu !
8.	Stlačujte hrudník v poměru 30 stlačení na 2 vdechy – stlačujte propnutýma rukama střed hrudní kosti do 1/3 výšky hrudníku, 100-120/minutu. V souvislosti se současnou epidemií (ale platí to
i obecně) můžete vynechat dýchání, pokud to neumíte nebo vás to ohrožuje.

V
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9.	Stlačování hrudníku je zapotřebí zahájit včas, a pokud nedýcháte,
nepřerušujte stlačování hrudníku do příjezdu ZZS. Masáž ukončete
v případě, že postižený se začne probírat, začne reagovat nebo jste-li vyčerpaní a nemáte za sebe náhradu, která by vás vystřídala.
Pevně doufám a věřím, že výše uvedený postup nebudete muset nikdy použít a že tak zůstane pouze jakýmsi teoretickým návodem - připomenutím.
Stejně tak, jako lze nastávající Velikonoce považovat za dobrou zprávu,
která přináší naději, dovolím si vám všem popřát požehnané Velikonoce
a mnoho zdraví, síly a naděje do dalších dnů a týdnů.
-Martin Brodský –
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Fotosoutěž
Jarní krásy v okolí Chotilska
Podmínky:
1.	Soutěž bude probíhat od 12. 04. 2021 – do 13. 06. 2021 .
2.	Fotky zasílejte na chotilskemuzeum@seznam.cz .
3.	Pět nejzajímavějších fotografií vybere kulturní komise obce Chotilsko.
4.	Výherci budou uvedeni na FB stánkách chotilského muzea a v Chotilském zpravodaji 6/2021.
5.	Pro výherce máme připravenou odměnu s překvapením.
Těšíme se na vaše příspěvky.
-Holky z IC Chotilsko -
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Zprávy z obce
Usnesení ze zápisu č. 25/2021 ze zasedání
Zastupitelstva obce Mokrovraty, konaného dne 1. 3.
2021 od 18.00 hodin
Usnesení č. 1-25/2021
Zastupitelstvo obce Mokrovraty volí zapisovatele p. Mgr. Pavla Grize
a jako ověřovatele sl. Markétu Poslušnou a p. Lukáše Konvičku.
Výsledek hlasování:
Pro: 5 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 2-25/2021
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje program jednání zastupitelstva
obce dne 1. 3. 2021 takto:
1)	Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda
o umístění stavby pro p. č. 388/4 k.ú. Mokrovraty
2)	Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda
o umístění stavby pro p. č. 146/8 k.ú. Mokrovraty
3)	Servisní smlouva – vodovod, kanalizace
4)	Výsledky zadávacího řízení
5)	Smlouva o dílo – výstavba VO Mokrovraty-Vily
6)	Rozpočtové opatření č. 1/2021
I
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7)	Žádost o změnu územního plánu na pozemcích parc. č. 244/18
a 244/10 k.ú. Pouště
8)	Různé
Výsledek hlasování:
Pro: 5 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 3-25/2021
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-6017923/02
pro p. č. 388/4 k.ú. Mokrovraty mezi Obcí Mokrovraty a ČEZ Distribucí, a.
s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8.
Výsledek hlasování:
Pro: 5 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 4-25/2021
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6028155/
VB/01 Mokrovraty, kNN pro p. č. 146/8 mezi Obcí Mokrovraty a ČEZ Distribucí, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8.
Výsledek hlasování:
Pro: 5 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 5-25/2021
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje Servisní smlouvu mezi Obcí
Mokrovraty a Vodohospodářskou společností Dobříš, spol. s r.o., Jiráskova
656, Dobříš.
Výsledek hlasování:
Pro: 5 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 6-25/2021
Zastupitelstvo obce Mokrovraty bere na vědomí a schvaluje oznámení o výsledcích zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
na akci „Výstavba VO Mokrovraty – Vily přípolož“; v souladu s doporučením
starostky vybírá nabídku firmy Sathea Vision, s.r.o., Boršov 280/2, Praha 1.
Výsledek hlasování:
Pro: 5 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
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Usnesení č. 7-25/2021
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje Smlouvu o dílo na akci „Výstavba VO Mokrovraty – Vily přípolož“ mezi Obcí Mokrovraty a firmou Sathea
Vision, s.r. o., Boršov 280/2, Praha 1.
Výsledek hlasování:
Pro: 5 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 8-25/2021
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2021,
kterým se navyšují příjmy na položce 4112 (Neinv. příjm. transfery ze SR)
o 15 300 Kč, výdaje na § 3631 (Veřejné osvětlení) o 700 000 Kč. Schodkový
rozdíl příjmů a výdajů je vyrovnán úsporami minulých let – položka 8115
(Financování). Ostatní závazné ukazatele nejsou změněny.
Výsledek hlasování:
Pro: 5 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 9-25/2021
Zastupitelstvo obce Mokrovraty neschvaluje pořízení změny Územního
plánu sídelního útvaru Mokrovraty na pozemcích p. č. 244/18 a 244/10 v k.
ú. Pouště z plochy nezastavěného území „louky a pastviny“ na zastavitelnou plochu „obytné území malých sídel“.
Výsledek hlasování:
Pro: 5 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Stanislava Ecklová
starostka obce
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DOSTAVBA GRAVITAČNÍ KANALIZACE
Vážení občané,
v únoru jsme dokončili jednu z největších investičních akcí, a to rozšíření
kanalizačních sítí ve východní části Mokrovrat, v Pouštích a ve Vilách.
Stavbu realizovalo sdružení firem VPK Suchý s.r.o. a ZEPRIS s.r.o. Stavební
práce byly zahájeny v červenci 2019 a ukončeny v prosinci 2020.
Tato investiční akce se skládá ze dvou projektů:
1.	Dotační projekt Evropské unie – Operačního programu Životního prostředí „Mokrovraty – rozšíření kanalizačních sítí“;
2. Projekt „Mokrovraty – výstavba kanalizace a vodovodních řadů“.

1. Projekt „Mokrovraty – rozšíření kanalizačních sítí“
V rámci výstavby bylo vybudováno 5,65 km
splaškové kanalizace a pět čerpacích stanic, které dopraví veškeré splaškové vody na vyhovující ČOV v Mokrovratech. Díky projektu je možno
připojit 330 EO (obyvatel) a odstranit znečištění
10,81 t/rok CHSKCr.
Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 30 956 072 Kč, celkové způsobilé výdaje očištěné o příjmy jsou
23 217 054 Kč, dotace EU je 19 734 495 Kč (85 %), příspěvek příjemce podpory je 3 482 558 Kč (15 %). Způsobilými výdaji byly výdaje na výstavbu kanalizačních řadů, výstavbu čerpacích stanic včetně osazení čerpadly a výdaje
na přeložky vodovodních sítí.

2. Projekt „Mokrovraty – výstavba kanalizace
a vodovodních řadů“
Výdaje tohoto projektu činí 20 742 135 Kč. Zahrnují zejména náklady na výstavbu všech domovních kanalizačních přípojek a náklady na výstavbu
vodovodních řadů.
Projekt „Mokrovraty – rozšíření kanalizačních sítí“ byl také realizován s finančním přispěním Středočeského kraje.
IV
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CO NEPATŘÍ DO KANALIZACE 
Vážení občané,
dokončili jsme kanalizaci ve východní části Mokrovrat, na Pouštích
a ve Vilách. Každým dnem přibývají domácnosti, které se napojují na nové
kanalizační řady. Gravitační kanalizace je pro většinu domácností vítanou
službou, neboť odpadá starost o včasné objednání vývozu jímky.
Přestože gravitační kanalizace je kladným přínosem pro život v naší obci,
je třeba si uvědomit, že ne vše, co lze „spláchnout“, je pro kanalizaci a následnou čistírnu odpadních vod vhodné.
Pojďme si, prosím, připomenout (i dlouhodobí uživatelé
kanalizace), co do kanalizace nepatří:
▪	hygienické potřeby, zejména čistící ubrousky, protože ve vodě nepodléhají rozkladu a zanáší, případně zcela zničí čerpadla v čerpacích
stanicích,
▪	tuky a oleje,
▪	zbytky jídel, zbytky zeleniny, ovoce a dalších potravin,
▪	odpady z kuchyňských drtičů (jedná se o biologický odpad, který je nutné odstraňovat tzv. suchou cestou, kanalizace není k odvádění tohoto
druhu odpadu uzpůsobena),
▪	chemikálie a nebezpečné látky (barvy, ředidla, lepidla, kyseliny apod.
lze odevzdat 4x ročně při svozu nebezpečného odpadu),
▪	léky,
▪	dešťová a povrchová voda.
Výše uvedené látky nejenže mohou ucpávat kanalizační potrubí, ale způsobují problémy i chemicko-biologickým procesům v čistírně odpadních vod.
Nově připojované domácnosti sice využívají gravitační svod do kanalizace, ale všechny nové kanalizační řady jsou svedeny do několika čerpacích
stanic, odkud jsou odpadní vody tlakově čerpány do mokrovratské čistírny. Bezporuchový provoz čerpacích stanic a čistírny je ve velké míře závislý na správném „používání“ kanalizace.
Buďme, prosím, ohleduplní k systému likvidace odpadních vod v naší
obci. Investice a opravy jsou velmi nákladné.
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Svoz nebezpečného odpadu
Kdy: sobota 24. 4. 2021
→ Pouště, náves
→ Mokrovraty, před obchodem

09:39 – 09:49 hod.
09:54 – 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.

Svoz elektroodpadu
a objemného odpadu
Kdy: sobota 10. 4. 2021 od 9.00 do 12.00 hod.
→ Mokrovraty – dvůr u hasičské zbrojnice
→ Pouště – u kontejnerů na tříděný odpad
Elektroodpad – pouze kompletní elektrozařízení: pračky, mikrovlnky,
ledničky, vrtačky, vysavače, žehličky apod.
Objemný odpad: koberce, lina, nábytek, matrace apod.
Občané a chataři z Mokrovrat a Pouští mohou odpad na těchto místech odkládat zdarma v přiměřeném množství.

Upozorňujeme občany, aby tento odpad neodkládali mimo přistavený
kontejner a mimo stanovenou dobu sběru!
Pneumatiky nepatří do objemného odpadu! Místa zpětného odběru pneumatik zajišťuje společnost Eltma, www.eltma.cz.
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Sběr bioodpadu od dubna 2021
Příjem bioodpadu bude od 11. dubna 2021 opět každou neděli od 9:00
do 13:00 hod. ve dvoře hasičské zbrojnice v Mokrovratech. Zároveň zůstává i možnost odkládat bioodpad do kontejneru na tomto místě i každé pondělí od 8:00 do 12:00 hod. Na Velikonoční pondělí 5. dubna 2021 bude
rovněž otevřeno.

	Aktuality z naší školy
– březen 2021
Vážení spoluobčané,
vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci pokračuje ve škole distanční výuka, do které jsou zapojeni nejen žáci ZŠ, ale i předškoláci z MŠ. I tito
budoucí školáci pracují s velkým zaujetím, o čemž svědčí jejich zpětná vazba. Potěšil nás i kladný ohlas v soutěži, která proběhla na Déčku ČT (https://decko.ceskatelevize.cz/souteze), ale i ohlas rodičů, kterým hodnotí naši
práci. Také žáci 1. a 2. ročníku ZŠ se aktivně zapojili do on-line výuky a patří jim velký obdiv.
S příchodem jara snad nastanou i lepší časy a všechny děti se nám do školy vrátí.
Přejeme všem co nejklidnější prožití velikonočních svátků a hodně zdraví.
Zaměstnankyně ZŠ a MŠ Mokrovraty

VII

3 / 2021

mokrovr atský ZPR AVODAJ

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
V MOKROVRATECH
PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou i v letošním školním
roce v souladu s platnými právními předpisy (zejména školský zákon, správní řád a vyhláška o předškolním vzdělávání), které se
v otázkách zápisů k předškolnímu vzdělávání v uplynulém roce nijak nezměnily. V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která
tento školní rok v mateřských školách provázejí, bude však potřebné
organizaci přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti.

Zápis dětí do Mateřské školy v Mokrovratech
(podání Žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání) se bude
konat¨od 2. května do 16. května 2021.
Žádosti musí být do MŠ doručeny do 16. května 2021.
Rodiče (zákonní zástupci) mohou vyplněnou Žádost o přijetí
dítěte do mateřské školy s přílohami (kopie rodného listu
dítěte, doložení řádného očkování dítěte) doručit
následujícími způsoby:
1.	do datové schránky školy: ID datové schránky: ceuu9fy, do předmětu uveďte zápis a příjmení dítěte,
2.	e -mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat
prostý e-mail),
3.	poštou (ZŠ a MŠ Mokrovraty, Mokrovraty 63, 262 03 Nový Knín),
4.	vhozením do poštovní schránky umístěné u vchodu do školy –
obálku označte ZÁPIS 2021/2022,
5.	osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby neVIII
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došlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách
školy (domluvit se předem na tel. čísle 721 273 936).
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem
apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit
jedním z výše uvedených způsobů.

Informace k přílohám žádosti
Kopie rodného listu dítěte
Pro doložení rodného listu platí, že stačí odeslat jeho prostou kopii
dálkovým způsobem. Tato kopie pak musí být součástí spisu.
Doložení řádného očkování dítěte
Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona
o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní
vzdělávání.
Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického
dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace. Individuálně je třeba řešit případ, kdy je rodina v karanténě nebo izolaci. Pokud některý z lékařů poskytuje potvrzení
e-mailem, je to jistě také možné, ale opět po předchozí domluvě. Kromě doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné
vyjádření nebo potvrzení lékaře. Datovou schránku si rodiče mohou
zřídit zdarma. Odeslání žádosti datovou schránkou základní škole je
také zdarma. Více informací na https://chcidatovku.cz/ nebo na Obecním úřadě Mokrovraty.
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Přijímat se budou děti dle stanovených kritérií.
Kritéria pro přijetí dítěte k docházce do mateřské školy:
1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
ze školského obvodu MŠ.
2. Děti ze spádové oblasti Mokrovraty podle data narození (od nejstaršího přihlášeného dítěte do počtu volné kapacity MŠ).
Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly
do 31. 8. 2021 pěti let.
Obratem Vám zašleme potvrzení e-mailem nebo Vám dáme vědět
telefonicky. Vaše dítě bude vedeno pod registračním kódem, který Vám bude zaslán.
V případě, že nemáte možnost formulář vytisknout, bude rovněž
připraven k převzetí ve sborovně školy, a to od 12. dubna každé pondělí od 8.00 do 11.00 hodin.
Podrobnější informace k zápisu jsou k dispozici
na webových stránkách školy.
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