Novoknínský 02
zpravodaj

únor 2018

výtisk zdarma

Měsíčník pro Nový Knín, Chotilsko a Mokrovraty
Mikroregion Střední Povltaví

dětská ambulance v Novém Kníně

MUDr. Petra Pelikánová – dětská lékařka

přebírá od 1. 4. 2018 dětskou ambulanci v Novém Kníně po
MUDr. Věře Fialové
Naši ordinaci můžete navštívit v těchto ordinačních hodinách:
Odběry,
předoperační
vyšetření

Nemocní

Kojenecká
poradna
a prevence
(pouze pro zvané)

Nemocní

Kojenecká
poradna
a prevence
(pouze pro zvané)

7.00–8.00

8.00–10.30

10.30–13.00

_

_

Úterý

_

_

_

12.00–14.00

14.00–17.00

Středa

7.30–8.00

8.00–10.30

10.30–12.30

Čtvrtek

7.30–8.00

8.00–10.30

10.30–11.30
(Nová Ves p. Pleší)

_

11:30–12:30
(Malá Hraštice)

Pátek

7.30–8.00

8.00–10.30

10.30–12.30

_

_

Pondělí

12.30–16.30

• Denně v čase mezi 7.00 (7.30) a 8.00 hod. jsme v ordinaci vždy
jenom pro pacienty zvané na laboratorní či předoperační
vyšetření.
• Ordinační doba pro nemocné začíná vždy až od 8.00 hod.
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
během měsíce dubna 2018 bude dokončena III. etapa výstavby vodovodu
v Novém Kníně. Znamená to tedy, že všichni majitelé nemovitostí v Novém
Kníně, Starém Kníně a v Sudovicích se mohou na tento vodovod připojit.
Výjimkou mohou být pouze doposud nerealizované přípojky v některých
místech u krajských komunikací.
Pro informaci uvedu podmínky, které je nutné v případě zájmu dodržet.
Napojení na vodovodní řad a úsek na veřejné komunikaci musí být tam, kde
doposud není realizován městem. Dále je nutné uzavřít smlouvu o výstavbě
s městem – formuláře jsou v kanceláři matriky MěÚ. Vlastní připojení musí
provést odborná firma a osazení vodoměru zařizuje opět město. Po připojení se uzavře smlouva o odběru s pracovnicí MěÚ paní Švihlíkovou.
Případné dotazy a nejasnosti rádi vysvětlíme v úředních hodinách.

Ing. Tomáš Havlíček
starosta

Titulní kresba:
Celkový pohled na bývalý křižovnický dvůr, kostel a MŠ ve Starém Kníně
Novoknínsk¯

zpravodaj
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zasedání městské rady a zastupitelstva města
USNESENÍ č. 30/18 ze zasedání Zastupitelstva města Nový Knín ze dne 8. 2. 2018
• USNESENÍ č. 1 – 30/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
volí ověřovatele zápisu - Ing. Pavla
Hnízdila a Martina Provazníka.
• USNESENÍ č. 2 – 30/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje doplněný program zasedání zastupitelstva.
• USNESENÍ č. 3 – 30/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje členy komise pro výběrové řízení na realizaci forenzního auditu investiční akce Komunikace v ulici Ledrenská
ve složení: pan T. Červinka – zástupce
ulice Ledrenská, pan Ing. P. Skýpala –
zástupce kontrolního výboru, paní Ing. J.
Michálková – zástupce sdružení Tradice
a prosperita, pan J. Záleský – zástupce
stavební komise, pan M. Rambousek –
zástupce sdružení Zlatohorců.
• USNESENÍ č. 4 – 30/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
konstatuje, že na webu města visí
a kontrolnímu výboru byla předlože-

na smlouva, která obsahově neodpovídá smlouvě schválené zastupitelstvem města 23. 11. 2017.
Zastupitelstvo města konstatuje a prohlašuje, že tato smlouva je neplatná.
• USNESENÍ č. 5 – 30/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
pověřuje kontrolní výbor kontrolou
obsahu zásadních smluv odsouhlasených v tomto volebním období.
• USNESENÍ č. 6 – 30/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
konstatuje, že servisní smlouva č. 2
s VHS Dobříš nebyla na žádném zasedání zastupitelstva odsouhlasena.
• USNESENÍ č. 7 – 30/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje nákup vozidla Ford Ranger pro JSDH Nový Knín.
Ing. Tomáš Havlíček, starosta města
Petr Chmelík, místostarosta
V Novém Kníně dne 8. 2. 2018

USNESENÍ č. 79/18 ze zasedání Rady města Nový Knín ze dne
22. 1. 2018
• USNESENÍ č. 1 – 79/2018 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program zasedání Rady města Nový
Knín.
• USNESENÍ č. 2 – 79/2018 – RM
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Rada města Nový Knín projednala technický stav vozového parku
města Nový Knín a ukládá starostovi města doplnit na příští zasedání
rady finanční analýzu provozu technických služeb za rok 2017.
zpravodaj
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• USNESENÍ č. 3 – 79/2018 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje žádost o finanční příspěvek ZO
SPZCH ve výši 15 000 Kč.
• USNESENÍ č. 4 – 79/2018 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje smlouvu s panem F. Kopeckým
na pronájem náměstí a pověřuje
starostu města vymezením dalšího
parkování mimo centrum města.
• USNESENÍ č. 5 – 79/2018 – RM
Rada města Nový Knín projednala žádost o umístění stánku pro
prodej zmrzliny a konstatuje, že
v současné době probíhá jednání
o vymístění dlouhodobě parkujících
automobilů z náměstí Jiřího z Poděbrad a jedna z variant parkování je
plocha, která je předmětem žádosti.
V tuto chvíli není zřejmé, zda v době
vymezené žádostí budou probíhat
na zmíněné ploše stavební práce.
Z tohoto důvodu není v tuto chvíli
možné přijmout rozhodnutí.
Rada města přijme konečné rozhodnutí do konce února 2018, včetně
případného umístění stánku.
• USNESENÍ č. 6 – 79/2018 – RM
Rada města Nový Knín projednala žádost o pronájem prostor čítárny MK a zasedací místnosti hasičské
zbrojnice v Libčicích a schvaluje
smlouvu na pronájem těchto prostor na rok 2018 pro konání dílniček
za 1 Kč za rok.
• USNESENÍ č. 7 – 79/2018 – RM
Rada města Nový Knín potvrzuje
systém slev na poplatek za svoz TKO pro
osaměle žijící důchodce ve výši 600 Kč.
• USNESENÍ č. 8 – 79/2018 – RM
Rada města Nový Knín projednaNovoknínsk¯

la závěry auditu EKO-KOM a schvaluje nápravná opatření v systému
evidence odpadů města Nový Knín.
• USNESENÍ č. 9 – 79/2018 – RM
Rada města Nový Knín neschvaluje nabídku organizace elektronické aukce elektrické energie.
• USNESENÍ č. 10 – 79/2018 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje
termín konání mimořádného zasedání zastupitelstva města v termínu
8. 2. 2018.
• USNESENÍ č. 11 – 79/2018 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje
1. bod programu zasedání zastupitelstva konaného dne 8. 2. 2018 ve znění: Rada města doporučuje zastupitelstvu města zřídit komisi pro zadání
forenzního auditu ve složení: jeden
člen občan z ulice Ledrenská, jeden
člen stavební komise, jeden člen kontrolního výboru, jeden člen sdružení
Zlatohorců, jeden člen sdružení Tradice a prosperita. Starosta a místostarosta se z důvodu podjatosti z tohoto
bodu vylučují.
• USNESENÍ č. 12 – 79/2018 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje
2. bod programu zasedání zastupitelstva konaného dne 8. 2. 2018 ve znění:
- pověřuje M. Provazníka jednáním
se SFŽP ve věci vyjádření k servisní
smlouvě č. 2 na provozování vodohospodářské infrastruktury;
- pověřuje starostu města Nový
Knín pozváním odborného garanta
p. Hlavatého na jednání zastupitelstva 8. 2. 2018
Ing. Tomáš Havlíček, starosta města
Petr Chmelík, místostarosta
V Novém Kníně dne 22. 1. 2018

zpravodaj
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USNESENÍ č. 80/18 ze zasedání Rady města Nový Knín ze dne
5. 2. 2018
• USNESENÍ č. 1 – 80/2018 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje doplněný program zasedání Rady
města Nový Knín.
• USNESENÍ č. 2 – 80/2018 – RM
Rada města Nový Knín projednala pracovní činnost technické čety
města Nový Knín spojenou s finančními náklady na její provoz.
• USNESENÍ č. 3 – 80/2018 – RM
Rada města Nový Knín projednala nabídky na zajištění GDPR pro
město Nový Knín pověřuje starostu
města oslovit firmu SMS služby
s. r. o. připravením návrhu smlouvy
na zajištění GDPR pro město Nový
Knín a postupuje zastupitelstvu
města tuto smlouvu ke schválení.

• USNESENÍ č. 5 – 80/2018 – RM
Rada města Nový Knín pověřuje
radního Radka Hrubého přípravou
zajištění wi-fi zóny na náměstí Jiřího z Poděbrad.
• USNESENÍ č. 6 – 80/2018 – RM
Rada města Nový Knín konstatuje, že se městem Nový Knín šíří
dezinformace o zrušení pracovní
čety. Tato informace se nezakládá
na pravdě.
Ing. Tomáš Havlíček, starosta města
Petr Chmelík, místostarosta
V Novém Kníně dne 5. 2. 2018

• USNESENÍ č. 4 – 80/2018 – RM
Rada města Nový Knín pověřuje,
radního Radka Hrubého jednáním
s bankovními ústavy ohledně podmínek pro umístění a provoz bankomatu v Novém Kníně.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

čtvrtek

15. 3.
2018

Zastupitelstvo města Nový Knín zve na své mimořádné
zasedání, které se bude konat ve čtvrtek dne 15. 3. 2018
od 19.00 v zasedací místnosti na radnici.
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Žádosti o finanční příspěvek na podporu sportu a kultury
Město Nový Knín vyhlašuje přijímání žádostí o finanční příspěvek na podporu kulturních a sportovních aktivit města Nový Knín. Řádně vyplněné
žádosti na schváleném formuláři, který je k dispozici na webových stránkách (viz úřední deska – složka Město Nový Knín) či na radnici města,
odevzdávejte přímo do podatelny radnice v Novém Kníně do 31. 3. 2018.
Upozorňujeme, že v případě přijetí vaší žádosti, musíte následně vyplnit
vyúčtování k podpořené akci či činnosti.

SDĚLENÍ RADNICE

Veřejná zakázka
Forenzní audit výstavby infrastruktury u rodinných
domů v Ledrenské ulici v Novém Kníně
(Usnesení č. 4-29/2017-ZM Zastupitelstva města Nový Knín ze dne 11. 12. 2017)
Informace o veřejné zakázce
Druh veřejné zakázky:
služby
Režim:
veřejná zakázka malého rozsahu
Postup:
s uveřejněním výzvy
Předpokládaná hodnota:
neuvedena
Zadavatel:	Město Nový Knín, Náměstí Jiřího z Poděbrad 1, 262 03 Nový Knín, IČ 00242888
Kontaktní osoba:	Petr Skýpala, tel. 724 05 00 46,
petr@skypala.cz
Termín realizace zakázky: 23. 4. 2018–31. 5. 2018
Nabídku podat:
písemně v uzavřené obálce s označením Forenzní audit poštou na adresu zadavatele nebo osobně v podatelně Městského úřadu v Novém Kníně
Termín:
16. 3. 2018 14.00
Více informací na webových stránkách města Nový Knín:
http://www.mestonovyknin.cz/vyzva-k-ucasti-ve-vyberovem-rizeniprovedeni-forenzniho-auditu/d-5998/p1=55

Novoknínsk¯
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region Brdy – Vltava
Co se podařilo v rámci meziobecní spolupráce v regionu Brdy
– Vltava v oblasti školství
Jsou to již více
než dva roky, co
byl schválen rozvojový dokument
Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska, kde byly naplánovány aktivity
vedoucí ke zlepšení situace v regionu v různých
oblastech.
Jako
nejtíživější se projevila oblast školství, a to zejména
co se týče kapacit
jak
mateřských,
tak
základních
škol. Obce na to reagovaly přípravou projektů řešících tuto problematiku.
A tak vznikla nová mateřská škola v Drhovech, rozšiřují se kapacity 5.
MŠ Dobříš a i ostatní obce rozšířily počet míst v MŠ dle svých možností.
Některé obce pak podpořily vybudování dětské skupiny v obci. V případě
základních škol budou aktuálně navýšeny kapacity 1. ZŠ Dobříš. Nový Knín
připravil projekt na vybudování 4 nových odborných učeben, které umožní uvolnit stávající učebny pro kmenovou výuku. Nové učebny vybudovala
v podkroví školy rovněž Stará Huť. Jako společný projekt obcí regionu byl
na MF ČR v prosinci 2017 předložen záměr na rozšíření kapacity 2. ZŠ
Dobříš o 120 míst. Nositelem projektu bude město Dobříš, okolní obce se
pak budou podílet na jeho kofinancování. O příspěvek byl požádán rovněž
Středočeský kraj, protože s navýšenou kapacitou školy bude muset být navýšena i kapacity jídelny a varny, kterou využívají rovněž žáci Gymnázia
Karla Čapka. Jeho zřizovatelem je právě kraj. Pokud tento projekt vyjde,
dojde tak k téměř úplnému vyřešení nedostatečných kapacit v základních
školách v regionu.
Za MAS Brdy–Vltava Bc. Markéta Dvořáková, DiS.,
a za Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska Ing. Petra Křivonosková
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PODĚKOVÁNÍ
Hasičský ples v Libčicích
Tímto bychom rádi poděkovali všem sponzorům za podporu našeho plesu,
který se uskutečnil 16. 2. 2018 v hospůdce na návsi v Libčicích.
Za ČHJ Libčice Jana Kolková

KONANÉ AKCE
KARNEVAL V SOKOLOVNĚ

sobota

SK Nový Knín pořádá v Sokolovně v Novém Kníně

10. 3.
2018

Dne 10. 3. 2018

Dětský karneval
• od 20.00 Karneval pro dospělé
• od 13.30

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ

Útržky zaslechnutého
Jak tak chodím ulicemi města, tu a tam mě někdo osloví a řekne něco
v následujícím smyslu: „Když už píšeš/ete do toho Zpravodaje, napiš/te) taky
něco o ...“ – a následuje nějaké sdělení. Málokdy nadšené, spíš naopak. Ostatně proč psát o tom, s čím jsme spokojeni, že? A já to občas vedu v patrnosti,
občas souhlasím více, někdy třeba o něco méně, ale většinou jde o věci, jež
by se neměly přecházet mlčením. Bylo by to na několik článků, jenže kde
na to všechno má člověk brát čas? Možná by bylo jednodušší říci: „A proč
nenapíšete sám? Sama?“ Pokud si dobře pamatuji, redakce se snaží články uveřejňovat téměř bez cenzury. To „téměř“ znamená v podstatě ochotu
uveřejnit vše s výjimkou příspěvků protizákonných (výzvy k potlačování
základních lidských práv a svobod apod.), vulgárních, případně příspěvků,
Novoknínsk¯
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jejichž jediným smyslem je vyřizování si osobních účtů. A pochopitelně by
byly problémy s články neúměrně dlouhými (v tomto se snažím o jakousi
autocenzuru, čtenáři nechť posoudí, nakolik jsem v tom úspěšný). Jenže
chápu, že ne všichni mají na psaní aspoň takové buňky jako já, takže výše
uvedenou radu nikomu raději nedávám.
A tak se koukám kolem a poslouchám – a občas něco napíšu, občas nestíhám. Možná nadešel čas sepsat aspoň pár útržků toho, co občas slýchám.
Při vědomí, že autoři oněch výroků mohou mít v něčem pravdu a v něčem
se mýlit. A v něčem se pochopitelně mohu mýlit já.
„Podívejte, jak mi tady cáká voda na barák.“
Koukám. Jednak silnice se k tomu domu svažuje, jednak ve vozovce jsou
zapuštěny kohouty (či jak se tomu říká) městského vodovodu. A jako na potvoru jsou zrovna naproti domu, jsou mírně pod úrovní vozovky, takže když
trochu naprší nebo taje rozbředlý sníh, tvoří se tam louže a na dům v těch
místech cáká té břečky ještě více než jinde. A omítka trpí. Ona tam asi už
delší dobu trpěla. Pamatuji, že ten dům – č.p. 40 v Havlíčkově ulici – míval
empírovou fasádu z první poloviny 19. století (a zdivo bude nejspíš ještě
starší). Jenže už tehdy ji povětrnostní vlivy poškozovaly. Takže nyní je tam
fasáda hladká (snad je její historická podoba aspoň někde zdokumentována
pro případnou příznivější dobu). A i tu odstřikující voda poškozuje. Něco
město asi samo od sebe nezmění – silnice je krajská. Ale s tím vodovodem
by se možná něco dělat dalo (a možná i s tím krajem něco zkusit řešit).
„Podívejte, v čem se tady brodíme ...“
Napršelo a povrch provizorní odstavné plochy pro autobusy opět poněkud změkl. Opravdu žádné pohodlí, spíš naopak. Na tohle aby si jeden vzal
holínky. Historii, proč tomu tak je, známe. Většině lidí vadilo dlouhodobé
stání autobusů na náměstí. Jen názory, jak to řešit, jsou rozdílné, někdy výrazně rozdílné, a tohle je výsledek. Existuje návrh zřídit v místě nynějšího
provizoria regulérní autobusové nádraží, ale zatím bez úspěchu. Mimo jiné
proto, že původní projekt jaksi nepočítal s tím, že vedle vzniknou tenisové
kurty a chtělo by to mít zajištěn příjezd i tam. Že současná příjezdová cesta
k oplocenému areálu s dětským hřištěm není ve vlastnictví města, a tudíž
s ní k tomuto účelu (ani pro příjezd na parkoviště, jež by za autobusovým
nádražím mohlo být) nelze počítat. Možná by zde stačila odstavná plocha
pro autobusy a nějaká zastávka pro obyvatele sídliště a pro ty, kdo by zde
zaparkovali auta a dál pokračovali veřejnou dopravou. Možná ne.
Myslím, že by to mohl být námět na rozsáhlejší diskusi – celoměstskou.
Jak a kde si představujeme místo pro přestupy mezi jednotlivými autobusovými linkami? A z aut na autobusy a opačně? Uvědomme si, že kolem půl
šesté ráno se na náměstí setkávají asi tak čtyři autobusy, které se následně
rozjíždějí do různých směrů. Dá se tam mezi nimi přestupovat. Podobná
situace tam v ranní špičce nastává asi víckrát. Šlo by to zajistit u sídliště?
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Jak? Nebo snad chceme, aby se nadále přestupovalo na náměstí? Jak se to
odrazí na úpravě jeho plochy? Neohrozí to nějaké kulturnější využití jeho
severní poloviny? Zamyšlení na toto téma by mohlo být na samostatný článek. Jisté je jen jedno. Či vlastně dvojí: dokud toto nebude vyřešeno, řidiči
autobusů se v případě nepříznivého počasí budou brodit bahnem i nadále
(nebo tam budeme muset sypat štěrk častěji). A dokud toto nebude vyřešeno, musíme počítat s tím, že po dobu nové přestavby té plochy se autobusy
vrátí (byť dočasně) na náměstí, a tam tudíž do té doby nelze provádět takové
úpravy, které by ono parkování autobusů výrazněji ztěžovaly.
Stížnosti jsou i na koryto Kocáby. Samozřejmě hlavně od lidí, kteří jsou
nejvíce ohrožováni povodněmi. Protože pojišťovnám se pochopitelně nechce
pojišťovat proti povodním domy, jejichž podlahy se za normálního průtoku
nacházejí div ne pár centimetrů nad vodní hladinou. Fakt nemohlo Povodí
Vltavy odbagrovat část usazenin při levém břehu kousek pod domem rodiny
Šrámkových? Slyšel jsem, že podle představitelů firmy by se to prý beztak zase
rychle zaneslo. Neumím to spolehlivě posoudit, ale aspoň pár let by to trvalo.
Zdá se, že v okolí oné nové lávky se na pravém břehu koryto o něco zúžilo. Vinou tam navezeného nebo napadaného kamení – získaného zřejmě
i z opěrného pilíře původní lávky. To by samozřejmě znamenalo menší kapacitu koryta a větší hrozbu povodní. Na druhé straně pod onou lávkou byly
vybagrovány nánosy, které v těch místech už začínaly tvořit menší ostrůvky
– aspoň za nízkého stavu vody. Zda to však dostatečně kompenzuje nepříznivý vliv toho navezeného kamení, rovněž těžko posoudit. Nicméně pokud
jsem dobře poslouchal na zasedání zastupitelstva dne 22. února, zrovna tenhle problém radnice už řeší s Povodím Vltavy. Tak doufejme, že vyřeší.
Padla stížnost na nachylující se úsek opěrné zdi (představitelé podniku Povodí Vltavy a jiní odborníci používají výraz „opevnění Kocáby“, jakkoliv laik
si při tom výrazu představí spíše něco od keltského hradiště přes středověký
hrad po prvorepublikový řopík) poblíž nové lávky v Tyršově ulici. Podle jednoho z názorů, které jsem na to téma slyšel, to mohlo mít zčásti na svědomí
i nepříliš opatrné odstraňování lávky původní – pokroucené traverzy, které
z ní zbyly, nějakou dobu ležely na levém břehu, takže bych to úplně nevylučoval. Jaká je možnost nápravy, nechť posoudí odpovědní činitelé.
Ještě bych mohl pokračovat, třeba stížnostmi na všeobecně špatný stav
místních komunikací (což o to, mosty bychom měli, teď by to chtělo ještě nějaké ty cesty, které k nim povedou ...) – ale abychom nelamentovali
od začátku na samotný konec, vrátím se k jedné záležitosti vzpomínkové.
Na článek, se kterým jsem minulý měsíc pomáhal panu Malčánkovi, dorazily přinejmenším dvě odezvy, jedna místní, druhá z Českých Budějovic. Obě
obsahovaly mimo jiné nějaká upřesnění a doplnění, která by bylo záhodno
vzít v úvahu. Protože zejména druhá z nich obsahuje poměrně často slova
„snad“ či „možná“, bylo by velmi žádoucí, abych je konzultoval opět s panem Malčánkem a případně zařadil do dalšího článku, byť ten už pochopitelně bude výrazně kratší než ten první.
Novoknínsk¯
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Rád bych doufal, že se mi podaří udělat si na to aspoň trochu času a světlo světa tak spatří ještě další útržky našich společných dějin, jež by jinak
upadly v zapomnění. Naše město si to nesporně zaslouží.
Miloš Hlávka

Poděkování
Děkuji všem zastupitelům města za přání k mým narozeninám.
Miroslav Štípl

VZPOMÍNÁME
„Žádná slova nemohou vystihnout smutek ze ztráty milovaného člověka,
avšak vzpomínky na něj v našich srdcích zůstanou navždy.“
31. března tomu bude 10 let, co nás navždy opustila naše milovaná maminka
paní Božena Poláčková.
S láskou stále vzpomínají dcery s rodinami.

JUBILANTI MĚSÍCE března 2018
• Jubilanty měsíce března jsou paní Janna
Zrzavá, pan Josef Hrdinka a paní Jiřina
Cihelková. Narozeniny slaví také pan Josef
Hejna a pan František Bestahovský.
Oslavencem je i pan Jiří Poláček. Významné
životní jubileum slaví paní Marie Šplíchalová.
Vám všem přejeme hodně zdraví a spoustu sil
a radostí do dalších let.

Měsíčník Novoknínský zpravodaj
Číslo 02/2018 vyšlo v Novém Kníně, dne 1. 3. 2018.
Ministerstvem kultury ČR evidováno po 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. března 2018.
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příloha novoknÍnského zpravodaje

Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce:
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 12. 2. 2018 projednalo zejména:
• Nabídku na využití pracovní čety
MAS Brdy – Vltava
• Zápis z jednání na Státní plavební
správě ze dne 21. 11. 2017
• Změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace na rekonstrukci vozu TATRA 815
• Sběr dat k problematice domácího
násilí
• Metodiku uzavírání veřejnoprávních
smluv v rámci přestupkové agendy
• Informace o provedení kontroly zaměřené na pohřebnictví
• Oznámení termínu zpracování přehledu cenových kontrol za rok 2017
• Termín pro vypořádání dotací
za rok 2017 se státním rozpočtem
• Oznámení termínu zpracování finančních kontrol za rok 2017
• Kontrolní den v rámci LPÚ Hněvšín
•P
 rojednání plánu společných zařízení v rámci KPÚ Křeničná
• I nformace ÚP Příbram o možnosti
spolupráce v oblasti veřejně prospěšných prací
• Metodiku k postupu při vyřizování
přestupků
• Rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu
obce na rok 2018; celková výše příchotilsk¯

•
•
•
•
•
•

•
•

•

jmů je 11 703,1 tis. Kč, celková výše
výdajů je 16 493,0 tis. Kč
Žádost o souhlas s dělením pozemku parc. č. 851, k. ú. Prostřední
Lhota, místní část Smilovice
Žádost o povolení akce DOBRÁ NÁLADA NAD ZLATO v prostorech
Chotilského muzea
Návrh na spolupořádání Májové
fiesty ve dnech 3. 5.–6. 5. 2018
Žádost o finanční příspěvek na 3.
ročník běžeckého závodu „Běh
na rozhlednu Veselý vrch“
Žádost o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
Žádost o vydání závazného stanoviska – souhlas s předloženou stavební
dokumentací ke stavbě Apartmány
Živohošť, Živohošť če. 152
Žádost TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA
o finanční příspěvek na provoz TJ
pro rok 2018
Návrh kupních smluv na dodávku přírodního drceného kameniva
od KÁMEN Zbraslav, a. s., lom Bělice, pro rok 2018
Návrh smlouvy o právu průjezdu
a průchodu přes pozemek parc. č.
zpravodaj

I

02 / 2018

•

•

•
•

414, k. ú. Křeničná, místní část Stará Živohošť
Návrh příkazní smlouvy na přípravu a zabezpečení provedení výběrového řízení na stavební úpravy
a odbahnění rybníka Kuchyňka
Žádost o souhlas vlastníka objektu
s umístěním sídla spolku VZS-Slapy s. r. o., na adrese Chotilsko 7,
PSČ 262 03
Smlouvu o výpůjčce hasičského
auta TATRA 148 CAS 38 od obce
Dolní Hbity
Výzvu České asociace odpadového
hospodářství týkající se rizika navýšení nákladů za odpadové hospodářství

• Smlouvu o bezúplatném převodu
pozemků parc. č. st. 192 a parc. č.
st. 193, oba k. ú. Prostřední Lhota,
mezi obcí Chotilsko a Státním pozemkovým úřadem
•C
 enové nabídky na zpracování
monitorovací zprávy za Drtinovu rozhlednu na Besedné, nacenění vodovodu na Staré Živohošti
a zpracování SEA a VVURÚ
• Požadavek na posunutí úseku plavby s omezenou rychlostí z 105 ř.km
na 106 ř.km na přehradě Slapy;
Požadavek byl zaslán spolkem Osada Kobylníky a bude adresován
na Státní plavební správu
- OÚ -

Sdělení k úředním hodinám
Z rozhodnutí zastupitelstva obce bude budova obecního úřadu pro veřejnost uzamknuta každý čtvrtek, a to s platností od 1. 3. 2018.
Od tohoto data bude možnost ve čtvrtek úředně navštívit obecní úřad pouze
po předchozí domluvě. Ostatní dny bude budova obecního úřadu zpřístupněna veřejnosti jako doposud.
-OÚ-

Upozornění na splatnost místních poplatků
Připomínáme občanům, kteří doposud neuhradili poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, stanovený obecně závaznou
vyhláškou č. 2/2017, že termín pro uhrazení uvedeného poplatku je do konce března příslušného
roku. Upozorňujeme na změnu výše poplatku
za odpad. Od 1. 1. 2018 je stanovena výše poplatků za odpad na 900,Kč za každou nemovitost (bez trvale žijící osoby) nebo 500,- Kč za každou trvale žijící osobu v obci.
–OÚ-
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Chotilský receptář
Dnes si uvaříme správný maďarský perkelt (maďarsky
„pörkölt“), což je vzdálený příbuzný guláše. Také obsahuje maso nakrájené na kostky, cibuli a mletou červenou
papriku, tím ale veškerá podobnost končí. I když vzbuzuje
představu maďarských vůní plných papriky a dlouhého
dušení, pravda je to jen z poloviny. Paprika – ta rozhodně ano, ale dlouhé dušení v žádném případě. Jen krátké
vaření. Na rozdíl od poměrně složité, pracné a zdlouhavé
přípravy poctivého guláše (má-li být skutečně pochoutkou), výtečný perkelt je snadná, rychlá a všednodenní
záležitost.
Perkelt
•
•
•
•
•
•

800 g vykostěného kuřecího stehna bez kůže
2 střední cibule
1 lžička soli
2 lžíce sádla
2 lžičky sladké mleté papriky
cca 400 ml vody

Maso nakrájejte na kostky. Osolte, promíchejte a nechte zatím odpočívat
na kuchyňské lince. Cibuli nakrájejte nadrobno a osmahněte na sádle,
dokud nezesklovatí. Nesmí moc zrůžovět, natož zhnědnout! Přidejte papriku, rychle promíchejte a hned zalijte 400 ml vody (opravdu hned,
aby nezhořkla). Přiveďte k varu. Do vroucí tekutiny opatrně, abyste se
neopařili, vložte připravené maso. Pokud je třeba, dolijte ještě trochu
vody, aby maso bylo jen těsně ponořené. V zásadě platí, že kolik masa,
tolik vody. Přikryjte poklicí a nechte na velmi mírném ohni probublávat
půl až tři čtvrtě hodiny. Na posledních 20 minut odkryjte pokličku, aby
se šťáva trochu zahustila vypařováním. Nakonec šťávu podle chuti přisolte. Podávejte s těstovinami, rýží nebo s vařenými brambory. My jsme
to zkusili i s přihřátými haluškami od předchozí večeře, na které nám
nevystačila brynza, a bylo to také skvělé.
Tak co, dostali jste chuť na pravý maďarský „pörkölt“? My tedy ano!
Dobrou chuť vám přejí

chotilsk¯

-Lhotské vařečky-
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FOTBAL
Rozpis muži, III. třída „B“, jaro 2018
kolo

datum

den

hodina

mužstvo

14.

24. 3.

So

15:00

TJ Prostřední Lhota

SK Sokol Kytín, z. s.

15.

31. 3.

So

16:00

TJ Vltavan Borotice, z. s.

TJ Prostřední Lhota

16.

7. 4.

So

16:30

TJ Prostřední Lhota

TJ Krásná Hora
TJ Prostřední Lhota

17.

15. 4.

Ne

16:30

TJ Sokol Počepice, z. s.

18.

21. 4.

So

17:00

TJ Prostřední Lhota

SK Obory z. s.

19.

28. 4.

So

17:00

TJ Prostřední Lhota

TJ Vltavan Hřiměždice

20.

6. 5.

Ne

17:00

TJ Sokol Nová Ves p. Pleší B

TJ Prostřední Lhota

21.

12. 5.

So

17:00

TJ Prostřední Lhota

TJ Sokol Jesenice, z. s.

22.

19. 5.

So

17:00

SK Vysoký Chlumec, z. s.

TJ Prostřední Lhota

23.

26. 5.

So

17:00

TJ Prostřední Lhota

SK Petrovice B, z. s.

24.

2. 6.

So

17:00

TJ Sokol Kosova Hora

TJ Prostřední Lhota

25.

9. 6.

So

17:00

TJ Prostřední Lhota

SK Nový Knín B

26.

17. 6.

Ne

17:00

TJ Sokol Kamýk n. Vlt.

TJ Prostřední Lhota

Divadelní představení
neděle

Tančírna

29. 4.

2018
Obec Chotilsko pořádá v neděli 29. 4. 2018 divadelní zájezd na představení TANČÍRNA.
Zájemci o shlédnutí tohoto představení konané v Divadle Radka Brzobohatého se bližší informace (společně s možností přihlášení) dozví na obecním
úřadě.

neděle

Královna Kapeska

3. 6.

V  rámci dne dětí pořádá obec Chotilsko v neděli 3. 6.
2018 zájezd na dětské divadelní představení KRÁLOVNA

IV
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KAPESKA do Divadla Hybernia.
Jedná se o volné pokračování pohádkového muzikálového příběhu Kapka
medu pro Verunku. Před představením čeká děti ještě plavba parníkem
po Vltavě. Bližší informace a možnost přihlášení budou zájemcům upřesněny na obecním úřadě a na vývěskách v jednotlivých částech obce.

UPOZORNĚNÍ
Upozornění nejenom pro majitele psích miláčků, ale i jiného
domácího zvířectva
Upozorňujeme majitele nebo držitele psů,
že dne 1. 3. 2018 vypršela splatnost poplatku
ze psů. Poplatek (za co se platí, kdy se platí
a výše poplatku) je stanoven obecně závaznou vyhláškou č. 1/2015 o místních poplatcích. Žádáme tedy majitele nebo držitele psů,
kteří ještě tuto povinnost nesplnili, aby tak
učinili co nejdříve.
Další upozornění se týká nejenom majitelů nebo držitelů psů, ale také majitelů nebo
držitelů všech domácích a hospodářských
zvířat. Ve všech částech obce se rozmohl nešvar, kdy majitelé nebo držitelé zvířat nechají tato zvířata volně pobíhat
a vykonávat svoji potřebu na veřejných prostranstvích v zastavěných částech obce Chotilsko. Nejenže po svých „miláčcích“ neuklízí exkrementy, ale již se také několikrát stalo, že volně pobíhající pes napadl
člověka. Není to příjemná situace pro dospělého člověka a o to horší je,
když dojde k napadení malého dítěte nebo maminky s kočárkem. I zde jsou
majitelům a držitelům domácích zvířat stanoveny povinnosti v obecně závazné vyhlášce. Jedná se o obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013, kterou se
stanovují pravidla pro pohyb psů a jiného zvířectva na veřejném prostranství v obci Chotilsko. Pokud dojde k porušení uvedené vyhlášky, řeší celou
situaci přestupková komise obce (v lepším případě) nebo Policie ČR a soud
v občanskoprávním řízení (v horším případě).
Apelujeme tedy na majitele a držitele všech zvířat, zabezpečte si své
domácí mazlíčky proti samovolnému pohybu na veřejných prostranstvích
a především uklízejte po nich jejich exkrementy, které na veřejných prostranstvích zanechávají. Je lepší preventivně předcházet možnému napadení člověka (v případě volného pohybu psa) nebo uklidit po psovi nebo jiném
zvířeti jeho „pozůstatek“ než celou záležitost řešit jako přestupek případně
soudní cestou.
-tajemník OÚ-

chotilsk¯
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Okénko od hasičů
Dne 13. ledna se konala jako každý rok Výroční valná hromada SDH Chotilsko, na kterou pak
navazovala začátkem února Výroční valná hromada okrsku a pravidelná schůze výboru SDH
Chotilsko. Hlavním tématem všech těchto schůzí
byl především plán a příprava akcí, které SDH
Chotilsko v tomto roce čekají. V této souvislosti
mi dovolte zmínit především několik akcí, kde
vás rádi všechny uvítáme. První takovouto akcí,
je velikonoční výšlap na Besednou – Mrskni sebou na Besednou, který se bude konat na bílou
sobotu tedy 31. března – sraz ve 14.00 u rozhledny na Besedné. Hned další víkend, tedy v sobotu
7. dubna od 13.00 (sraz před obecním úřadem
v Chotilsku), pořádáme již 10. ročník sběru odpadků a úklidu okolo silnic,
včetně likvidace černých skládek, kdy jsme se letos poprvé rozhodli tento
úklid spojit s celorepublikovou akcí – Ukliďme svět, ukliďme Česko. Každá
ruka a pomoc je vítána, zapojte se tedy s námi! 12. a 13. května nás pak čeká
již tradiční organizace nejúspěšnějšího štafetového závodu v ČR – Vltava
Run 2018, kde opět budeme značit a uklízet celkem 3 úseky. Následující víkend nás čeká Okrsková soutěž v Čími. Z letních akcí mi dovolte především
zmínit Chotilské posvícení, které se bude konat 25. srpna a kde by mělo
být představeno rekonstruované hasičské vozidlo Tatra 815, které slouží
v našem sboru. V této souvislosti mi dovolte poděkovat nejen starostce obce,
ale celému zastupitelstvu, které tuto rekonstrukci vozidla podpořilo nad rámec 1,5 milionové dotace ministerstva vnitra. Zároveň mi dovolte poděkovat
všem, kteří se zapojili v minulém ročníku Vltava Run 2017 a kteří se zapojí
i do organizace letošního ročníku, neboť svojí prací přímo přispěli nejen
na povinné dovybavení rekonstruovaného vozidla, kde počítá naše SDH se
zakoupením potřebného vybavení za cca 90 000,- Kč, ale zároveň i s příspěvkem obci na tuto rekonstrukci ve výši 150 000,- Kč. V této souvislosti je
třeba zmínit i zastupitelstvo a starosty obce Čím a Korkyně, kteří s ohledem
na celospolečenský a vlivem současných klimatických změn stoupající přesah významu tohoto vozidla nejen v rámci boje s požáry/přívalovými dešti
a nedostatkem vody přispěli každý 30 000,- Kč. Rádi uvítáme i vaše případné další dary. Závěrem mi dovolte jménem SDH Chotilsko popřát vám všem
především klidný a úspěšný rok.
jménem SDH Chotilsko
Martin Brodský – místostarosta SDH Chotilsko
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ZPĚT V ČASE
Na březích Kocáby
(článek podepsaný iniciálou L. ve Vltavských proudech č. 6 z roku 1927)
Bůh ví, čím to je. Ale je tomu tak. Běháme po světě, honíme se za krásami, listujeme katalogy a prospekty cestovních kanceláří, utrácíme hrůzu
peněz, platíme vysoké poplatky za víza, jízdní lístky, spropitné číšníkům
a vrátným v hotelích – a naposled se vracíme domů unaveni, zemdlení, neboť to, co jsme hledali: osvěžení, odpočinek a krásu – jsme nenalezli, anebo
jen velmi málo.
A není to fráze ani nadsazování, když připomínám toto: několik hodin
od Prahy, blízko, zcela blízko, možno nalézti kraj, který kdyby jinde měli,
z daleka by k němu putovali a nazývali by jej rájem. Kraj tichý, prostý,
ve všem umírněný – ale právě proto krásný, protože není v něm nic, co by
unavovalo nervy, udivovalo divokostí a vyvolávalo úžas. Pravý český ráj:
lesy, luka, pole, kopce a údolí, vesničky a městečka a na všem patina historie našich otců a praotců ...
Ten kraj na březích Kocáby! Snivá krása! Labuť pergálová – tichá, bez zpěvu – ale kdo jí rozumí, toho to chytí až u samých kořenů srdce ... Novoknínsko.
*
Auto peláší silnicí v ostrých zákrutech, prach se zdvíhá a oči jako by
chtěly pohltit vše, co míhá se kolem jako v biografickém panoramatu. Film
se rozvíjí a my jedoucí stáváme se bezděky jeho hrdiny.
Projíždíme Mníškem, na jehož náměstí v hustých korunách kaštanů svítí
bílé květy a za městem zase kynou nám špice rozsochatých borovic hlubokých lesů. Ranní vzduch dýchá na nás vůní pryskyřičnou, namoklá pole
voní ornicí a rašícím obilím. Vrchy na nás kývají a údolí vábí. Všechno nám
připadá tak známé, a proto milé. Rádi bychom řekli: Jak je zde krásně! – ale
připadají nám ta slova příliš všední, prázdná, ale srdce překypuje. Dáváme
se proto do zpěvu. Lesy vracejí nám melodii naší písně, jako by kamarádi
staří a vážní zpívaly sborem s námi. Pole se vlní a okna chaloupek podél
silnice pokukují zvědavě za námi.
Je nám sladko a milo. Vždyť jsme v českém kraji!
*
Nový Knín! Několik zákrutů silnicí dolů ze strmého kopce, po jehož boku
rozevírá na nás svůj chřtán rokle – o níž by Havlíček řekl, že je veliká jak
držka armády – zatáčíme kolem ověnčené a prapory ozdobené stavby sokolovny, přejíždíme most přes průzračné vody Kocáby – a již obklopují nás
starobylé štíty domů náměstí novoknínského.
chotilsk¯
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Rozhlédneme se kolem a první dojem, který my dosud Nového Knína
neznající – máme, je: Sem chodil Mik. Aleš pro modely svých staročeských
domků a chaloupek! Nový Knín byl mu ovšem trochu z ruky a možná, že
zesnulý umělec za svého života v Kníně nebyl – ale alšovský typ ty domky
mají, typ tak ryze domácí, náš, český!
*
Napravo v koutě náměstí starobylá radnice. Připomíná ještě doby, kdy
Nový Knín jakožto město zlatohorní bylo městem královským a nadáno
právy měšťanskými. Vetché její zdi vyprávějí, kdo chceš a umíš naslouchat jejich mluvě, nastav ucho. Mnoho zajímavého bys se dozvěděl. A ve zdi
ukryté pokladnice městské tu řeč historie dotvrdí.
*
Lučiny, lesy, rybníky a pole. A sem tam nějaká přikrčená vesnice. Vzadu
nad tím černá se vrchol hory »Besedná« s Drtinovou rozhlednou. Příkrá
stráň – ale kdo by se tam nerozběhl? Slunce nám praží do zad a v jeho záři
lesknou se poletující motýli jako létající perly. Každým krokem rozevírá se
před námi širší a širší obzor. A na vrcholu, 495 m nad mořem, ještě nastavujeme 15 m schodů rozhledny. Konečně nahoře! Vzduch téměř horský zavane
nám do tváří. Hledíme kolem – daleko, široko! Vážné linie lesů brdských se
střídají s širokými lány polí, rozhozených po kraji jako čtverečky šachovnice. Úchvatné divadlo! Ohromné dálky se rozevírají před námi. Hledíme,
hádáme a určujeme: Tam – to je ten a ten vrch, to je ta a ta osada, to a to
městečko. A kde je Praha? Kde Jílové? Mezi kterými kopci teče Vltava? Rukama vytyčují se směry a očima se míří.
Hledíme, hledíme a pojednou, uchváceni tou krásou pochopujeme, proč
profesor Drtina, ten ušlechtilý myslitel, rád prodléval v tomto kraji a proč
F. X. Svoboda čerpal odtud látku ke svým skvělým vypravováním. A chápeme, proč lid z tohoto kraje vzešlý dovede býti tak houževnatě český až
do tvrdosti. Je pravým synem svého kraje.
*
Šero spouštělo svou clonu nad krajem. Ptactvo ševelilo ve svých hnízdech.
Odjížděli jsme. Slunce zapadlo a červánky zlatili svým odrazem kraj. Všechno bylo v té chvíli zlaté: pole, lesy, chalupy i cesty. Napadlo nás: Hle, zlato!
Říká se: zlatohorní kraj! Ale zdaliž nevězí jeho zlato v této kráse, prosté,
tiché, zádumčivé kráse krajiny? Hle – i v té Kocábě jako by blýštělo se zlato.
Bůh ví čím to. Hledáme krásu po světě a máme ji doma tak blízko, blizoučko, že stačí jen sednout do vlaku a za dvě hodiny se s ní můžeš polaskat!
Jeďte na Novoknínsko! Projděte se po březích Kocáby, vystupte na Besednou!
Důtklivě vám to radíme. A až to vše projdete a spatříte, řekněte nám: »Nebylo
to krásné a nebylo zbytečno hledat krásu jinde? Jistěže nám přisvědčíte.
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Zajištění služby SMS InfoKanál obce
v souladu s GDPR
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - „GDPR“)
Služba je určena pro občany obce Chotilsko ve věku nejméně 16 let. Registrací do služby souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů, např. o jednáních zastupitelstva, místních poplatcích apod.; informování během krizových situací,
při haváriích a jiných mimořádnostech; informování o dalším dění v obci
a činnostech komerčních subjektů a neziskových organizací, jako jsou prodejní akce, veřejné sbírky, kulturní a další akce.
Svůj souhlas nejste povinni udělit, bez něj však není možná Vaše registrace do služby. Souhlas můžete kdykoli odvolat, a to formou písemného
podání prokazatelně doručeného na adresu OÚ Chotilsko (osobně, do datové schránky obce nebo doporučenou zásilkou). Odvolání souhlasu nemá
zpětné účinky.
Zpracovávány budou Vaše jméno, příjmení, telefonní číslo, číslo orientační a případně ulice, podle kterých mají být informace zaměřeny (např.
v případě havárie vodovodu v dané ulici o ní budete informováni). Vaše
osobní údaje budou předány provozovateli služby a v případě potřeby zpřístupněny rovněž dalším subjektům zapojeným do procesu informování
(např. orgánům krizového řízení).
Záznamy o rozeslaných zprávách budou uchovávány po dobu 5 let od rozeslání, a to pro účely prokázání, že byly rozeslány. Záznamy budou uchovány na základě oprávněného zájmu obce prokázat plnění svých povinností.
Proti uchování těchto záznamů můžete vznést námitku a žádat jejich výmaz.
Pro účely plnění povinnosti dle zákona o elektronických komunikacích
budou provozovatelem služby po dobu 6 měsíců uchovávány také provozní
a lokalizační údaje o zprávách zaslaných na Vaše telefonní číslo.
Máte právo požadovat poskytnutí informací, které jsou o Vás zpracovávány v rámci služby, a požadovat jejich opravu v případě nepřesnosti či
jejich přenos. Proti zpracování můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu
osobních údajů.
Ohledně zpracování osobních údajů v rámci služby a uplatnění Vašich
práv můžete kontaktovat tajemníka obecního úřadu Chotilsko (Bc. Hynek
Hypr, 318 543 756). Ohledně uchování provozních a lokalizačních údajů můžete kontaktovat provozovatele služby, společnost KONZULTA Brno, a. s.,
info@infokanal.cz, tel.: +420 541 128 530.
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4. ročník DOBRÁ NÁLADA NAD ZLATO bude!
sobota

23. 6.
Zlato přitahuje zlatokopy už po mnoho staletí na celém světě. Nejinak tomu je i u nás na Mokrsku. Fakta dnes hovoří
2018
jasně proti povrchové těžbě zlata v rekreační oblasti v těsné
blízkosti Vltavy.
Kvalita našeho života nemůže stát na rizikovém projektu těžby zlata,
a už vůbec nespočívá v aktuální ceně zlata nebo v indexu burzy cenných
papírů. Za životní prostředí, ve kterém žijeme, neseme zodpovědnost vůči
našim dětem a příštím generacím.
Spolek Veselý vrch si vás dovoluje pozvat na 4. ročník happeningu
DOBRÁ NÁLADA NAD ZLATO, který se bude konat v sobotu 23. června
2018 od 16.00 v prostorách Chotilského muzea v Chotilsku. Vystoupí hudební skupiny Angels & Marek Černoch, Lety mimo a Dynamic-band.
Připraveny budou atrakce pro děti včetně divadelního představení a samozřejmě včetně nezbytných stánků s bohatým občerstvením.
Na viděnou se těší organizační výbor.

Ing. Jiří Bendl
předseda spolku Veselý vrch

SDH Chotilsko spolu
s partnery vás srdečně
zvou k již 10. výšlapu

MRSKNI SEBOU
NA BESEDNOU
Pod Drtinovou rozhlednou
se sejdeme v sobotu 31. března
v 15.00 jistě v hojném počtu.
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příloha novoknÍnského zpravodaje

Zprávy z obce
Usnesení ze zápisu č. 32/2018 ze zasedání Zastupitelstva obce
Mokrovraty, konaného dne 21. 2. 2018 od 19.00 hodin
• Usnesení č. 1 – 32/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
volí zapisovatelku p. Mgr. Jiřinu
Zorkovou a jako ověřovatele zápisu
p. Ing. Václava Konvičku a p. Pavla
Vohralíka.
Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů,
proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.
• Usnesení č. 2 – 32/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje program jednání zastupitelstva obce dne 21. 2. 2018 takto:
1. Rozpočtové opatření č. 1/2018
2. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
3. Směnná smlouva mezi obcí Mokrovraty a ZS Dobříš, spol. s r. o.
4. Doplnění směrnice na zadávání
zakázek malého rozsahu
5. Dohoda o provedení stavby na cizím pozemku a Smlouvu o smlouvě budoucí o bezúplatném převodu vybudované stavby splaškové
kanalizace a vodovodu do majet-
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6. Různé
Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů,
proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.
• Usnesení č. 3 – 32/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje rozpočtové opatření č.
1/2018. Rozpočet se upravuje na straně příjmů o 182 500,- Kč na položce
4112 (Neinvestiční přijaté transfery
ze státního rozpočtu), na straně výdajů na § 6112 (Zastupitelstvo obce)
o 82 500,- Kč, na § 6171 (Činnost místní správy) o 100 000,- Kč. Ostatní závazné ukazatele nejsou změněny.
Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů,
proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.
• Usnesení č. 4 – 32/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje Smlouvu o budoucí
Smlouvě o zřízení věcného břemene
a smlouvu o právu provést stavbu
Mokrovraty, kNN pro č.e. E69, IV-12zpravodaj
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6022029/VB/1 mezi ČEZ Distribuce,
a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly a obcí Mokrovraty.
Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů,
proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.
• Usnesení č. 5 – 32/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje Směnnou smlouvu mezi
obcí Mokrovraty a ZS Dobříš, spol.
s r. o., jejímž předmětem je směna pozemků parc. č. 172/10 – vodní plocha,
parc. č. 172/8 – vodní plocha, parc. č.
172/7 – vodní plocha, parc. č. 172/6 –
vodní plocha, parc. č. 172/5 - ostatní
plocha, se stavbou KČOV II, vše v k.
ú. Mokrovraty, a pozemků parc. č. 69
– orná půda a parc. č. 73 – orná půda,
oba v k. ú. Pouště, které jsou ve vlastnictví obce Mokrovraty, za pozemky
parc. č. 101/25 – ostatní plocha, parc.
č. 389/5 – trvalý travní porost, parc. č.
480/1 – trvalý travní porost a parc. č.
481/12 – trvalý travní porost, vše v k.
ú. Mokrovraty, které jsou ve vlastnictví ZS Dobříš, spol. s r. o.

Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů,
proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.
• Usnesení č. 6 – 32/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje doplnění Článku 6 Směrnice upravující zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu.
Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů,
proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.
• Usnesení č. 7 – 32/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje Dohodu o provedení stavby na cizím pozemku a Smlouvu
o smlouvě budoucí o bezúplatném
převodu vybudované stavby splaškové kanalizace a vodovodu do majetku
Obce Mokrovraty mezi Obcí Mokrovraty a p. S. S. na pozemku parc. č.
356/6 v obci a k. ú. Mokrovraty.
Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů,
proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.
Stanislava Ecklová
starostka obce

Aktuality z naší školy – březen 2018
5. 3 – 9. 3.
21. 3
22. 3.
29. 3.

–
–
–
–

jarní prázdniny ZŠ i MŠ
vynášení Moreny ke Kocábě
v
 elikonoční tvořivé odpoledne s rodiči ZŠ i MŠ
velikonoční prázdniny ZŠ, provoz v MŠ podle počtu
přihlášených dětí

Vážení spoluobčané,
zima už pomalu předává vládu jaru, ale rádi bychom se ještě vrátili
k uplynulému měsíci. Měsíc únor přinesl jednu z nejoblíbenějších akcí, a to
masopustní rej plný her, tance, smíchu, ale i překvapení. Žákům i dětem
zadávaly úkoly pohádkové bytosti a za každý splněný úkol následovala odMOKROVRATSK¯
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měna. Nechyběla ani tombola a promenáda v maskách, při které se představily nejroztodivnější postavičky z pohádkových příběhů. Je již tradicí,
že děti si v maskách vždy o masopustním úterý užívají ve škole karneval.
O tom, že děti z naší školy jsou nadané v různých oblastech, nás přesvědčila soutěž „ZŠ a MŠ hledá talent“, při které se všichni pobavili.
Vynášení Moreny a společná akce rodičů a dětí – velikonoční tvořivé
odpoledne, na které se všichni těšíme, jsou další akce k zachování tradic.
Žáci z dramatického kroužku si připravují program o Velikonocích, děti
z mateřské školy se připojí krátkým pásmem o jaru. Věříme, že zavládne
pohoda a dětmi připravené velikonoční pochoutky přítomní pochválí.
Po Velikonocích 3. dubna nás přijede pobavit do školy loutkové divadlo
Aleše Bílka „Vysmáto“ s pohádkou „O hledání jara“. Rádi bychom poděkovali všem účastníkům masopustního průvodu obcí, kteří nám z vybraných
peněz tuto akci zaplatili.
Na závěr bychom se ještě rádi zmínili o akci žáků 2. ročníku, a to hře
na spisovatele s námětem „Napiš krátký příběh z lesa“. Každý žák uchopil téma po svém. Někteří se zaměřili na poučení, jiní na příběh s citovým
zabarvením, jiní na význam a přínos lesa pro člověka. Jeden z příběhů
zařazujeme i do zpravodaje.
„Byl, nebyl jeden les. V tom lese bydlela veverka Zrzinka. Měla
doupátku na nejvyšším stromě v lese. Ten strom byl buk. Měla
hodně kamarádů a kamarádek. Třeba králíčka Bleska a veverku
Řepku. Hráli si spolu a závodili. Je dobré mít kamarády, aby nikdo
nemusel být sám.“
zaměstnankyně ZŠ a MŠ Mokrovraty

Svoz nebezpečného odpadu v roce 2018
Svoz nebezpečného odpadu se v roce 2018 uskuteční
v těchto dnech: 21. 4., 19. 5., 15. 9. a 20. 10. 2018. Přesný
čas svozu bude upřesněn v daném měsíci na úřední desce
a webových stránkách obce.
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.
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Sběr bioodpadu 2018 – POZOR ZMĚNA
Sběr bioodpadu v roce 2018 bude každou neděli od 9.00 do 13.00 ve dvoře
hasičské zbrojnice v Mokrovratech.
Příjem bioodpadu začíná v neděli 8. dubna 2018.

Masopust 2018
První únorová sobota letos patřila v naší obci hlavně maskám a masopustnímu veselí. V dopoledních hodinách jsme
požádali paní starostku o povolení provádět masopustní obchůzku. Ta nám
zapůjčila
klíč
od obce a předala glejt se svolením, a zahájila
tak již tradiční
masopustní
průvod. Za hudebního doprovodu kapely se
průvod
vydal
na svoji skotačivou
cestu.
Do Pouští a Vil
jsme se dovezli
ozdobeným autobusem. Občerstvení u těch, kteří nás mile přivítali ve svých domovech,
bylo vítané a přišlo k chuti jak maskám, tak návštěvníkům, kteří přišli masky povzbudit. K zakousnutí nechyběly tradiční koblihy, záviny, chlebíčky,
bramboráky, řízečky, špek, utopenci, teplé uzené, škvarkové placky a k pití
něco ostřejšího. Peníze z kasiček budou použity na pořádané mokrovratské
akce pro děti a dětem z naší školy a školky bude uhrazeno loutkové divadlo „O hledání jara“. Masek bylo nepočítaně – medvěd, myslivec, cikáni,
broučci, mumie, JŮ a HELE, houbičky, Krakonoš, postavy z Mrazíka, kovář, kadeřnický personál ... Nakonec všichni prošli celou vesnicí. Zakončení
průvodu bylo tradičně před restaurací U Josefa, kde byl medvěd odsouzen
za své hříchy a za vše nepovedené v naší obci a klíč od Mokrovrat byl zase
vrácen paní starostce. Závěrem mokrovratské masopustní pouti byla i vydařená taneční zábava. Všem velký dík za účast a už se těšíme na příští rok!
Petra Soukup Ecklová
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Prodej
slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky
Tetra hnědá, Dominant ve všech
barvách a slepičky Green Shell typu
Arakauna. Stáří 15–20 týdnů, cena
159–195 Kč/ks.
Prodej: 29. března 2018
Nový Knín – u firmy ELKO – 17.15 hod.
Výkup králičích kožek - cena dle
poptávky.
Informace:

Po-Pá 9.00-16.00 hod.
Tel.: 601 57 62 70,
728 60 58 40

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
(z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují
kvalitu a vysokou užitkovost)

14. 3. 2018
13.00 Nový Knín (u Jednoty)
stáří: 12–18 týdnů, cena: 140–200,-Kč
• Kuřice černé, červené
• Kuřice bílé (nesou bílá vejce)
• Kuřice Sussex (hnědá vejce, vysoká
užitkovost)
• Chovní kohoutci
Objednávky: Gallus Extra s. r. o.,
Hubenov 20, 588 05 Dušejov
Tel.: 567 212 754, 567 214 502
Mob. 731 701 331, 734 833 158,
po–pá 7.00–15.00, gallusextra@centrum.cz
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