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Slovo STAROSTY
Vážení spoluobčané,
po dvou letech omezení, která způsobila nemoc COVID–19, se letošní jaro
a léto vrací do běžných kolejí, a tak nás budou čekat i akce, na které jsme
zvyklí.
8. května proběhne tradiční uctění památky obětí 2. světové války a položení věnců k památníkům na území Nového Knína a následně i v Záborné
Lhotě. Na 22. května připadá pouť v Novém Kníně a letos proběhne tak, jak ji
známe, tedy včetně pouťových atrakcí na náměstí. V budově mincovny je pro
vás připravena výstava fotografií z konce 2. světové války a také Noc muzea.
Další akce se připravují a věřím, že si je všichni konečně opět užijeme.
Z pracovních záležitostí čeká Nový Knín toto léto oprava komunikací v ulicích Na Potůčku, Na Vyšehradě, Vilová a ulice od zámku na náves v Sudovicích, kde je v tuto chvíli vysoutěžená dodavatelská firma a o termínu oprav
vás budeme informovat. Zastupitelstvo na svém posledním zasedání pověřilo radu města, aby připravila další komunikace k opravě a zajistila výběrové řízení na zhotovitele. Dále bude v květnu provedeno nalajnování náměstí
a také jeho úprava. Také budete moci v květnu hlasovat v projektu „Tvoříme
společně Nový Knín“ a přes léto budou vítězné návrhy realizovány. V rámci
plánované pokládky elektrického vedení do chodníků v ulicích Havlíčkova
a Žižkova bude opraven jejich povrch a budeme se snažit domluvit se se Správou a údržbou silnic k opravě komunikace od mincovny na křižovatku těchto
ulic. Tento rok nás toho čeká dost a přinese to pro občany jistá dopravní omezení, která ovšem povedou k lepším silnicím a vzhledu města.
Ač nerad, tak se zde musím vyjádřit k záležitosti dvou občanů, žijících
nyní v karavanech, jejichž problém se stává v Kníně tématem číslo jedna,
a dočtete se o nich i v jednom článku v tomto vydání. Celý problém se týká
domu č.p. 317 ve Starém Kníně. Tento dům je v majetku Řádu křižovníků
s červenou hvězdou a ti dali obyvatelům tohoto domu, mimo jiné i oněm
dvěma spoluobčanům, výpověď a příkaz k vystěhování. Protože obyvatelé
domu neměli kam jít, vložil se do věci právník města a následně i já a podařilo se mi s křižovníky dohodnout pronájem domu na jeden rok, abychom poskytli nájemníkům prostor pro nalezení jiného ubytování. Na podzim 2020
proběhla na radnici schůzka, kde jsem obyvatelům domu celý problém vysvětlil s tím, že po prázdninách dojde majiteli k vyklizení domu. Zároveň
jsem nabídl pomoc při zařízení umístění v domově důchodců pro ty, kteří
jsou již v důchodu. Také jsem obyvatelům karavanů řekl, že město vhodné
prostory pro umístění karavanů nemá. Na podzim roku 2021 skutečně došlo
k vystěhování domu a obyvatelé karavanů stále neměli zajištěno náhradní
místo pro svá obydlí. Dohodl jsem tedy s křižovníky, že do jara 2022 mohou
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zůstat na sousedním pozemku, a znovu jsem je upozornil, že město vhodný pozemek pro karavany nemá, a nabídl jsem jim pomoc se získáním místa v domově důchodců, kde by měli důstojné ubytování a péči, a opět to bylo
odmítnuto. Oba pánové měli na vyřešení svého problému s ubytováním minimálně rok a půl a město je při tom rozhodně nenechalo bez pomoci. Ovšem pokud někdo trvá na tom, že chce bydlet v rozpadajícím se karavanu, je
to jeho rozhodnutí a nelze nadávat na město, že se o něj nepostará.
Přeji všem slunečný květen.

Petr Chmelík, starosta města
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Zasedání městské rady
	a zastupitelstva města 
Usnesení č. 72/22 ze zasedání Rady města
Nový Knín ze dne 4. 4. 2022
USNESENÍ č. 5 – 72/2022 – RM
Rada města Nový Knín bere na vědomí žádost o finanční příspěvek
na činnost 23. okrsku OSH Příbram,
kam spadá SDH Nový Knín a SDH
Sudovice, a schvaluje finanční příspěvek ve výši 10.000 Kč.

USNESENÍ č. 1 – 72/2022 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program rady.
USNESENÍ č. 2 – 72/2022 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje program zasedání Zastupitelstva
Města Nový Knín, které se uskuteční 21. 4. 2022 od 19:00hod. v podkroví radnice v Novém Kníně.

USNESENÍ č. 6 – 72/2022 – RM
Rada města Nový Knín bere na vědomí informaci starosty o stavu vozového parku ve vlastnictví Města
Nový Knín.

USNESENÍ č. 3 – 72/2022 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje finanční příspěvek paní XXXXXXXX
ve výši 1.500 Kč na kurz trénování
paměti. Kurzy budou probíhat v budově knihovny v Novém Kníně.

Petr Chmelík, starosta města
a Ing. Tomáš Havlíček, místostarosta,
V Novém Kníně dne 4. 4. 2022

USNESENÍ č. 4 – 72/2022 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje
rozpočtovou úpravu k 31. 3. 2022.
Úprava se týká pouze rozpočtových položek v rámci jednotlivých
paragrafů.
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Usnesení č. 28/22 ze zasedání Zastupitelstva
města Nový Knín ze dne 21. 4. 2022
USNESENÍ č.1 – 28/2022 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
volí ověřovatelem zápisu pana Josefa Máchu a paní Radku Panskou.

vice, obci Nový Knín, XXXXXXXX,
bytem XXXXXXXX za cenu 1.500
Kč/m2, tedy 121.500 Kč.
Usnesení č. 7 – 28/2022 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
projednalo Investiční akci „Obnova vodovodního přivaděče Chotilsko – Záborná Lhota“ dle přiložené
nabídky od VHS Dobříš s.r.o. ve výši
1.958.540 Kč a schvaluje tuto investici, na které se bude podílet polovinou nákladů. Druhou polovinu ponese Obec Chotilsko.

Usnesení č. 2 – 28/2022 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje doplněný program svého
zasedání.
Usnesení č. 3 – 28/2022 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
bere na vědomí informaci starosty
o investičních akcích.

Usnesení č. 8 – 28/2022 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje navýšení ročního členského příspěvku do „Svazku
obcí Dobříšska a Novoknínska“
na 18.000 Kč.

Usnesení č. 4 – 28/2022 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 106/93 v k.ú.
Sudovice.
Usnesení č. 5 – 28/2022 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje prodej pozemku parc. č.
100/80 o výměře 37 m2 v k.ú. Sudovice, obci Nový Knín, XXXXXXXX,
bytem XXXXXXXX a XXXXXXXX,
bytem XXXXXXXX za cenu 1.500
Kč/m2, tedy 55.500 Kč.

Usnesení č. 9 – 28/2022 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
projednalo výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce místních komunikací v Novém Kníně a schvaluje vítězem výběrového řízení firmu M–Silnice a.s., Husova 1697,
530 03 Pardubice, IČ 42196868, s nabídkou ve výši 5.671.195,98 Kč bez
DPH.

Usnesení č. 6 – 28/2022 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje prodej pozemku parc. č.
100/49 o výměře 81 m2 v k.ú. Sudo6
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Usnesení č. 10 – 28/2022 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje návratnou finanční výpomoc pro SDH Nový Knín ve výši
80.000 Kč.

Usnesení č. 11 – 28/2022 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín pověřuje radu města vypsáním výběrového řízení na dodavatele akce
„Oprava místních komunikací“,
kterého vybere rada města.
Petr Chmelík, starosta města
a Ing. Tomáš Havlíček, místostarosta
V Novém Kníně dne 21. 4. 2022
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SDĚLENÍ RADNICE
Ve dnech 14. 5. – 15. 5. 2022 budou prováděny
odečty vodoměrů.

Kompostéry
Pro zájemce je stále možnost získat domácí kompostér. Pro
více informací a domluvení vyzvednutí kontaktujte Městský
úřad Nový Knín na telefonu 310 593 015, nebo e–mailu pavel.
foltyn@mestonovyknin.cz.

Kontejnery na bioodpad
Kontejnery budou rozmístěny v těchto termínech:
7. 5. – 8. 5. 2022
21. 5. – 22. 5. 2022
Rozpis jednotlivých míst, kde budou umístěny
kontejnery na bioodpad:
► Sudovice, u hasičské zbrojnice,
► Starý Knín, u sádky,
► Libčice, na návsi,
► spodní a horní Kozí Hory,
► Nový Knín, letní kino.
8
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OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Město Nový Knín, zastoupené starostou města, vyhlašuje
v souladu s ustanovením zákona č.312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků a o změně některých
zákonů ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení
na obsazení pracovního místa referent stavebního úřadu:
•	místo výkonu práce: Nový Knín
•	pracovní poměr na dobu neurčitou, pracovní úvazek 40 hod. týdně
•	předpokládaný termín nástupu červen 2022
•	platové zařazení dle zákona 262/2006 Sb. ve znění pozdějších
předpisů a nařízení vlády č.564/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů
Předpoklady stanovené dle § 4 zákona č.312/2002 Sb.,
•	státní občan České republiky, popř. cizí státní občan s trvalým
pobytem v ČR, nutnost ovládání českého jazyka
•	věk minimálně 18 let
•	způsobilost k právním úkonům
•	bezúhonnost
Požadavky
•	vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru
•	nebo vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví
•	nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví
•	podmínkou zvláštní odborná způsobilost v oblasti územního rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu
a vyvlastnění
•	praxe ve státní správě a znalost správního řádu vítána
•	samostatnost, flexibilita, odpovědnost, komunikativní a organizační schopnosti
•	znalost práce s PC
•	řidičský průkaz skupiny B
•	bezúhonnost

9
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Nabízíme
•	práci v přátelském kolektivu
•	sociální fond s příspěvkem 3.000 Kč/rok
•	příspěvek na stravu
•	5 týdnů dovolené
•	indispoziční volno (sickdays) 5 dní
•	osobní rozvoj – semináře, školení
•	osobní ohodnocení
•	odměny 1x ročně
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 20. 05. 2022 do 12:00 hodin.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové
řízení kdykoliv bez udání důvodu.
10
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SLOŽKY
Květen ve farnosti
Měsíc květen bývá oblíben z různých hledisek.
Na naší polokouli pokračuje jaro svými četnými a barvitými květy; klima
je vhodné na procházky a výlety. V liturgii spadá květen vždycky do velikonočního období, doby, ve které zní "aleluja" a Kristovo mystérium se vyjevuje ve světle Zmrtvýchvstání a velikonoční víry. Je to i doba očekávání Ducha svatého, který o Letnicích s mocí sestupuje na rodící se církev.
S oběma těmito kontexty, "přirozeným" a liturgickým dobře ladí církevní
zvyklost zasvětit měsíc květen Panně Marii. Ona je vlastně tím nejkrásnějším květem stvoření, "růže", jež se rozvinula v plnosti času, kdy Bůh posláním svého Syna daroval světu nové jaro. A současně je pokornou a diskrétní protagonistkou prvních kroků křesťanského společenství: Maria je jeho
duchovním srdcem, protože sama její přítomnost uprostřed učedníků je živou pamětí Pána Ježíše a pečetí daru Jeho Ducha.
(Benedikt XVI. 9.5.2010)

Májová pobožnost má svůj původ v 18. století v Itálii a odtud se postupně
rozšířila i do jiných zemí Evropy a pak do celého křesťanského světa.
"Jako na jaře vyráží zeleň,
i mariánský měsíc může být pro nás
začátkem nového duchovního života.
Může to být příležitost
ztvárňovat si podle vzoru Panny Marie
svůj duchovní charakter
a vychovávat vnitřního člověka.
Jsme to, co z nás udělaly naše matky.
Velký ctitel Panny Marie svatý Ludvík Grignion z Montfortu (17. stol.) nás
ujišťuje, že s Pannou Marií se za jeden měsíc dá udělat větší pokrok než
za mnoho let bez ní. Když k nám přijde Mariino království, přijde i krá11
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lovství Kristovo. Budeme se cítit skutečně šťastní, pokud se budeme snažit
stále více milovat Pannu Marii a pokud to budeme učit i jiné.
V tomto mariánském měsíci pozdravíme před každou bohoslužbou Pannu
Marii litaniemi.

Vybrané bohoslužby v měsíci květnu:
● 7. května	srdečně zveme na Svatou Horu – v 11.30 hod. mše svatá
do Velké Hraštice – v 15.00 hod. poutní mše svatá.
Poutní týden v Novém Kníně od 16. – 21. 5. bohoslužby v tomto týdnu budou ve farním kostele ve Starém Kníně.
● 21. května	v 15.00 hod. mše svatá ve Velké Hraštici
v 11.00 hod. v Malé Lečici u kaple mariánská pobožnost
v 15.00 hod. v Čelině poutní mše svatá
v 18.00 hod. ve Starém Kníně mše svatá pro děti a mládež
Všem vyprošuji Boží požehnání a ochranu Matky Boží Panny Marie.
Žehná Vám
P. Josef Andrejčák O.Cr.

12
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Mláďata hrabáka zachráněna!
V sobotu 23. 4. 2022 se naši nejmenší skauti zúčastnili závodů vlčat a světlušek na Dobříši. Téma bylo Fantastická zvířata, a protože se kouzelníkovi Mlokovi Scamanderovi ztratila čerstvě narozená mláďata hrabáka,
byl moc rád, že jsou skauti nablízku. Naše skupinka Koťat šla na řadu jako sedmá. Děti vstoupily do kouzelného kufru a ocitly se ve světě fantastických zvířat. Musely projít trasu a splnit nejrůznější úkoly, např. zatloukání hřebíků, překonávání lanových překážek, hledání odpadků v přírodě, ošetřování
zraněných atd. A Koťata to zvládla skvěle! Do cíle úspěšně dorazila, všechny úkoly splnila a zachránila i ztracená mláďátka. Závody jsme si všichni
moc užili a těšíme se znovu za dva roky.
vlčata a světlušky z oddílu Koťata Nový Knín

13
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	PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Postřehy převážně ze Starého Knína
Minule jsem se zmiňoval o nábřeží urvaném přívalovým deštěm
v jedné z větví „Kozohorské ulice“ v červnu loňského roku, s tím,
že se kolem této havarijní situace zdánlivě nic neděje. Bylo to
opravdu jen zdánlivé – na projektu opravy se pracovalo, a jak jsme
mohli zaslechnout na zasedání zastupitelstva 21. dubna letošního
roku, v dohledné době by měli být s projektem seznámeni
obyvatelé postiženého území.
K úspěšnému završení celého díla nyní zbývají hlavně dvě věci: vypořádání
majetkových záležitostí (koryto potoka je majetkem soukromé firmy) a pak
samozřejmě oprava samotná. Velmi nestydatě bych se chlubil cizím peřím,
pokud bych tvrdil, že jsem svými výlevy na stránky Novoknínského zpravodaje urychlil – myslím si, že moje úloha ve skutečnosti spočívala vlastně jen v tom, že se celá záležitost dostala na stránky zmíněného periodika;
to, že je potřeba s tímto malérem něco dělat, věděla odpovědná místa zajisté
i beze mě. A naštěstí také něco dělala – jen kolem toho bylo ticho po pěšině.
Možná byl také učiněn první, tedy vlastně teprve půltý, krok k rozšíření
mateřské školy ve Starém Kníně. Byla totiž získána dotace na vypracování
projektu. Od čehož je k samotnému rozšíření ještě hodně dlouhá a trnitá cesta – především je nutno vybrat někoho, kdo ten projekt vypracuje, a pak někoho, kdo podle něj tu školku postaví (a samozřejmě na to získat dotace nebo
mít dostatek vlastních prostředků). Přičemž je otázkou, jak se k tomuto záměru postaví nová reprezentace města, která vzejde z letošních voleb, protože během několika nejbližších měsíců (volby mají být 23. a 24. září) se to
všechno stihnout fakt nedá.
Podle toho, co zaznělo na zasedání 21. dubna, by nová budova měla obsahovat nejen jednu třídu mateřské školky, ale také kuchyni a jídelnu a v patře třídy prvního stupně základní školy (za první republiky se tomu říkalo
obecná škola), což by posílilo i její kapacitu. V té souvislosti by možná bylo
vhodné poděkovat těm, kdo v minulém volebním období „stopli“ „rychlokvašný“ záměr vybudování kontejnerové školky, o němž se tehdy uvažovalo – nyní zvažované řešení se zdá být výrazně lepší. Na druhé straně dosud
není důvod k jásotu: zatím jde o pověstného holuba na střeše, zatímco vrabce v hrsti nemáme. Na definitivní hodnocení je tedy zatím příliš brzy.
14
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Asi nemusím zdůrazňovat, že uvedená nová budova má vyrůst v sadu
za stávající mateřskou školou. To aspoň částečně ospravedlňuje – místními
obyvateli často kritizované – umístění oněch známých opičáren, tedy workoutových prvků, u staroknínské autobusové zastávky.
Uvažuje se sice o „odstínění“ těchto herních prvků od rušné silnice nějakým živým plotem, ale ani to není zcela bez chyby. V Novoknínském zpravodaji se již objevila kritika v tom smyslu, že taková zeleň bude na úkor
viditelnosti pro řidiče, kteří oněmi místy projíždějí. Zrovna toho bych se
ale příliš nebál: řidič má přizpůsobit rychlost svého vozidla mj. stavu vozovky a viditelnosti. Tedy pokud bude viditelnost nižší, měli by tudy automobilisté jezdit pomaleji. Bál bych se spíše jiné věci: pokud takový živý
plot nebude zcela neprostupný, nějaké děcko skrz něj proleze na silnici
přímo pod projíždějící auto. Předcházet by se tedy mělo hlavně podobným
nebezpečím.
A konečně – ale tady opakuji jak sebe, tak jiné přispěvatele Novoknínského zpravodaje – je na čase řešit bezpečné přecházení u staroknínské školky
a pokračování cesty pro pěší dále do centra města. V případě výše zmiňovaného rozšíření kapacity školky a vzniku nových tříd školy základní by to byl
úkol o to důležitější.
Ale abych jen nerýpal: například v Libčicích se umístění oněch opičáren,
tedy workoutových prvků, nesetkalo, ba mám pocit, že zrovna tam s ním panuje víceméně spokojenost (a mezi návrhy pro participativní rozpočet jsou
náměty, jak okolí ještě dále vylepšit). A ještě jeden postřeh: u sokolovny jsem
si všiml, jak ony workoutové prvky barevně ladí s ukrajinskou vlajkou. Jen
lze litovat, že jsme tuto příležitost dostali na základě tak smutných okolností.
Miloš Hlávka

Vážení spoluobčané.
Vyslechla jsem si diskuzi o daru 300.000 Kč na pomoc Ukrajině.
Proti daru nic nemáte, jen jste se divili, kde se ty peníze vzaly,
když tady všude chybí. Jinak se o penězích nepíše, jen o dotacích,
ty ovšem také nejsou. Jak se tady bez dotací všechno dělalo?
Na opičárny dotace jsou, ale např. přes silnici ke staroknínskému hřbitovu je to cesta–necesta. Lidé, kteří tudy jezdí ke hřbitovu nebo školce, docela hlasitě "chválí" naše představitele! Kaple na hřbitově v Novém Kníne se
"hubou" opravuje nejméně 10 let a kde nic, tu nic. Zřejmě by to chtělo ně15
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jaký sponzorský dar, ne!? Navíc už se tam nekradou jen květiny a neodřezávají se věci z pomníků, ale začínají se rozebírat i desky z hrobů!! Vadí to
našim zastupitelům? Nevadí! Poukazuji na to, kde všude by byly peníze potřeba. Psát o cestách a chodících je ohraná deska.
Ti, co do Knína po letech zavítají, říkají, že je to tady čím dál horší!! Teď
ještě k té pomoci. Dva starší občané žijí (vegetují) v karavanech a mají si je
odtáhnout z místa, kde jsou, jinam. Mají se starat sami o sebe, město pro ně
nemá prý žádné místo. Bylo jim prý řečeno, ať jdou do domova důchodců!
Tomu se říká pomocná ruka občanům, kteří tu žijí celý život!! Hotovo. Tečka.
Stěžovat si zastupitelům radši nechoďte, nebo vám bude doporučeno,
když se vám něco nelíbí, abyste se odstěhovali!!
Potichu nadáváte na sliby a lhaní. Budou volby, tak se zamyslete nad tím,
komu dáte svůj hlas. Čas nás všechny, jak se říká, vyškolil.
V prvé řadě je třeba hledět na bezúhonnost a čistý štít voleného! Chtělo by
to někoho, kdo se nebude povyšovat a bude občanům naslouchat.
Někoho, kdo si díky tomu pomyslnému "Trůnu" nebude myslet, že může
všechno. Někoho, kdo bude pracovat pro občany, měřit všem stejně a nenapadat občany kvůli jejich názorům. Hlavně, aby svým chováním a vystupováním konečně reprezentoval naše město. Dále pak, aby zhodnotil,za co se
zbytečně vyhazují peníze nás všech. Aby tyto peníze sloužily k rozvoji města a tím pádem i ke spokojenosti občanů.
Šrámková

VYNIKAJÍCÍ PODZIMNÍ VÝSLEDKY
ŠKOLY GE–BAEK HOSIN SOOL!
Největší škola Taekwon–do ITF Ge–BaekHosinSool se opět skvěle
umístila na celorepublikových závodech na konci sezony. Jako
každý rok se na podzim konaly dva ze tří nejdůležitějších závodů
v roce – STM a Mistrovství České republiky.
První vítězné závody, tedy celorepublikové setkání sdružení talentované
mládeže, se odehrály o víkendu 16.–17. října 2021 v Ostravě. STM Praha 2,
jehož jsme jako škola součástí, zde zaslouženě vybojovalo 1. místo s 35 zlatými medailemi. V Novém Kníně naši členskou základnu teprve budujeme,
ale doufáme, že již brzy rozroste natolik, aby se také zapojila do závodů.
Mistrovství České republiky se pak konalo o víkendu 19.–21. listopadu
2021 v Nymburce. Zde již soutěžila každá škola sama za sebe. Vybojovali
16
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jsme druhé místo a těšíme se na nové členy, kteří nám pomohou dosáhnout
ještě výš. Děkujeme všem závodníkům za jejich nasazení, úžasné výkony
a krásné uzavření sezony.

V naší škole trénuje i několik státních reprezentantů, kteří se teď usilovně
připravují na mistrovství Evropy. Bude se konat 26. 3. – 2. 4. 2022 až v Poreči
v Chorvatsku, a tak jim i vy můžete držet palce aspoň na dálku.
Chcete si také zacvičit? Setkat se s vítězi a třeba si jednou také zazávodit?
Přihlásit se můžete kdykoliv během celého roku! Jen u nás získáte zkoušky na vyšší pásek a výbavu (dobok, lapa, chrániče) ZDARMA. Proto neváhejte a přijďte za námi v pondělí v 16:30 – 18:00 do ZŠ Nový Knín, budeme se
na vás těšit. Pro bližší informace navštivte náš web na tkd.cz.
Anna Krbcová, Ge–BaekHosinSool

17
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Jubilanti měsíce
V tomto měsíci oslaví krásné narozeniny paní Božena Chmelíková.
Oslavenkyní v měsíci květnu je také paní Jaroslava Rákosníková.
Životní jubilea oslaví paní Hana Škorpíková, pan Antonín Čampulka, paní Anna Bradáčová, pan Miroslav Konopásek, pan Ladislav Blažek, paní Viktoria Zrzavá. Dalšími oslavenci jsou pan
František Foltýn, paní Zdenka Cihelková, pan Josef Stočes.
Všem oslavencům přejeme především hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti.

PODĚKOVÁNÍ
Ráda bych touto cestou poděkovala starostovi města za úsilí a nasazení při záplavách v létě loňského roku na adrese Kozohorská Nový
Knín. Za pohotové jednání při povodních a pomoc s těžkou technikou při návratu mého pozemku do původního stavu. Dále za domluvení jednání s dalšími účastníky ohledně stromu, který při této krizové situaci podemlela voda, a pracovníci Čezu museli tento strom
ořezat, doufám, že celá rozjednaná věc dojde k finálnímu vyřešení a to k pokácení, aby nedošlo k dalšímu poškození cizího majetku.
Rovněž děkuji za mimořádné nasazení, trpělivost, pracovitost i obětování vašeho osobního času, za to, že stojíte, jako v každé podobné
situaci, v první linii pomoci pro obyvatele našeho města. Závěrem
chci poděkovat také Bc. Pavlovi Foltýnovi, vedoucímu technických
služeb města, který v této mimořádné situaci pomáhal druhým a potřebným lidem na všech místech, a samozřejmě dalším dobrovolníkům a zvláště hasičům.
Renata Topinková

18
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INZERCE

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








KOMPOSTOVANÁ ZEMINA (možnost volně ložené nebo pytlované)
ZAHRADNÍ ZEMINA
MULČOVACÍ KŮRA (možnost volně ložené nebo pytlované)
KAČÍRKY
RECYKLÁT0/16 (zásypový materiál)
RECYKLÁT 16/32
RECYKLÁT 32/64

DÁLE NABÍZÍME:





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









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

SLUŽBY:

19
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O.P.S. Čap pořádá ve spolupráci se Skauty, Městem Nový Knín a SDH Nový Knín
jako přidruženou akci

PŘESPOLNÍHO BĚHU SE SOKOLEM

Zábavné odpoledne pro děti

Můžete se těšit na:
Hry, soutěže a zábavu, stanoviště s výzvami od hasičů,
skautů a čápic, výtvarnou dílnu, odměny, občerstvení

AKCE JE PRO DĚTI I RODIČE ZDARMA
za děti zodpovídají rodiče

20
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INZERCE

Prodej slepiček

Dne 12. 5. 2022
se bude konat

Červený Hrádek prodává slepičky
typu Tetra hnědá, Dominant
všechny barvy, Green Shell – typu
Araukana a Dark Shell – typu
Maranska. Stáří 16–20 týdnů,
cena 199–245,– Kč/ks

prodejní akce
fa Rišková Bruntál
v místní sokolovně
Nový Knín.

Prodej: 30. 5. 2022
Nový Knín – u firmy Elko
– 17:15 hod.

Prodej potrvá od 10:30
do 16:30 hodin.

Výkup králičích kožek
– cena dle poptávky.

K prodeji nabízí textil,
lůžkoviny, spotřební
zboží a obuv.

Info: Po–Pá 9.00–16.00 hod.
tel.: 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

23
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SDH Sudovice Vás zve na hudební akce
pořádané v dubnu, květnu a červenci 2022.
Kde: Nový Knín – Sudovice 2, STODoLA KLuB
6. 5. 2022 – od 18.00 – 21.00h
ŠtĚpÁN KoJAN (ze skupiny KEKs)– MÁJoVÉ BALADY
vstupné 190,– Kč ● předprodej QR Tiket
21. 5. 2022 – od 18.00h – Pouťová zábava, hrají Žakeři
vstupné 180,– Kč ● Tombola, hudba, zpěv, tanec
27. 5. 2022 – od 17.00h skupina PAtRONKY
zpěv, hudba, tanec ● vstupné 100,– Kč
1. 7. 2022 – od 17.00h skupina PAtRONKY
zpěv, hudba, tanec ● vstupné 100,– Kč
29. 7. 2022 – od 17.00h skupina PAtRoNKY
zpěv, hudba, tanec ● vstupné 100,– Kč
Občerstvení zajištěno, informace 603 220 545

Měsíčník Novoknínský zpravodaj • Číslo 4/2022 vyšlo v Novém Kníně, dne 29. 4. 2022. • Ministerstvem kultury ČR evidováno
pod číslem MK ČR E 10608. • Vydává Městský úřad Nový Knín, nám. Jiřího z Poděbrad 1, 262 03 Nový Knín, IČ 00242888.
Uzávěrka příštího čísla: 25. 5. 2022 do 12:00 hod.
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Chotilský
zpravodaj
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Zprávy ze zasedání
	zastupitelstva obce:
Ustavující zasedání Zastupitelstva obce
Chotilsko konané dne 4. 4. 2022
Zastupitelstvo usnesením schválilo
zení věcného břemene a doho•	Rozpočtové opatření č. 3/22
du o umístění stavby č. Chotilsko,
dle předložené tabulky. CelkoHněvšín, Knihy, kNN, p.č. 88/1,
vá výše příjmů je 15.995,1 tis. Kč
IV–12–6029289/VB/1 a pověřuje
(navýšeno o 51,1 tis. Kč) a celkostarostku obce jejím podpisem.
vá výše výdajů je 29.922,8 tis. Kč
•	Smlouvu o zřízení věcného
(navýšeno o 238,5 tis. Kč).
břemene – služebnosti IP–12–
•	Poskytnutí příspěvku 23.okrsku
6017873/1 a pověřuje starostku
SDH na činnost v roce 2022
obce jejím podpisem.
ve výši 2 tis. Kč.
•	Zakoupení 250 ks placek ,,Mrsk- •	Smlouvu o nájmu hrobového
ni sebou na Besednou“ dle předmísta mezi Obcí Chotilsko a jednotlivými nájemci na veřejném
loženého návrhu.
pohřebišti Živohošť a pověřuje
•	Souhlasí se změnou kolaudace
starostku obce jejím podpisem.
objektu Živohošť ev. č. 030 z rekreačního objektu na objekt k tr- •	Kupní smlouvu č.1/2022 na kouvalému bydlení za podmínky, že
pi pozemku parc. č. 240/11, k.ú.
majitelem objektu nebudou požaHněvšín o výměře 34 m² za cenu
dovány změny v infrastruktuře.
6,8 tis. Kč a pověřuje starostku
obce jejím podpisem.
•	Smlouvu o smlouvě budoucí o zří25
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•	Stavbu na pozemku parc. č.
1033/11, k.ú. Prostřední Lhota,
místní část Kobylníky dle předložené projektové dokumentace
za předpokladu, že stavba bude
provedena v souladu s platným
územním plánem a platným stavebním zákonem.
•	Víta Šišku jako koordinátora pro
ukrajinské uprchlíky. Náklady
spojené s ubytováním (vývoz fekálií, elektřina, plyn, vývoz odpadků)hradí Obec Chotilsko.
•	Finanční příspěvek 10tis. Kč
na dofinancování výstavy Jiřího
Sedmíka.
•	Zvýšení poplatku za pronájem
veřejného prostranství na Živohošti od 10. 4. 2022. Sezona od 15.
4. do 15.1 0., částka 18tis. Kč
a mimo sezonu od 16. 10 do 14. 4.
částka 2tis. Kč.

•	Nájemní smlouvu na objekt správcovské boudy na Veselém vrchu
v předloženém znění a pověřuje
starostku obce jejím podpisem.
•	Dotaci ve výši 2tis. Kč pro Linku
bezpečí z.s. a pověřuje starostku
obce podpisem veřejnosprávní
smlouvy.
•	Poskytnutí finančního příspěvku 5tis.Kč na letní skautský tábor 2022 pro Junák – český skaut,
Středisko prof. Oliče Dobříš, z.s.
a pověřuje starostku obce podpisem veřejnosprávní smlouvy.
•	Vyhlášení záměru o pronájmu
části pozemku parc. č. 412/9,
k.ú. Křeničná, místní část Živohošť. Část pozemku, které se pronájem týká, bude vytyčena GP
(na náklady nájemce), doba pronájmu se stanovuje na dobu určitou (2 roky).

Zastupitelstvo usnesením zamítlo
•	Revokaci usnesení 92/21 ze dne
21. 6. 2021
•	Nabídku na možnost konání kulturní akce – produkce letního putovního kina v obci Chotilsko.
•	Umístění plovoucího zařízení
(molo) k. ú.Křeničná, parc. č. 393,
ř. km 101,2, lokalita zátoka Stará
Živohošť.
•	Poskytnutí finančního daru pro
Zdravotní klaun, o.p.s. .
•	Umístění telekomunikačního zařízení na Drtinovu rozhlednu
na Besedné.
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•	Vyhlášení záměru o prodeji části
obecního pozemku parc. č. 98/9,
k.ú. Záborná Lhota.
•	Vyhlášení záměru o prodeji části obecního pozemku parc. č. 555.
k.ú. Záborná Lhota.
•	Zakoupení pozemku parc. č. 780,
k.ú. Chotilsko do svého majetku.
•	Kompenzační náhradu za vysázené stromky.
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	Nešvar odhazování
odpadků v obcích
V minulých letech se po jednotlivých částech obce rozmohlo
odhazování odpadků do volné přírody. Nejenomže hyzdí okolí,
ale jejich odstranění stojí nemalé finanční prostředky.
Odpadky se objevují v příkopech a v blízkosti krajnic komunikací, což se
jednou za rok snaží uklidit dobrovolní hasiči a jiní dobrovolníci z řad občanů. Což se děje vždy na jaře a úklid bývá většinou spojen s celorepublikovou akcí UKLIĎME ČESKO. Do této „kategorie“ odhozeného odpadu
spadá i ponechání igelitových nebo silonových obalů balíků sena a slámy
na polích. Soukromí zemědělci nebo zemědělské společnosti odpad mají
povinnost odkládat do sběrného dvora (na základě uzavřené smlouvy),
a ne ho ponechávat volně ležet v přírodě.
Množství odhozených odpadků se dokonce vyskytuje i v soukromých
zahradách a předzahrádkách. Každý, kdo odhodí na zem papír, případně
igelitovou tašku s odpadem, by si měl uvědomit, zda by se takto zachoval
i na svém pozemku nebo ve svém domě.
V některých místní částech probíhá (nebo byla v nedávné době dokončena) výstavba nových rodinných domů. Pokud stavbu provádíte svépomocí,
odpovědnost za nakládání s odpady mátevyjako stavebník. Pokud si však
na stavbu či rekonstrukci najmete firmu, odpovědnost spadá na ni. Je však
vše třeba specifikovat ve smlouvě o dílo. Stavební úřad Nový Knín v každém vydaném stavebním povolení uvádí povinnost mít na stavbě kontejner
na stavební odpad a mít zajištěnou likvidaci tohoto odpadu. Praxe je však taková, že na stavbách kontejner na odpad není přistaven a „lehký“ stavební
odpad (polystyren, plastové obaly apod.) je rozházen po širokém okolí. Toto
se týká nejenom staveb, které probíhají, ale i novostaveb, které jsou již zkolaudovány a odpad je u nich volně položen a nezajištěn proti poryvům větru.
Nejvíce dotčeným místem, kde je odklad odkládán v rozporu s obecně závaznou vyhláškou, jsou stanoviště kontejnerů v jednotlivých částech obce.
Při odkládání odpadu si musíme především uvědomit, že odpad má být odkládán do kontejneru, a nikoliv ke kontejneru. Odpad odložený mimo
kontejner je v rozporu s Obecně závaznou vyhláškou (potažmo se zákonem
o přestupcích), ale především takto odložený odpad svozová firma neodveze a nechá ho nadále ležet na místě. Potom musí pracovník technické údržby
obce (kteří v současné době na obci zaměstnáni nejsou) ho uklidit. Pro představu – mimo turistickou sezonu je takto odloženým odpadem naplněn 9 m³
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kontejner 1x za čtrnáct dnů a v turistické sezoně je tento kontejner naplněn
1x za týden. Co to pro obec znamená v praxi? Jeden den v týdnu pracovník
technické údržby obce objede všechny místní části a chatové oblasti a sesbírá odpad volně odložený mimo kontejnery (pokud je kontejner plný odebere odpad i z něho, aby šlo do něj odkládat odpad, než přijede svozová firma).
Druhý den odveze naplněný kontejner na skládku Příbram – Bytíz, kde je
odpad odložen. Tzn., že se 1,5 – 2 dny pracovník údržby zabývá „pouze“ svozem odpadu a obec vynaloží peníze nejenom za dopravu, ale hlavně za odložení odpadu (což je dražší, než když odpad odváží svozová firma).
V nejvíce tak „postižených“ částí obce (Prostřední Lhota – náves, Chotilsko – náves, Živohošť) se obec, případně soukromí občané rozhodli o umístění kamerového systému nebo fotopastí. Fotopasti, které jsou ve vlastnictví
obce, budou přemísťovány i do jiných částí, vždy dle aktuální potřeby.
Upozorňujeme, že pokud bude někdo přistižen při odhazování odpadu mimo určené prostory, dopouští se porušení obecně závazné vyhlášky
č. 3/2005 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem a bude řešen
Obecním úřadem Chotilsko nebo MěÚ Dobříš.
–tajemník OÚ–

Nabídka brigády – sezonní výpomoc
v IC Chotilsko
Obec Chotilsko nabízí možnost přivýdělku ve formě brigádní
výpomoc v IC Chotilsko. Jedná se o sezonní nabídku obsluhy
informačního centra a Chotilského muzea o rozsahu dvou
víkendů v měsících červen, červenec, srpen a září. Pracovní
doba sobota a neděle, vždy od 8:30 – 17:30.
Bližší informace v IC Chotilsko, na obecním úřadu
nebo na tel.: 724 191 268.
–tajemník OÚ–
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	Duben…
Dlouho jsem přemýšlel, jak začít dnešní článek, protože letošní
duben přinesl, z mého pohledu, tak neuvěřitelný mix
událostí, že nejlepším začátkem bude, když se rovnou pustím
do chronologického popisu. Pojďme na to:
První jarní den 21. 3. 2022 naše jednotka pomohla s transportem
uprchlíků z Ukrajiny z Uhelné Příbrami k nám do Muzea
balonového létání v Chotilsku.
Začátkem dubna, přesně v sobotu 2. 4. 2022 se před budovou obecního úřadu sešlo 23 dobrovolníků nejen z řad hasičů, ale především z řad obyvatel
obce Chotilsko, Záborná Lhota a Křeničná. Konal se tradiční jarní úklid–
Ukliďme svět, ukliďme Česko 2022. Počasí nám tentokrát nepřálo – zima,
leckde ještě zbytky čerstvě napadlého sněhu. Právě proto byla účast pro
mne velmi příjemným překvapením a opravdu děkuji všem, kdo se zúčastnili, za opět skvělý průběh a náladu! I tentokrát jsme se vydali do bezprostředního okolí 25 kilometrů silnic (v k.ú. Chotilsko, Křeničná, Stará Živohošť, Hněvšín, Sejcká Lhota atd.). A i tentokrát se nasbíralo velké množství odpadků, pneumatik, starého železa, ale i televizí atd. Bohužel letos byl
pro mne sběr odpadků poměrně náročný. Vydal jsem se jako každý rok se
svými syny na silnici z Křeničné na Živohošťský most a náš sběr byl orámován nalezením 3 čerstvě sražených srnek a jednou čerstvě sraženou divokou kachnou. A tedy nutností uvědomit místní myslivecké sdružení a pomoci s likvidací sražené zvěře.
5. 4. 2022 se několik členů naší jednotky vydalo do Příbrami, kde po celý
den pomáhali s organizací v KACPU (Krajském asistenčním centru pomoci
Ukrajině). Jednalo se například o přepravu uprchlíků do centrálního humanitárního skladu v Podlesí, jejich přepravu na ubytovací zařízení. Dále
dopravu materiálu a jídla a obědů pro potřeby KACPU. Nedílnou součástí bylo i zajištění úklidu a hladkého chodu centra. V této souvislosti musím přidat několik osobních postřehů: předně pokora uprchlíků (jednalo
se vlastně jen o matky s dětmi a jeden starý manželský pár), děkovali všude a všem – například za jídlo a použité oblečení v humanitárním skladu,
za pomoc s odvozem atd. Patřím ke generaci, která válku v Evropě nezažila, respektive tak velkou válku za humny. Zažil jsem strašení jadernou vál31
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kou = cvičení CO, válku v Jugoslávii, ale současná situace je pro mne novou
zkušeností a musím se přiznat, že si stále nedovedu představit sebe a svoji rodinu na místě například rodiny z Charkova(matky s dětmi), která se
ocitne zcela bez prostředků a jen s pár věcmi v centru v Příbrami.
Dne 7. 4. 2022 ve 21:57 hod. vyjížděla naše jednotka k odstranění spadlého
stromu přes silnici do obce Křížov. Po příjezdu na místo události jednotka
provedla rozřezání a odklizení stromu. Místo zásahu bylo osvětleno a byl
řízen provoz na komunikaci.
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Další pořádanou akcí byl sobotní velikonoční výšlap (16. 4. 2022) k rozhledně na Besedné – Mrskni sebou na Besednou. I přes aprílové počasí
a dvouletou odmlku přišlo v průběhu sobotního odpoledne zhruba 120–
150 malých i velkých účastníků na vrchol kopce k naší rozhledně. Nezbývá než poděkovat všem hasičům a hasičkám, kteří danou akci pravidelně
organizují (i tentokrát jsme se vydali již v pátek k rozhledně, abychom vyčistili její okolí od popadaných stromů a odpadků). Budeme se těšit opět
za rok na Besedné – Nashledanou!
Poslední akcí pak byl v sobotu 23. 4. 2022 sběr železného odpadu
a elektrospotřebičů.
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Dovolte mi na závěr ještě připomenout datum 14. a 15. 5. 2022, kdy bude
organizován letošní ročník štafetového běhu Vltava Run 2022. S blížícím
se termínem a s ohledem na zkušenosti z minulého ročníkubych opět
i touto formou rád „aktivoval všechny dobrovolníky“, kteří nám každý rok
pomáhají s organizací, nebo se letos chtějí připojit poprvé, aby se mi/nám
přihlásili. Předem všem děkuji.
–Martin Brodský –
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INZERCE
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Do Záborné Lhoty se opět vrátilo velikonoční řehtání. Koledníci
se po dvouleté přestávce sešli v hojném počtu, aby si užili tradiční
obcházení vsi za každého počasí. Čekala je vysloužená odměna,
o kterou se spravedlivě rozdělili.

Foto: Markéta Mašková
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Zprávy z obce
Usnesení ze zápisu č. 33/2022
ze zasedání Zastupitelstva obce Mokrovraty,
konaného dne 13. 4. 2022 od 18.00 hodin
Usnesení č. 1–33/2022
Zastupitelstvo obce Mokrovraty volí zapisovatele zapisovatele p. Mgr. Jiřinu Zorkovou a jako ověřovatele p. Pavla Vohralíka a p. Karla Kaláta.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 2–33/2022
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje program jednání zastupitelstva
obce dne 13. 4. 2022 takto:
1) Účetní závěrka za rok 2021 včetně výsledku hospodaření
2) Zpráva o výsledku hospodaření obce a závěrečný účet 2021
3) Účetní závěrka ZŠ a MŠ Mokrovraty za rok 2021
4) Rozpočtové opatření č. 3/2022
5) Výsledky zadávacího řízení
6) Smlouva o dílo – Rekonstrukce VO Mokrovraty Pouště – přípolož
7) Výsledky zadávacího řízení
8) Smlouva o dílo – Přístavba ZŠ Mokrovraty
9) Smlouva o dílo – parkovací místo před OÚ
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10) Vyřazení zmařené investice
11) Změna rozpočtové položky
12) Různé
Výsledek hlasování:
Pro: 7 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 3–33/2022
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje účetní závěrku obce 2021 včetně výsledku hospodaření za rok 2021.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 4–33/2021
Zastupitelstvo obce Mokrovraty projednalo a schvaluje celoroční hospodaření a závěrečný účet obce Mokrovraty za rok 2021 spolu se Zprávou
o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 s vyjádřením bez
výhrad.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 5–33/2022
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje účetní závěrku MŠ a ZŠ Mokrovraty za rok 2021.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 6–33/2022
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2022,
kterým se navyšují příjmy na položce 4112 (Neinvestiční přijaté transfery)
a výdaje na § 6171 (Činnost místní správy) o 12 800 Kč. Dále se navyšují výdaje na § 3113 (Základní školy) o 1 000 000 Kč, které budou čerpány z úspor
minulých let – položka financování 8115. Ostatní závazné ukazatele rozpočtu nejsou změněny.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 7–33/2022
Zastupitelstvo obce Mokrovraty bere na vědomí Zprávu o hodnocení nabídek zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Rekonstruk38
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ce VO Mokrovraty Pouště – přípolož; v souladu s doporučením hodnotící komise vybírá firmu Sathea Vision, s.r.o., Boršov 280/2, 110 00 Praha 1.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 8–33/2022
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje Smlouvu o dílo na akci Rekonstrukce VO Mokrovraty Pouště – přípolož mezi Obcí Mokrovraty a firmou
Sathea Vision, s.r.o., Boršov 280/2, 110 00 Praha 1.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 9–33/2022
Zastupitelstvo obce Mokrovraty bere na vědomí Zprávu o hodnocení nabídek zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Přístavba
základní školy Mokrovraty; v souladu s doporučením hodnotící komise
vybírá firmu ZRUP Příbram a.s., Žežická 522, 261 01 Příbram VII.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 10–33/2022
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje Smlouvu o dílo na akci Přístavba ZŠ Mokrovraty mezi Obcí Mokrovraty a firmou ZRUP Příbram a.s., Žežická 522, 261 01 Příbram VII.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 11–33/2022
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje Smlouvu o dílo na akci Parkovací stání před OÚ Mokrovraty mezi Obcí Mokrovraty a firmou Dokas Dobříš, s.r.o., Na Chmelnici 455, 263 01 Dobříš.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 12–33/2022
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje vyřazení nedokončené investice z majetku obce – výstavba tlakové kanalizace – II. etapa.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
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Usnesení č. 12–33/2022
Zastupitelstvo obce Mokrovraty bere na vědomí změnu rozpočtové
skladby dle Vyhlášky č. 412/2021, o rozpočtové skladbě, účinné od 1. 1.
2022, kterou se ruší položka 1340 a nahrazuje se položkou 1345 (Poplatky
za odpady).
Výsledek hlasování:
Pro: 7 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Stanislava Ecklová, starostka obce

	Další interaktivní prvky
od společnosti „Lesní svět“
Jsme rádi, že téměř do roka a do dne od osazení prvních herních a naučných prvků z produkce firmy Lesní svět (www.lesnisvet.cz) se podařilo
do parkových prostor obce doplnit několik dalších. V pátek 1.dubna byla
do parčíku u rybníčku Kaláťák umístěna naučná instalace s názvem„Potravní labyrint“, která zábavnou a hravou formou seznamuje děti i dospělé
s přírodou. Dále jsme na tomto místě nechali instalovat herní prvek „Kuličkolam“ s motivem lišek. Kolo obsahuje 5 kovových kuliček a cílem je umístit
všechny kuličky do jamek, cožprověřítrpělivost a jemnou motoriku hráčů.
Tuto dvojici doplňuje naučná tabule umístěná v parku nad obchodem, která
obsahuje zeměpisné a historické informace o obci.Věříme, že toto rozšíření
potěší při procházkách obcí děti i dospělé.
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	Informace o stavebních
pracích v obci
V dubnu byly zahájeny výkopové práce pro výměnu stávajícího litinového
vodovodního řadu za plastové potrubí v Mokrovratech v ulicích pod hřištěm. Zároveň byla provedena výměna části litinového vodovodního přivaděče přes pole v Mokrovratech–Vilách.
Byly dokončeny nové asfaltové povrchy na komunikacích ve východní
části Mokrovrat a ve staré zástavbě Pouští. Ohleduplným občanům děkujeme za trpělivost, které bylo třeba po dobu dopravního omezení souvisejícího s touto stavbou. Před základní školou byla rozšířena parkovací plocha.
Před obecním úřadem začala výstavba parkovacího stání pro návštěvníky obecního úřadu. Tímto se zlepší dopravní průjezdnost po důležité komunikaci do obce. Auta parkující ve vozovce často zde komplikují dopravu.
V Pouštích byla opravena zvonička kapličky. Oprava zahrnovala umístění kovové síťky proti dešti a promazání systému zvonění.

Děkujeme všem občanům, kteří se i přes nepřízeň počasí
zapojili do akce „Ukliďme Česko“. Těší nás, že Vám záleží
na prostředí, ve kterém žijeme.

Aktuality z naší školy
AKTUALITY – KVĚTEN 2022
11. 5. – „Šátečkové odpoledne“ – besídka dětí z MŠ od 15.30 hodin
12. 5. – ZÁPIS DO MŠ – od 14 do 17 hodin
19. 5. – Rytmická show – MŠ i ZŠ – od 9.00 hodin ve třídě MŠ
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19. 5. – „ S láskou ke zdravému pohybu našich dětí“
– přednáška fyzioterapeutky Jany Skalové pro rodiče
– od 17 hodin ve třídě ZŠ
30. 5. – Recitační soutěž v Památníku Karla Čapka ve Strži
31. 5. – Preventivní program sociálně patologických jevů – ZŠ i MŠ
Vážení spoluobčané,
rády bychom se zmínily o velmi zdařilých koncertech Dua Beautiful
Strings, které se uskutečnily v naší škole pro děti z MŠ a poté pro žáky
ZŠ. Děti se prostřednictvím představení „Za poznáním tajů hudby s princeznami“ setkaly s kouzelným světem hudby a hudebních nástrojů. Zážitky z poutavého příběhu a perfektního hudebního provedení umocnilo setkání s neobvyklým nástrojovým obsazením. Souznění houslí a harfy v dětech vzbudilo velké zaujetí, podpořilo rozvíjení smyslu pro krásu
hudby a rozšířilo povědomí dětí o rozmanitosti možnosti kulturního vyžití. Program byl koncipován interaktivně, hudební hádanky z pohádkového světa se dětem moc líbily a motivovaly je k aktivitě a spolupráci.
Činoherní úsměvná pohádka „Velikonoce a kouzelný dědeček“, uvedená
1. 4. ve škole, zahájila období Velikonoc. Tradiční velikonoční zvyky si děti
připomněly 6. 4. v Hornickém domku v Příbrami, samy si vyzkoušely pletení pomlázky, zdobení vajíček voskem, pečení jidášů a dalších zvyků. Velikonoční přípravy probíhaly v MŠ, ZŠ i ŠD na tvořivé odpoledne s rodiči, jehož
součástí byl jarmark výrobků. „Putování za velikonočním vajíčkem“ ve středu 13. 4. zahájilo vystoupení žáků z dramatického kroužku s koledou dětí
z MŠ. Počasí nám přálo, takže odpoledne, které probíhalo na školní zahradě
a do soutěží se zapojili děti i rodiče, bylo velmi zdařilé.
Den otevřených dveří navštívili rodiče během celého dne, někteří byli
přítomni výuky, jiní si procházeli a prohlíželi prostory školy a zajímali se
o výuku budoucích prvňáčků.
Exkurze do Záchranné stanice Hrachov v úterý 19. 4. pro nás byla jednou
z akcí k oslavě Dne Země. Prohlídka voliér se zachráněnými zvířaty, poutavé vyprávění průvodce i stezka s plněním úkolů zaujala všechny děti. Pokračováním byly projekty v jednotlivých třídách k tématu ochraně přírody
i úklid obce v Den Země se školní družinou.
Ve čtvrtek 21. 4. proběhl zápis do ZŠ motivovaný pohádkou Perníková
chaloupka. Pro příští školní rok bylo zapsáno 14 žáků a moc se na prvňáčky těšíme.
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V sobotu 23. 4. se uskutečnila brigáda na školní zahradě. Od 9 do 15 hodin jsme společně s velkou účastí rodičů a jejich dětí zvládli opravdu hodně práce:
● vybudování „stezky bosou nohou“
● vytvoření nových záhonů a zasypání štěpkou
● výsadba mnoha květin, okrasných keřů, rybízu
● výsadba jahod do vyvýšeného záhonu
● oprava houpačky
● natření herní sestavy a kůlny na hračky
● vypletí doskočiště
● likvidace ořezaných větví stromů.
Velmi si jejich pomoci vážíme a děkujeme. Věříme, že tyto akce posilují
dobré vztahy mezi školou a rodiči a jsou příkladem pro děti k vytváření pozitivní budoucnosti naší školy a obce.
V pátek 29. 4. dopoledne se po dvou letech zase objevil průvod čarodějnic
a čarodějů obcí a donesl vyrobenou čarodějnici k ohni.
Měsíc duben utekl jako voda a už se těšíme na další akce v květnu. Na to,
jak si budeme užívat upravené školní zahrady na učení a hry venku. Snad
nám na počasí pomohou i zaklínadla, která jsme se v čarodějnickém týdnu
společně učili.
Zaměstnankyně ZŠ a MŠ Mokrovraty
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Základní škola a Mateřská škola Mokrovraty
Vás srdečně zve na přednášku dětské
fyzioterapeutky Jany Skalové

„S láskou ke zdravému
pohybu našich dětí“
Termín konání: 19. 5. 2022 v 17.00 hodin
Místo konání: ZŠ a MŠ Mokrovraty
Lektorka Jana Skalová je dětskou fyzioterapeutkou už téměř 40 let.
Pracovala ve Fakultní nemocnici v Plzni. Svoji profesi vykonávala
na všech dětských odděleních, která se v nemocnici nacházejí, a také
na ambulanci dětské fyzioterapie.
V současné době pracuje jako terapeutka ve Fyzio Vltavínek v Plzni. Jejím přáním je, aby nejenom děti, ale celá rodina, byla zdravě
fungující i na základě vlastních konkrétních prožitků, ne na základě
mnohdy velmi nevhodných a ne zcela pravdivých informací z okolí.
Je autorkou knih „S láskou ke zdravému pohybu našich dětí“
a „Jak teď… Tak potom“.
Součástí přednášky bude i zodpovídání Vašich dotazů.
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Svoz elektroodpadu
	a objemného odpadu
V sobotu 7. května 2022 přijímáme objemný odpad
a elektroodpad na těchto místech od 9:00 do 12:00 h:
► Mokrovraty – dvůr u hasičské zbrojnice
► Pouště – u kontejnerů na tříděný odpad
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.

Nepřijímáme pneumatiky a železný odpad.

Místa zpětného odběru pneumatik zajišťuje společnost Eltma,
www.eltma.cz (i Dokas Dobříš)

Svoz nebezpečného odpadu
V sobotu 14. května 2022 se uskuteční svoz nebezpečného
odpadu na těchto místech:
► Mokrovraty, před obchodem
► Pouště, náves

12:30 – 12:40 h
12:43 – 12:53 h

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.
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Sběr bioodpadu od dubna 2022
Příjem bioodpadu je opět každou neděli od 9:00 do 13:00 h ve dvoře hasičské zbrojnice v Mokrovratech. Zároveň zůstává možnost odkládat bioodpad do kontejneru na tomto místě i každé pondělí od 8:00 do 12:00 h.

	Lesní školka Mokrovraty
V Lesní školce Dítě v lese spálili Moranu
a přivítali jaro
Další měsíc utekl jako voda a v lesní školce děti
i průvodkyně netrpělivě vyhlížejí teplé jarní
dny. Aby je přivolaly, udělaly maximum. Jako
by je příroda v jejich snažení chtěla podpořit,
pár skoro letních dní jim již věnovala a na teploměru jsme už zahlédli i třicet stupňů, i když jen
na sluníčku. Zima však stále vystrkuje své drápky a nechce se vzdát své vlády, a tak jsme znovu
zažili i sněžení, fujavice a chumelenice.
Na našem území se zima tradičně vyháněla
pálením Morany, ta se rovněž mohla utopit ve vodě, my jsme ale zvolili právě oheň. Děti společnými silami a za pomoci průvodkyň vyrobily Moranu
ze dřeva i slámy, s obličejem až živým, ozdobenou korálovým náhrdelníkem z tradičních vejdumků – „Škoda ji spálit,“ ozývalo se ze všech stran, ale
líto nám to nakonec nebylo, zimu musíme vynést, aby mohlo přijít jaro, aby
země mohla znovu ožít a obdarovat nás svými plody.
Děti si napekly a ozdobily také svá líta – pečené věnečky nazdobené čerstvými vrbovými proutky, mašlemi a barvenými vejdumky. Ale pozor, žádná chemie! Hezky postaru – na červenou řepu, na hnědou cibuli a kdo chtěl,
přizdobil ještě voskem. Z takového symbolu přicházejícího jara a nového života pak mělo radost každé dítě!
Tajemný pozdrav a dar života obdržely děti z mokrovratské lesní školky
od Matky Země při slavnosti Setí semínek. V kruhu spolu s rodiči jsme písněmi přivolali jaro, nazdobili jsme si květníky, připomněli jsme si, že nový
život potřebuje nejen vodu, světlo, zemi a teplo, aby mohl vzkvétat, ale také
naši trpělivost a lásku. Děti pak na cestě do temnotou přinesly na světlo semínka, která jim svým růstem už dnes ukazují sílu života.
46

mokrovratský zpravodaj 

4/2022

Velkou událostí byla rovněž návštěva předškoláků ve spřátelené lesní školce Kozčínský Klabánek, která se nachází v Lazci u Příbramě. Dobrodružná
cesta, noví přátelé, nové zážitky i zkušenosti, to přináší dětem takový výlet.
A nezapomeňme ani na jarní přespání v jurtě, které si vyzkoušeli nejen
rodiče, ale hlavně některé odvážné děti. No řekněte… Které dítě ještě v dnešním přetechnizovaném světě zažije absolutní tmu? Našim dětem se to při
přespání v jurtě podařilo. I v těchto měsících tak naše děti zažily mnoho nového. Chcete, aby tyto zážitky prožívaly i vaše děti? Informujte se, zda máme
po zápisu ještě volná místa, budeme se na vás a vaše děti těšit! Více informací naleznete na našem webu http://www.ditevlese.cz/.
Tereza Petřek Todorová

POZVÁNKA NA DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Zveme všechny zájemce o rybolov na dětské rybářské závody konané dne

7. 5. 2022 na obecní rybníček „Dolejšák“ v Mokrovratech

Závody pořádá ČRS, místní organizace Nový Knín.
Úspěšní soutěžící budou odměněni praktickými cenami.
Těšíme se na Vaši účast.
Výbor ČRS, z.s., místní organizace Nový Knín
Propozice závodu:
Místo: Rybníček Dolejšák v Mokrovratech
vedle autobusové zastávky
Program:
8.00 – 8.30 hod. prezentace
10.30 – 11.00 hod. přestávka na občerstvení
12.00 hod. ukončení závodu
12.15 hod. vyhodnocení
Doba trvání soutěže může být upravena v závislosti na počasí.
Účast pro děti od 6-15let. Startovné a občerstvení je pro soutěžící zdarma.
Soutěžní pravidla:
1. povolen 1 prut,
2. soutěžící sám nahazuje a zdolává rybu, pomoc při podebrání ryby je povolena jen
v kategorii do 8let
3. při porušení bodu 2. soutěžních pravidel bude soutěžící vyloučen ze závodů
4. při ulovení ryby 1 cm délky = 1 bod, bez rozdílu druhu ryby. Při shodném počtu
bodů rozhoduje počet ulovených kaprů.
5. měření úlovku a záznam do startovního lístku provádí rozhodčí
6. ostatní pravidla dle platného rybářského řádu
U rybníčku Dolejšák způsob lovu plavaná.
Prosím nahlaste svou účast z důvodu omezeného místa kolem rybníčku.
Kontakt Ing. David Veselý - E-mail : odaglaii@email.cz ; mob.724523443
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