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Listopad 2020
výtisk zdarma

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

náměstí Jiřího z Poděbrad

INZERCE

PRODEJ

VÁNOČNÍCH KAPRŮ

úterý 22.12.2020 od 8:00 – 16:00 hodin
středa 23.12.2020 od 8:00 – 16:00 hodin
na adrese:
Žižkova 234, Nový Knín
(naproti hasičské zbrojnici Nový Knín)
tel.: 723 876 883
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
s blížícím se koncem roku je ve všech obcích bodem číslo jedna sestavení rozpočtu na příští rok, a proto se v tomto čísle budu věnovat právě této záležitosti.
Po zkušenostech z průběhu roku 2020 a očekávanému výsledku na konci
prosince, kdy jsme díky včasně provedeným úsporám, a s lítostí musím říct
i omezení plánovaných investic, rozpočet udrželi a pokryli jsme veškeré nutné věci, jsme začali připravovat rozpočet na rok 2021. Letos se po sestavení návrhu rozpočtu finančním výborem ve spolupráci se starostou a účetní města
konala pracovní schůzka zastupitelů k rozpočtu, na listopadovém zastupitelstvu byl návrh představen a projednán a předpoklad je schválení rozpočtu
na zastupitelstvu v prosinci. Pro zastupitele to znamená měsíc k dalšímu připomínkování a případným změnám v navrženém rozpočtu.
Rozpočet na příští rok je navržen po zapracování výhledu České spořitelny na vývoj roku 2021 a také na základě vývoje příjmů města . Návrh rozpočtu na rok 2021 po nutných navýšení příjmů ( zvýšení nájmů, vodného a daně
z nemovitostí ) tvoří neuvěřitelných 80 % provozních režijních nákladů města, které je nutné uhradit každý měsíc. Rozpočet se snížil z 55 mil. Kč v roce
2020 na 37 mil. Kč v roce 2021 (návrh). Bez navýšení příjmů bychom nedokázali pokrýt základní provozní náklady města. Zároveň na radnici přistupujeme k mnoha opatřením, která vedou k úsporám rozpočtu (kontrola nákupu režijního materiálu, zrušení všech akcí města, setkání, atd).
Samozřejmě je v současné chvíli velice těžké sestavovat rozpočet na celý
rok, kdy ani vedení státu není schopno říci, jaký bude dopad na rozpočty krajů a obcí, a desítky miliard létají jeden týden nahoru a druhý zase dolů. Nicméně nemůžeme se sestavením rozpočtu otálet a nerad bych v této době řešil
rozpočtové provizorium. Rozpočet je tedy nastaven na příjmy druhé poloviny
roku 2020 a na redukované výdaje, které jsme tento rok museli provést. V příjmech je v návrhu rozpočtu počítáno se zvýšením nájemného v městských bytech o 20%, které nebylo zvedáno několik let zpětně, se zvýšením vodného
a zvýšením daně z nemovitosti. Poslední dvě záležitosti budou mezi zastupiteli jistě hodně diskutovány. Na druhou stranu, pokud ke zvýšení nedojde, bude
se tato záležitost pouze odsouvat a přesouvat do budoucna, kdy zvýšení potom
bude o to citelnější. Chápu, že v současné době je jakékoli zvyšování nepopulární, ale v těchto případech se jedná o nutná opatření. Tak jak jsem o tom psal
již v minulém čísle. Na straně výdajů se redukce projevila téměř v každé kapitole tak, aby zásah do výdajů byl rozložen pokud možno rovnoměrně.
Nechceme občany zatížit pouze zdražováním a pro příští rok tak necháme nezměněnou cenu za svoz TKO a například možnost odevzdat ve sběrném dvoře odpad bez omezení množství, jak je tomu v okolních obcích.
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Jistě nejdiskutovanějším bodem je zvýšení vodného, a tak pro ilustraci
uvádím ceny vodného nejen v nejbližším okolí, ale i ve vzdálenějších městech. Pro srovnání – současná cena vodného v Novém Kníně je 30,60 Kč/m3
včetně DPH, cena stočného je u nás 42,87 Kč/m3 vč. DPH.
I přes nelehkou dobu přeji všem klidný adventní čas.

Petr Chmelík, starosta města

PŘEHLED CEN VODNÉHO A STOČNÉHO 2020 od 1. 5. 2020 – okolí

Město/obec

Vodné

bez DPH

s DPH

Stočné

bez DPH

s DPH

Celkem

s DPH

Příbram

49,55 Kč

54,51 Kč

30,18 Kč

33,20 Kč

87,70 Kč

Solenice

45,67 Kč

50,24 Kč

41,29 Kč

45,42 Kč

95,66 Kč

Mníšek pod Brdy

45,84 Kč

50,42 Kč

33,15 Kč

36,47 Kč

86,89 Kč

Řitka

54,79 Kč

60,27 Kč

37,90 Kč

41,49 Kč

101,96 Kč

Říčany

41,70 Kč

45,87 Kč

36,30 Kč

39,93 Kč

85,80 Kč

Březnice

43,25 Kč

47,57 Kč

31,80 Kč

34,98 Kč

82,55 Kč

Beroun

48,40 Kč

53,24 Kč

39,10 Kč

43,01 Kč

96,25 Kč

Jíloviště

41,35 Kč

45,48 Kč

33,58 Kč

36,93 Kč

82,41 Kč

Chrášťany

48,40 Kč

53,24 Kč

39,48 Kč

43,42 Kč

96,66 Kč

Benešov

40,05 Kč

44,05 Kč

36,18 Kč

39,80 Kč

83,85 Kč

Sedlčany

39,79 Kč

43,77 Kč

32,59 Kč

35,85 Kč

79,62 Kč

Hořovice

48,40 Kč

53,24 Kč

39,10 Kč

43,01 Kč

96,25 Kč

Klučenice

47,25 Kč

51,98 Kč

34,79 Kč

38,27 Kč

90,24 Kč

Strakonice

56,02 Kč

61,62 Kč

34,13 Kč

37,54 Kč

99,16 Kč

Písek

41,94 Kč

46,13 Kč

31,02 Kč

34,12 Kč

80,25 Kč

Blatná

41,72 Kč

45,89 Kč

28,26 Kč

31,09 Kč

76,98 Kč
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Zasedání městské rady
a zastupitelstva města 
Usnesení č. 45/20 ze zasedání Rady města Nový Knín
ze dne 24. 11. 2020
USNESENÍ č. 6 – 45/2020 – RM
Rada města Nový Knín projednala žádost společnosti AGROVAjKub s.r.o. o pronájem části pozemku parc. č. 424/2 v k.ú. Starý Knín,
za účelem využití pro pastvu ovcí
a schvaluje pronájem části pozemku o rozloze 2.700 m 2 dle přiloženého nákresu za cenu 625,– Kč za rok.

USNESENÍ č. 1 – 45/2020 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program rady.
USNESENÍ č. 2 – 45/2020 – RM
Rada města Nový Knín bere na vědomí došlé nabídky ve vyhlášeném
výběrovém řízení na pozici pracovník matriky, evidence obyvatel,
CzechPOINT, referent pro zajišťování přestupkové agendy na úseku veřejného pořádku, občanského soužití a ve věcech majetkových.

USNESENÍ č. 7 – 45/2020 – RM
Rada města Nový Knín projednala
návrh a rozpočet pana XXXX na rekonstrukci parkoviště a plochy pro
kontejnery na tříděný odpad u provozovny COOP v ulici Na Smíchově

USNESENÍ č. 3 – 45/2020 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje
vypsání výběrového řízení na pracovníka městského úřadu na pozici
referent stavebního úřadu.

USNESENÍ č. 8 – 45/2020 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje
Poplatek za svoz TKO pro rok 2021
ve výši:
Nádoby 110 l ● Celoroční svoz
2.100,– Kč ● Svoz 1x14 dní 1.400,– Kč
● Sezonní svoz 1.950,– Kč ● Poplatek
pro chataře 700,– Kč ● Nádoby 1100 l
● Celoroční svoz 16.120,– Kč

USNESENÍ č. 4 – 45/2020 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje
zvýšení nájemného v obecních bytech o 20%
USNESENÍ č. 5 – 45/2020 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje
zveřejnění výzvy na podání žádostí o uvolněný byt 1+kk v bytovém
domě na Sídlišti č.p. 422.

Petr Chmelík, starosta města
a Ing. Tomáš Havlíček, místostarosta,
V Novém Kníně dne 24. 11. 2020
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Sdělení radnice
Provoz městského úřadu o vánočních svátcích
Ve středu 23. 12. 2020 – otevřen úřad od 7.00 do 12.00 hodin.
Ve čtvrtek 31. 12. 2020 bude úřad uzavřen.

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Město Nový Knín, zastoupené starostou města, vyhlašuje v souladu
s ustanovením zákona č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů ve znění pozdějších
předpisů, výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent stavebního úřadu:
▪ místo výkonu práce: Nový Knín
▪ pracovní poměr na dobu neurčitou, pracovní úvazek 40 hod.
týdně
▪ předpokládaný termín nástupu 1. 3. 2021
▪	platové zařazení dle zákona 262/2006 Sb. ve znění pozdějších
předpisů a nařízení vlády č.564/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů
Předpoklady stanovené dle § 4 zákona č.312/2002 Sb.,
▪	státní občan České republiky, popř. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, nutnost ovládání českého jazyka
▪ věk minimálně 18 let
▪ způsobilost k právním úkonům
▪ bezúhonnost
Požadavky
▪	vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru
▪ nebo vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví
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▪ 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
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
▪ č íslo občanského průkazu (číslo dokladu povolení k pobytu, pokud jde o cizího státního příslušníka)
▪ kontaktní telefon, e – mail
▪ datum a podpis uchazeče
K přihlášce uchazeč připojí:
▪ strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
▪ v ýpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích
státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský
stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
▪ ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Místo, způsob, lhůta podání přihlášky:
Přihlášku s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT SÚ
na obálce doručí zájemce na Městský úřad v Novém Kníně, nám. Jiřího z Poděbrad 1, 262 03 Nový Knín poštou nebo osobně na podatelnu nejpozději do 22. 1. 2021 do 12.00 hod.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv bez udání důvodu.
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POPELNICE
Prodej známek na odvoz TKO pro rok 2021
bude zahájen 2. 12. 2020.

BYT
Volný byt 1+kk
Od ledna 2021 bude volný byt o velikosti 1+kk na adrese
Sídliště 422, Nový Knín. Písemné žádosti o tento byt
přijímáme v podatelně městského úřadu. Ti, kteří svou
žádost již podali, potvrdí trvající zájem o byt telefonicky
na tel. č. 318 593 015, nebo e–mailem na
radnice@mestonovyknin.cz.
V případě nabídky bytů v budoucnu žádáme o zaslání žádostí
vždy na základě uveřejněné výzvy. K předchozím žádostem nebude přihlíženo.
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Složky
ČRS, z.s. MO Nový Knín sděluje nové
termíny výdejů povolenek na rok 2021

►L
 eden: – 9. 1., 16. 1., 23. 1. a 30. 1. 2021
►Ú
 nor: – 13. 2. a 27. 2. 2021
►B
 řezen: – 13. 3. a 27. 3. 2021

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

Vážení kolegové rybáři a rybářky,
v souvislosti s epidemií SARS CoV–2 naše místní organizace chce
předejít většímu shromáždění osob, které by bylo v rozporu s uvedeným usnesením vlády, proto zřizujeme čtyři adresy, na které se mohou odevzdat povolenky z roku 2020 (Přehledy o úlovcích odevzdejte
nejpozději do 15 dnů skončení jejich platnosti řádně vyplněné).
Radek 1.	Nový Knín, Náměstí Jiřího z Poděbrad č. 460, za budovou
zdravotního střediska
Martin 2.	Nový Knín, Sídliště č. 408
David 3. Mokrovraty č. 182
		
4.	Dobříš, Rukavičkářská č. 1038, schránka bude na vratech
do manipulačního skladu.
Kontaktní osoba:
Radek mob.: 603 180 154, e–mail: radekstoca@seznam.cz
Martin mob.: 604 963 062, e–mail: rybariknin@seznam.cz
David mob.: 724 523 443, e–mail: odaglaii@email.cz
Prosíme všechny místní členy, kteří nepotřebují povolenku hned
na začátku roku, aby k výdejům přišli až v dalších výdejních termínech. Tím usnadníte výdej povolenek a zabráníte většímu shromažďování osob při prvních výdejích.
Děkujeme za pochopení.
S pozdravem Petrův ZDAR! Za tým členů výboru předseda Ing. David Veselý
9
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Betlémské světýlko 23. 12. 2020
Již několik let se každý rok 23. prosince odpoledne
vydávají skauti a skautky z Nového Knína po městě,
aby před Štědrým dnem přinesli do vašich domovů
Betlémské světlo. Letošní rok byl kvůli epidemii plný
omezení, která částečně budou trvat nejspíš i o svátcích, a tak i tato tradice bude v menším rozsahu.
Světýlko z Betléma doputuje opět přes Vídeň, Brno až
do Nového Knína, ale bohužel vzhledem k omezením
to zatím vypadá, že nebude možné, aby skauti s lucerničkami obcházeli
domácnosti. Nyní je navíc veškerá činnost spolků pozastavena, takže ani
nevíme, zda by bylo vůbec možné děti zapojit.
Betlémské světýlko bude k dispozici 23. 12. 2020 od 13:30 do 15:30
u skautské klubovny v průchodu u městské knihovny, kam si každý může
pro plamínek přijít. Zároveň zde můžeme zajistit potřebné hygienické podmínky. Budeme rádi, když světýlko potěší co nejvíce lidí, přijdete si s lucerničkou a obdarujete plamínkem rodinu a třeba i sousedy. Světýlko je symbolem přátelství, míru a také naděje, že nikdo není ve světě sám.
„Dej každému dni příležitost, aby se stal nejkrásnějším dnem tvého života.“

Mark Twain
Přejeme všem krásné vánoční svátky a klidný rok 2021.
1. skautský oddíl Koťata Nový Knín

Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
přejeme vám
pevné zdraví,
klidné prožití adventu,
šťastné a požehnané Vánoce
a dobrý a úspěšný rok 2021.
Věříme, že nový rok 2021 bude pro nás všechny lepší než po všech
stránkách náročný letošní rok.
Ať je naše krásné město i celá naše zem pro nás všechny i pro naše
děti stále dobrým místem k životu.
MO Trikolóra Nový Knín
10
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Zprávy z naší Charity Starý Knín
Vážení a milí spoluobčané,
opět nás dostihl čas, přešel svátek Krista Krále a před námi je první adventní neděle. Vidíme, že nás zase čeká posloupnost svátků: Vánoce, Popeleční středa, postní doba, Velikonoce, Svatodušní svátky, svátek Jana Nepomuckého, svatých Petra a Pavla, Cyrila a Metoděje, Nanebevzetí Panny
Marie, svaté Ludmily, svatého Václava, svatého Františka, Všech svatých
a Všech věrných zemřelých a mnoho dalších. A po roce budeme zase tam,
kde jsme dneska. Je prima vědět, co které svátky znamenají a proč se slaví.
Oblažují srdce.
Jenom krátce sděluji, že naše terénní sociální služby pro seniory jsou rozprostřeny v 10 střediscích v jihozápadní části Středočeského kraje od jižního Kladenska po Voticko a také máme jedno středisko v Praze 6. Snažíme
se, aby staří lidé mohli zůstávat doma ve svém domově a mohli být svými
pány a nemuseli se nechtě stěhovat do kolektivních zařízení pro seniory.
Kromě seniorských služeb provozujeme také služby zdravotní ve formě domácí péče, kdy zdravotní sestry navštěvují pacienty v jejich domácnostech.
Pro rodiny v sociálních obtížích poskytujeme tzv. službu aktivizace rodin,
kterou máme zavedenu na Dobříšsku, Sedlčansku, Voticku a Kladensku.
Také provozujeme azylový dům pro rodiny s dětmi v Mokrovratech, stacionář pro děti s kombinovaným postižením, zvláště s poruchami autistického spektra na Dobříši, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Hořovicích, šicí dílnu, dluhovou poradnu a půjčovnu rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Také vedeme několik projektů na podporu sociálních služeb
financovaných ze strukturálních fondů. Zaměstnáváme značný počet osob.
K podrobnostem odkazuji na naše webové stránky www.sociálnípece.cz.
V uplynulém roce se nám ve středních Čechách podařilo vyrovnat mzdový propad r. 2019 na seniorských službách zaviněný nárůstem klientely
díky zvýšené dotaci na služby ze Středočeského kraje. Pro příští rok máme
dojednáno další malé navýšení, ale již nyní vidíme, že opět budou potíže,
protože zájem o služby vytrvale roste. V Praze jsme mohli zvýšit objem poskytovaných služeb na dvojnásobek také díky dvojnásobné dotaci. Neopustili jsme naše klienty, sloužíme bez ohledu na covid a objem našich služeb
neustále roste, také přiměřeně nabíráme nové pracovníky.
Letos se nám podařilo zařadit náš dobříšský stacionář, jehož rozjezd byl financován z grantu Nadace AVAST, do krajské sítě zařízení sociálních služeb financovaných z krajských dotací. Jeho provoz je tedy zajištěn na roky dopředu.
Dále se nám podařilo dokončit víceroční projekt na koupi domu naproti
AD v Mokrovratech a jeho úpravy. Samotný dům je již v plném provozu. Jak
jsem již loni oznamoval, slouží k práci s klienty z AD, je v něm šicí a sítotisková dílna, která také poskytuje praxi azylantům, místnost pro různé před11
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nášky a vzdělávání a malá konferenční místnost. V podzemním podlaží je
umístěna pračka pro praní prádla klientům pečovatelské služby. Předpokládáme, že dům bude v jisté míře sloužit také seniorům. Na zahradě již proběhlo několik menších slavností.
Loni v předvečer svátku sv. Mikuláše 5. 12. nás arcibiskupství zaskočilo
nabídkou, abychom převzali farní areál v Maršovicích (u Neveklova). Po několikaměsíčním zkoumání jsme se rozhodli, že nabídku akceptujeme. Nyní
od konce července jsme majiteli tohoto areálu, který je krásný, ale opravdu zanedbaný. Máme představu o jeho využití z naší strany i využití pro potřebu
místní farnosti i celé místní komunity. Je před námi mnoho starostí a práce.
Chci poděkovat všem našim příznivcům za povzbuzení, finanční příspěvky, za modlitbu či třeba jenom úsměv. Děkujeme našim klientům, že s námi
mají trpělivost, i jejich rodinám za spolupráci. Děkujeme za spolupráci všem
zástupcům samospráv i státní správy. Děkujeme církevním představeným
i spolupracujícím charitám. Děkujeme našemu panu faráři za modlitby i našemu panu kaplanovi. Děkuji našim zaměstnancům pracujícím v první linii
i zaměstnancům administrativy, děkuji naší účetní firmě. Zvláštní poděkování patří našim kolegyním za službu u umírajících.
Pozvolna nadcházejí vánoční svátky, již jsou na obzoru. Nechť ta hluboká skutečnost, že Bůh se stal člověkem, zažene naše strachy a naše deprese
a dodá nám radost, sílu a odvahu a důvěru v budoucnost. Přeji lásku v rodinách, radost z mladé generace a pokojné stáří. Otevřeme srdce Pánu.
dr. Stanislav Žák, CSc., ředitel Charity Starý Knín

Zpráva o činnosti T.J. Sokol Nový Knín
V dnešním článku bych se rád ohlédl za činností
T. J. Sokol Nový Knín v posledních deseti letech.
Aktivita Sokola na sklonku první dekády nového tisíciletí značně uvadala
a hrozilo možná až ukončení činnosti místního spolku. Bylo mi líto více jak
stoleté tradice sokolského hnutí v Novém Kníně a hlavně chátrající sokolovny. Tato budova, jedna z nejkrásnějších staveb ve městě, se začínala postupem času stávat víceméně ruinou. Sportovní dění v té době nebylo téměř
žádné, pouze letní dětské tábory a triatlon. Přemluvil jsem proto ke spolupráci pár kamarádů z řad Sokola a vytvořili jsme nový výbor. Naši partu
nadšenců doplnilo několik členů předešlého výboru. Dali jsme si za úkol dostat do sokolovny sportovní činnost ve větší míře a zachránit silně chátrající budovu před nejhorším. V průběhu krátkého času několik schopných čle12
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nů výboru bohužel ukončilo svoji práci a začalo se věnovat svým aktivitám.
Podařilo se nám ale odcházející členy vždy vhodně nahradit. Často jsme
od spoluobčanů slýchali, proč se do toho pouštíme, vždyť vlastně sokolovnu nikdo nepotřebuje. Důvody, proč se nikomu nechtělo do sokolovny chodit sportovat, byly: špína, zašlapané parkety, špatné osvětlení, zima a chybějící šatna se sprchou. Nedostatky jsme začali postupně odstraňovat. Nejprve
jsme se snažili vylepšit podmínky pro sportování. Pořídili jsme nové osvětlení na sále, zateplili stropy v celé sokolovně a vybudovali šatnu se sprchami. Zatékalo na záchody, ty byly, jako jedna z mála věcí, na přijatelné úrovni ještě před naším nástupem. Proto byla nutná oprava střechy nad WC.
V rámci dalších úspor energií byla vyměněna okna na sále a později i v jídelně a kuchyni. Pro zlepšení zázemí při pořádání kulturních (plesy, zábavy) a sportovních akcích (turnaje) jsme provedli rekonstrukci kuchyně a jídelny. S rekonstrukcí kuchyně a jídelny souvisela i kompletní výměna vodovodního potrubí včetně instalace pro byt. V bytě byla dále zrekonstruována
koupelna, WC a vyměněny radiátory. K rekonstrukčním pracím se přidávaly ještě práce přímo s opravami nesouvisející. Například vybudování vodovodní přípojky a napojení odpadů na městskou kanalizaci. Od roku 2011
jsme každoročně žádali na MŠMT a na Středočeském krajském úřadě o dotace na opravy. Až po dlouhých šesti letech jsme byli úspěšní a obdrželi jsme
dotaci od MŠMT na opravu střechy. Bohužel jsme ale peníze nedostali v požadované výši a přidělená částka nám stačila pouze na její polovinu. Hned
následující rok se nám zadařilo u Středočeského kraje, od kterého jsme dostali prostředky na rekonstrukci sálu. Částka opět nepokryla veškeré náklady. Proto jsme se rozhodli udělat svépomocí vše, co bylo v našich silách.
Uspořádali jsme tedy několik brigád na otlučení starých omítek, malování
a následný úklid. Svépomocí byly díky Ondrovi Moravcovi také přebroušeny a přelakovány parkety. Byl jsem mile překvapen, že se nám podařilo
tyto svépomocné práce v dnešní době zvládnout. Bylo odpracováno více jak
1000 brigádnických hodin. Seznam brigádníků můžete nalézt na www.sokolnovyknin.cz v záložce „O nás“ – „Seznam brigádníků“. V této souvislosti
mě mrzelo, že se aktivněji nezúčastnili členové fotbalového SK a sudovických hasičů, kteří využívají naše prostory k pořádání svých akcí, které jim
přináší slušný finanční příjem. Opravou části střechy a sálu jsme se dostali daleko za polovinu zamýšlených rekonstrukcí. Vyvstal nám ale problém,
kde vzít na opravu druhé poloviny střechy. Rozhodli jsme se proto uspořádat na tuto opravu veřejnou sbírku. Do dnešního dne se nám podařilo nashromáždit 360 tis. Kč. Seznam dárců můžete vidět na www.sokolnovyknin.
cz v záložce „O nás“ – „Seznam dárců“. Zde uvedu jen nejvýznamnější dárce:
Město Nový Knín 100 000,– Kč, Pekárna U Oulehlů 50 000,– Kč, Anonymní
dárce 40 000,– Kč, místní organizace rybářů 20 000,– Kč, Ing. Martina Radová 10 000,– Kč. Sbírku chceme ukončit se začátkem prací na opravě střechy.
13
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Proto bych chtěl připomenout, že pokud má ještě někdo zájem do naší
sbírky přispět, může tak učinit na číslo účtu 283975800/0300 nebo do pokladničky umístěné na MÚ. Jelikož jsme v roce 2019 ani 2020 neinvestovali do žádné větší akce, podařilo se nám naspořit nějaké finance. Ty by po přidání ke sbírkovým penězům mohly na opravu střechy vystačit. Chtěli bychom se do toho pustit v první polovině příštího roku.
Když se dnes ohlédnu deset let zpátky, určitě jsem si nepředstavoval, kolik úsilí dá naše počáteční předsevzetí naplňovat. A rozhodně jsem si nemyslel, že ani po deseti letech nebudeme mít vše úplně hotovo. Po dokončení opravy střechy, která je prioritou, bychom ještě v budoucnu chtěli opravit vstupní
chodbu a schodiště na galerii, venkovní fasádu sokolovny, bývalou promítací kabinu, oplocení a vyměnit okna v bytě. Naším cílem je také získání dotace na vybudování víceúčelového hřiště na bývalém hřišti hokejovém. Na proměny naší sokolovny od roku 2010 se můžete přijít podívat při naší každoroční
akci „Noc sokoloven“. V letošním roce byla naše sokolovna vyobrazena na celostátním propagačním letáku této akce, viz: www.sokolnovyknin.cz v záložce
„O nás“ – „Leták Noc sokoloven“. Změny si můžete prohlédnout také na: www.
sokolnovyknin.cz v záložce „O nás“ – „Proměna sokolovny“. Jen pro zajímavost… Všichni máme z nově opraveného sálu radost, pouze filmaři ne. Občas
se nám totiž podařilo pronajmout sokolovnu na natáčení nějakých scén filmu,
reklam nebo klipů. Např. Vojta Kotek: www.sokolnovyknin.cz v záložce „O nás“
– „Klip“. Naposledy se měla do filmu Zátopek v naší sokolovně natáčet svatba
Emila a Dany. Ale po „obhlédnutí terénu“ se zdál sál naší sokolovny příliš pěkný a ze záměru sešlo. Tolik jsme tedy prozatím udělali pro budovu sokolovny.
Předsevzetí vrátit do sokolovny sportovní činnost jsme začali naplňovat hned v roce 2011. Od tohoto roku pravidelně pořádáme na sklonku roku
Vánoční turnaje o pečené ceny. Disciplíny jsou florbal, badminton, nohejbal a ping–pong. Každoročně se zúčastní přes 100 sportovců jak místních,
tak přespolních. V roce 2012 k těmto turnajům postupně přibyl ještě Míčový sedmiboj dvojic, Novoknínský kurýr a od roku 2015 Novoknínský cyklotrek. I tyto akce jsou poměrně oblíbené a pořádáme je každoročně. Největší radost mám ale z akcí a kroužků organizovaných pro děti. Založili jsme
sportovní kroužek badmintonu. Na tréninky pod vedením Markéty Holečkové chodilo až 30 dětí. Ti nejlepší se zúčastňovali turnajů po celé republice,
někteří se dokonce stali českými mládežnickými reprezentanty Česka. Pro
děti jsme také uspořádali několik ročníků turnaje „Novoknínský péřák“. Bohužel z osobních důvodů nemohla trenérka již dále vést tento oddíl a ten zanedlouho zanikl. Škoda! Od roku 2016 jsme si začali pohrávat s myšlenkou
kroužků všestrannosti pro děti. Za tímto účelem jsme u ČOS nechali proškolit cvičitele: Ondru Moravce, Kláru Makovcovou, Katku Havlíčkovou, Martinu Radovou, Jitku Malečkovou, Katku Vodičkovou, Jarku Hrubou, Šárku Hamerníkovou, Petra Chmelíka. Nejprve vznikl kroužek pro děti od 4 do 6 let.
14
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Pak následoval kroužek pro děti od 7 do 9 let. V současné době máme čtyři
oddíly všestrannosti: Sokolátka (2–3 roky) 18 dětí, Sokolíčci (4–7 let) 23 dětí,
Sokolíci (8–9 let) 21 dětí a kategorie 10 let a více celkem 11 dětí. Téměř všechny kroužky máme přeplněné a pokud se nám nepodaří získat nové cvičitele,
budeme muset přijímání nových členů omezit. Celkem máme tedy v současné době 73 dětí. Na jmenný seznam členů Sokola a dětí se můžete podívat na:
www.sokolnovyknin.cz v záložce „O nás“ – „Seznam členů“. Všem cvičitelům
chci poděkovat za jejich práci. Kdo něco takového nikdy nedělal, nedovede si
představit ,kolik zabere tato činnost úsilí a volného času.
Další akce, které pořádáme pro širokou veřejnost, jsou: Novoroční výšlap na Chvojnou, kde je podávána tradiční čočka; Večer deskových her; Noc
sokoloven – akce, kde představujeme naši činnost a naši sokolovnu, s programem pro děti (letos za účasti ČT), viz.: www.sokolnovyknin.cz v záložce
„O nás“ – „ČT 4 sport“ ; Večer sokolských světel – akce, kdy si připomínáme památku všech umučených a padlých lidí, kteří položili svůj život v boji
za demokracii, národní samostatnost a svobodu (součástí akce je pouštění
lodiček po Kocábě). Organizujeme také tzv. „Velkou vodu Ševců“ – splouvání Vltavy v úseku Vyšší Brod–Český Krumlov, kde býváme s 80 lidmi největší vodáckou partou. Dále se zúčastňujeme závodu dračích lodí na Nové Živohošti. Obě vodácké akce jsou organizovány i pro veřejnost.
V roce 2018 jsme si připomněli 120. výročí založení naší sokolské jednoty
a 90. výročí otevření sokolovny. V rámci oslav se v průběhu roku uskutečnila
řada kulturních a sportovních akcí. V listopadu oslavy vyvrcholily celodenní akcí v sokolovně, kde byl připraven kulturní program až do pozdních nočních hodin. Lépe jsme oslavy naplánovat nemohli, protože se uskutečnily 14
dní po dokončení oprav sálu a my jsme mohli prostory představit v plné kráse.
Svou činnost provozuje v sokolovně také divadelní kroužek „Merenda“,
který občas sehraje pro veřejnost některou ze svých her.
Pravidelně se v naší sokolovně koná cvičení Zumby, Pilates, Port De Bras.
Dále chodí do sokolovny nohejbalisté a stolní tenisté a své tréninky zde mají
i mladí cyklisté. V zimních měsících je tedy rozvrh sokolovny nabitý od 16
do 21 hodin každý den, mimo víkendu.
Protože „každá sranda něco stojí“, odvíjí se naše činnost také podle finančních možností. Prioritu mají především kroužky všestrannosti dětí. Na turnajích a sportovních akcích pro dospělé vybíráme startovné, tak můžeme
říct, že tyto akce jsou víceméně finančně soběstačné. Dalším v pořadí financování jsou režie (běžná údržba sokolovny), náklady na topení a elektřinu.
Pokud něco zbyde, jsou finance použity na rekonstrukce a opravy. Na opravy jdou dále prostředky z dotací přímo určené k tomuto účelu. Finanční prostředky získáváme vlastní činností a z dotací od ČOS (Česká obec Sokolská),
MÚ Nový Knín, MŠMT, Středočeský kraj a NSA (Národní sportovní asociace).
Samozřejmě i nás, jako všech lidí a organizací, se dotkla nepříznivě ko15
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ronavirová situace. Některé akce jako „Velkou vodu Ševců“ a „Novoknínskýcyklotrek“ se nám podařilo uskutečnit v náhradních termínech. Další akce, Večer deskových her a taneční zábavu Odyssea, jsme museli vypustit úplně. Cvičení dětí probíhalo také omezeně a v některých obdobích
bylo zastavené úplně. Tato situace má dopad i na naše finance. Z důvodu
uzavření sokolovny přicházíme o peníze z pronájmů za cvičení a zejména za prodejní akce. Na tom, jak se bude situace vyvíjet, závisí i organizace poslední letošní akce – Vánoční turnaje a také novoroční akce – výšlap
na Chvojnou. Pozvánku na tyto akce najdete na jiném místě Zpravodaje.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří nás v průběhu posledních 10
let podporovali. Všem, kteří nám přispěli do sbírky na opravu střechy a i jinak finančně pomohli. Poděkování patří MÚ za každoroční finanční příspěvek. Děkuji také všem, kteří přiložili ruku k dílu nejen při opravě sálu, ale
i při ostatních rekonstrukcích a údržbách. V neposlední řadě chci poděkovat členům výboru za jejich obětavou práci. Zachovejte nám přízeň i v následujících letech. Děkuji.
Stanislav Fiala – starosta T.J. Sokol Nový Knín

Pozvánka na nejbližší akce T.J. Sokol Nový Knín
– vánoční turnaje
Neděle 27. 12. 2020 – začátek v 9.00: Turnaj v nohejbale
„O pečenou husu“
Neděle 27. 12. 2020– začátek ve 14.00: Turnaj ve stolním tenise
„O pečenou kachnu“
Pondělí 28. 12. 2020– začátek v 9.00: Turnaj v badmintonu
„O pečené kuře“
Pondělí 28. 12. 2020– začátek ve 14.00: Turnaj ve florbale
„O pečené vepřové koleno“
Kategorie a systém turnaje dle počtu přihlášených. Omezený počet účastníků, přednost mají dříve přihlášení. Turnaje jsou určeny pro neregistrované hráče – amatéry. Startovné na turnajích
– 150,– Kč, při přihlášení do všech turnajů 500,– Kč. Přihlášky posílejte na email– sta.fiala@seznam.cz nebo volejte na tel 604 979 956.
Uzávěrka přihlášek je 23. 12. 2020.
16
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Novoroční výšlap na Chvojnou (Mikuli)
Na vrcholu bude podávána tradiční novoroční čočka. Sraz a start
z náměstí 1. 1. 2021 ve 13 hodin. Délka trasy 6 km (kolem „Kosaře“
4 km +2 km zpět kolem hřbitova, nebo přes Sudovice). V případě deštivého počasí přes Sudovice i tam.

Novoknínský kurýr
Pátek 15. 1. 2021
Jedná se o noční orientační pochod v délce přibližně 10–15 km s průchodem několika kontrolních míst. Sraz je v sokolovně ve 21.30 hodin. Start závodníků (jednotlivců nebo menších skupin) v 5 až 10 minutových intervalech od 22 hodin. Cíl opět v sokolovně, kde proběhne vyhodnocení pochodu a bude zde zajištěno i občerstvení
po závodě.

Míčový sedmiboj dvojic
Sobota 30. 1. 2021 – 10.00
Disciplíny: 1. Basketbal, 2. Fotbal, 3. Soft tenis, 4. Badminton, 5. Nohejbal, 6. Volejbal, 7. Stolní tenis

Uzávěrka přihlášek je 28. 1. 2021. Omezený počet dvojic
– přednost mají dříve přihlášení. Přihlášky posílejte na email
sta.fiala@seznam.cz nebo volejte na tel: 604 979 956.
Sledujte prosím situaci s ohledem na omezení v souvislosti
s covidem a naše webové stránky www.sokolnovyknin.cz
Může se stát, že některé akce nebude možné uskutečnit!

17
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	Příspěvky občanů
Stav pandemie u nás a na Ledru
Jak je již všeobecně známo, druhá vlna koronní pandemie se rozvinula
opravdu „hezky“ doširoka a vyvolala vcelku pochopitelnou, byť v některých směrech chaotickou reakci vládních míst. Ale o tom jsem psal minule, a tak jen dodejme, že plukovník, který se dostal do funkce ministra
zdravotnictví, v ní mezitím skončil dříve, než minulé číslo Novoknínského
zpravodaje spatřilo světlo světa, poté, co mu jedny bulvární noviny vyrobily ukázkový skandál, načapavše ho, kterak nedodržuje protiepidemická
opatření, jejichž byl přinejmenším spoluautorem.
Však dosti již o panu ministrovi a dalších věcech z „velké politiky“ – kvůli nim Novoknínský zpravodaj nevychází. Místo toho se podívejme, jak koroňák řádí u nás a v okolí. A zde se potvrzuje jedno známé rčení: kdo má hodinky, o čase má jasno; kdo má dvoje, nikdy neví, kolik je hodin. Protože
máme dva zdroje dat, které ovšem dávají navzájem dost různé údaje. Konkrétně oficiální městský web přejímá data z krajské hygienické stanice, zatímco například web covdata.cz, seznamzpravy.cz nebo novinky.cz používají údaje z Ústavu zdravotnických informací a statistiky1 (zkratka ÚZIS).
A když obojí porovnávám, nestačím se divit.
Ještě ke 30. říjnu 2020 ta čísla byla dost podobná. Na městském webu tehdy
bylo uváděno 56 aktuálně nemocných a 20 vyléčených občanů. Seznamzpravy.cz k témuž dni uváděly 54 aktuálně nemocných. Tento rozdíl by se dal
nějak vysvětlit, třeba tím, že jeden zdroj počítal nemocné podle trvalého
a druhý podle obvyklého pobytu. Nebo se mohly vloudit jiné nepřesnosti.
Jako člověk, který kdysi studoval statistiku, o tom mám aspoň jakýs–takýs
ánung. Jenže pak se ta data začala lišit víc a víc – a to už podobným způsobem vysvětlit nejde.
Konkrétně už 3. listopadu 2020 uváděl web covdata.cz (potažmo ÚZIS)
v Novém Kníně 49 aktuálně nemocných. Ovšem na oficiálním městském
webu (potažmo KHS) bylo k témuž datu 60 nemocných – a to už je trochu větší rozdíl.
O týden později, tedy 10. listopadu, se nůžky mezi oběma zdroji dat dále
rozevřely: covdata.cz (ÚZIS) uváděla v Novém Kníně celkem 25 případů, ovšem podle městského webu ten počet byl 74 nemocných.
A ještě o další týden později, tj. 17. listopadu, jsme 31. výročí začátku pře1

	Zde jsem našel i soubory, z nichž web covdata.cz čerpá – jsou na adrese: https://share.
uzis.cz/s/dCZBiARJ27ayeoS. Údaje po jednotlivých obcích přebírá web covdata.cz
zde: https://www.covdata.cz/obce.php – a aktualizuje je vždy v průběhu dopoledne.
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vratu oslavili podle webu covdata.cz (ÚZIS) 29 nemocnými, zatímco městský web (KHS) uváděl už 93 nemocných.
Jak tomu bylo za další týden, se zde neobjeví – uzávěrka dalšího čísla je
dříve. Proto aspoň dodejme, že ke 23. listopadu covdata.cz evidovala v Novém Kníně 11 nemocných (a celkem 87 nakažených včetně ukončených případů), zatímco na městském webu bylo uvedeno 95 nemocných (k 19.listopadu 2020).
Co je příčinou tak velkého rozdílu, nevím. Je možné, že krajská hygienická stanice „opatrněji“ eviduje uzdravené pacienty, ale i to mi připadá jako
nedostatečné vysvětlení. Nebo došlo k nějakému zmatení pojmů – to, co krajská hygienická stanice eviduje jako počet aktuálně nemocných, se totiž přibližně podobá tomu, co ÚZIS uvádí jako celkový počet nakažených (včetně
již skončených případů). Ale jak je tomu doopravdy, těžko říci.
Tím spíš, že v poslední době se příliš netestuje, a tak nám mohou více
„unikat“ bezpříznakoví pacienti a skutečná situace nejspíš bude horší – aspoň ve srovnání s údaji ÚZIS.
A konečně dodávám, že celkový počet případů včetně těch ukončených
web covdata.cz dopočítává (ve zdrojovém csv souboru ÚZISu jsou uvedeny
tuším jen počty aktivních případů a přírůstek nakažených), takže tento počet je také dobré brát s jistou rezervou.
Přesto aspoň pro srovnání uvedu aspoň okolní obce ke 23. listopadu 2020
– vždy aktivní případy a v závorce celkové počty nakažených včetně ukončených případů (podle covdata.cz).
Borotice 1 (15), Chotilsko 2 (14), Korkyně 1 (6), Malá Hraštice 9 (48), Mokrovraty 2 (24), Nová Ves pod Pleší 22 (92), Nové Dvory 1 (19), Stará Huť 13 (118),
Velká Lečice 3 (5) a Voznice 4 (30).
Pokud jde o situaci na Ledru, do 10. října tam po skončení jarní vlny pandemie nebyl evidován žádný občan pozitivní na koronavirus. První se tam
objevil 11. nebo 12. října (11. října jsem se do dat nedíval), což vydrželo do 27.
října, kdy přibyl další nakažený, 30. října třetí a o den později čtvrtý. 3. listopadu mělo Ledro již pět nemocných. 7. listopadu jich bylo již třináct, 9.
listopadu čtrnáct a 11. listopadu celkem 15. Potom počet nemocných osciloval kolem té čtrnáctky, zatím nejvyšší počet aktivních během podzimní
vlny COVIDu–19 mělo Ledro 20. listopadu, kdy jich evidovalo šestnáct. Zatím nejnovější je v době psaní tohoto článku údaj z 23. listopadu 2020, kdy
na Ledru bylo čtrnáct aktivních případů COVIDu–19, o den později třináct.
Jinak od konce jarní vlny pandemie, která si vyžádala třicet životů, na Ledru
dlouho nikdo další na COVID–19 nezemřel – až 24. listopadu 2020 si pandemie na Ledru vybrala svou jednatřicátou oběť.
Ledro samozřejmě nebylo jedinou obcí, kterou podzimní vlna pandemie
zasáhla, takže její průběh se projevil i v sumárních číslech za celou provincii Trento (česky Trident, německy Trient). Asi nejpříznivější situace tam
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byla kolem 25. srpna 2020 (situaci jsem ale tehdy zdaleka nesledoval denně),
kdy v celé provincii bylo 48 (slovy čtyřicet osm) aktivních případů.
Pak však začala nastupovat druhá vlna pandemie, takže 1. září těch aktivních případů bylo již 94 a 21. září již 569. Jako příznivé se jevilo aspoň to,
že na rozdíl od zbytku Itálie v provincii po skončení jarní vlny nikdo nezemřel (dlouho zůstávalo v platnosti 470 obětí) – což se ale změnilo někdy před
7. říjnem, kdy si koronavirus vyžádal další oběť.
A pak to začalo narůstat. Ke 13. říjnu 2020 měla Autonomní provincie
Trento 702 aktivních případů a 476 obětí, k 22. říjnu už 991 aktivních případů a 488 obětí, 28. října se jednalo o 1811 aktivních případů a 497 zemřelých
a konečně 31. října 1986 aktivních případů a 503 zamřelých. O týden později počet aktuálně nemocných vystoupal na 2711, zemřelých bylo už 529.
Po dalším týdnu, tj. 14. listopadu 2020, byl počet aktivních případů 2928 (den
předtím dokonce 3019) a počet zemřelých 581.
Poté se vývoj epidemie přibrzdil; zatím nejvyšší počet aktivních případů
provincie zaznamenala 20. listopadu, kdy jich bylo 3127, pak poněkud poklesl. K 24. listopadu 2020 bylo v autonomní provincii Trento 2579 aktivních
případů COVIDu–19 a celkem 664 zemřelých (z toho 470 z první vlny pandemie – neboli podzimní vlna si v Autonomní provincii Trento odnesla zatím
celkem 194 lidských životů). Nerad bych to zakřikl, ale rád bych doufal, že
nejde jen o náhodný výkyv a nárůst počtu nemocných byl zastaven2.
Vyhráno zatím ani zdaleka není; celoitalská čísla rozhodně nejsou příznivá a Trentino sousedí s Lombardií, která byla těžce postižena jak na jaře, tak
nyní na podzim. A její součástí je například i Limone sul Garda, odkud to, jak
všichni víme, na Ledro není daleko.
Přesto bych rád doufal, že i tuto podzimní vlnu pandemie (která se může
v nějaké podobě protáhnout do jara) jak my, tak naši italští partneři nějak
překonáme. A třeba příští rok na Ledro zase vyrazíme. Aspoň si myslím, že
nejsem sám, komu procházky tím údolím letos chyběly. Pravda, trochu mě
děsí představa, že bych během více než dvanáctihodinové cesty autobusem
musel mít nasazen ten protipandemický náhubek. Ale třeba bude situace
příznivější a už to nebude nutné.
Miloš Hlávka

2

	Statistiky z okolí Nového Knína a Ledra se snažím mapovat ve svém blogu – například

za listopad v článku na adrese https://novyknin.wordpress.com/2020/11/01/stav–choroby–
covid–19–na–uzemi–mesta–listopad–2020/. Občas se ovšem přes veškerou snahu mohu dopustit překlepů a samozřejmě už vůbec nemohu vyloučit, že se nějakého omylu
dopustili autoři podkladů, z nichž vycházím.
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Doba covidová
Stejně jako většina z Vás, cítím se v této nesnadné době nejistě. Každým
dnem se různými způsoby zpřísňují opatření proti šíření koronaviru, ale
zpomalování nárůstu nakažených je v nedohlednu.
Spousta lidí se zabývá ekonomickými dopady, ztrátami zaměstnání nebo
zvýšeným rizikem sebevražd u lidí. To mi samozřejmě není lhostejné stejně
jako Vám a snažím se dbát na dodržování pravidel, nosím roušku, často si
myji ruce, dodržuji rozestupy a nikde se s nikým neshlukuji.
Co mne však velmi děsí, je vzrůstající díra ve vzdělávání našich dětí. Prvňáčci si sotva zvykli na určitý řád a chod škol a byli nuceni zůstat doma
na distanční výuce. Co si zřejmě řada lidí neuvědomuje, je, že tyto děti ještě neumí číst, natož pracovat s PC, či jiným přístrojem, který slouží k výuce na dálku. Ani o něco málo starší děti to nemají snazší, internet je přetížený, zasekává se zvuková stopa a příjem je rušen různými vlivy. Přestože
jsou dnešní děti zvyklé pracovat s technikou, udržet je 45 minut u monitoru
a chtít po nich určitou dávku soustředění, je velmi těžké.
Druhostupňoví žáci ještě ani nedohnali jarní výpadek z první vlny a naskočili do dalšího ročníku, aby vzápětí z čerstvě rozjetého vlaku vyskakovali za jízdy. Ano, přesně tak mi to připadá : ,,Nezastavujeme, máme zpoždění“. A skutečně jen přibrzdili. Školy nakoupily nové výukové programy pro
online výuku, které se všichni učí za pochodu. Předpokládám, že každá škola má různé programy, stejně jako se různí učebnice, se kterými se pracuje,
a každý kantor má jiný přístup k výuce. Školám tím nic nevyčítám, nepřísluší mi soudit tuto volbu vzdělávání dětí. Nicméně se obávám, že tato opatření vedou k tomu, že naše děti pomalu hloupnou. Frontální výuka, sociální
kontakt, procvičování, zkoušení, to vše má svá opodstatnění. Osobně bych
se nebránila anulaci ročníku 2020/2021 a vrátila bych děti zpět na začátek,
aby si započatý ročník v klidu zopakovaly. Ne nadarmo se říká ,,Opakování
je matkou moudrosti“. Prodlouží se jim o rok dětství a možná dostanou šanci posunout se v životě dál. Nerada bych, aby nám naší laxností a souhlasem
se vším, o čem vláda rozhodne, vyrostla generace negramotná a zadlužená.
Jana Zelenková

Vážení spoluobčané,
divili jste se, že jsme se dlouho nepotkávali. Já jsem totiž několik týdnů
po operaci relaxovala v nemocnici, užívala jsem si klidu. Nemusela jsem
ve dne v noci poslouchat ječení čoklů, čichat smrad ani se dívat na to, jak
se po “plácku” promenádují krysy (potkani?). Vzhledem k tomu, že (dříve
naše) ulička slouží jako promenáda, prohánějí se v ní cyklisté, motorkáři,
nesmí se opomenout školní žactvo, ba ani koně! A náš pes se doma může
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zbláznit. Takže dík za “klidné stáří”. Řešíte zdražení vodného a stočného.
Vždyť někteří zalévají své trávníky pitnou vodou s tím, že si ji přeci platí!
V říjnu jste nadávali na zdražení hrobových míst (z 800,– Kč na 2000,– Kč
za jednohrob) a stejně se platit musí, pokud nechcete, aby se vedle vašich
pozůstalých válel někdo cizí. Měl by se řešit problém veřejných krádeží na hřbitově a tak by bylo namístě instalovat tam kamery! To by člověk
věděl i to, kdo přebývá v márnici! Člověk už se i na ten hřbitov bojí chodit, nehledě na tu bezmoc ohledně krádeží. Vraťme se k té vodě. ŠETŘIT SE
MUSÍ! Městské prasátko chcípá na úbytě a je třeba ho přikrmit. Abychom
neplýtvali, stačí se koupat 1x za měsíc, a WC? Každý má jistě na pozemku
nějaký koutek, kde si může vybudovat kadibudku. Co vy na to?
Na konec jedna říkanka, kterou možná někteří znáte.
Kostku cukru pro všední den, zrnko kávy pro svátek, vezeme se po prdeli
o 200 let nazpátek.
Vaše Jiřina

Děkujeme
všem milým pečovatelkám z Charity Starý Knín, sestrám z Domácího hospice Křídla, Sedlčany, sestrám ze společnosti Péče doma s.r.o.,
paním magistrám z Lékárny Nový Knín, MUDr. Jitce Plačkové,
a v neposlední řadě MUDr. Tomáši Garnolovi, Ph.D. a sestře z jeho
ordinace, a také všem ostatním, kteří nám v tomto nelehkém roce
pomáhali a pomáhají, za ochotu, lidský přístup a veškerou obětavou
pomoc při péči o naše rodiče Václava Matouška a Zdeňku Máchovou.
Děkujeme, bez vás všech bychom to nezvládli.
Štěpánka a Petr Máchovi

Jubilanti měsíce
V prosinci se dožívá neuvěřitelných narozenin paní Terezie Seitzová. Krásné narozeniny má v tomto měsíci také pan Václav Matoušek. Jubilantem je paní Věra Nováková. Kulatiny oslaví Jitka Plačková a Jan Lažanský. Přejeme oslavencům spoustu zdraví, štěstí
a pohodových dnů.
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Vážení spoluobčané,
letošní rok je pro nás všechny dosti náročný, proto obdivuji, jak tuto tíživou dobu zvládáte, a hlavně Vám děkuji za zodpovědné dodržování veškerých nařízení omezujících běžný život. Po Novém roce jsme se znenadání ocitli ve vlaku zvaném nouzový stav. Těšili jsme se na to, až vše
skončí a budeme se zase moci každodenně potkávat. Když začalo rozvolňování opatření, svitla nám naděje, že se vše vrátí do normálu. Děti se vrátí do škol, začnou opět běhat po hřišti a bude jich všude plno. Věřili jsme,
že se setkáme při nějaké té akci a začneme si zase užívat života a smát se.
S určitými opatřeními se tak na pár měsíců také stalo, ale zanedlouho nás
ten nezmar vir opět uzavřel doma v nouzovém stavu.
I přes tuto těžkou dobu se naší obci podařilo začít s dlouho očekávanou rekonstrukcí hráze a odbahněním rybníka Kuchyňka v Mokrsku. S tím spojená nezbytná objížďka Mokrska s omezením dopravní obslužnosti rovněž
nepřispěla ke komfortu bydlení místních obyvatel. Bylo to ale nutné a děkuji za strpění této vynucené obtíže. Pokročili jsme také v záměru propojení
vodovodu Chotilsko – Prostřední Lhota s vybudováním vodovodních přípojek také v místní části Lipí. Toto se uskuteční na jaře příštího roku. Obě zmíněné akce byly z části finančně pokryty z poskytnutých dotačních zdrojů.
Nastávající doba očekávaných náprav ekonomických dopadů se jistě dotkne
také možností realizace některých dalších projektů a záměrů v naší obci.
Abychom je mohli realizovat i při nutném šetření na vhodných místech, budeme usilovat o přístup k dotačním prostředkům na akce nezbytné pro naplňování naší představy o místě příjemném pro život.
Stále na Vás myslím a budu věřit tomu, že se o letošním silvestrovském
odpoledni, tak jako každý rok, potkáme při výšlapu na Veselý vrch. Proto
prosím sledujte webové stránky obce, kde vás budeme o vývoji situace a případných podmínkách výšlapu informovat.
Přeji Vám pevné zdraví a úsměv na tváři.
Běla Tobolová, starostka
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Zprávy ze zasedání 
	zastupitelstva obce
Zasedání zastupitelstva obce konané dne 9. 11. 2020
Upravený zápis ze zasedání zajišťující ochranu osobních
údajů je zveřejněn na úřední desce, ve vývěskách místních
částí a na internetových stránkách obce www.chotilsko.cz.
Tento příspěvek shrnuje přijatá usnesení.
Zastupitelstvo usnesením schválilo:
•	rozpočtové opatření č. 8 k roz- •	přemístění sloupu veřejného
osvětlení na hranici pozemků
počtu obce na rok 2020 s navýšeparc.č. 394/24 a parc. č. 394/23
ním příjmů o 155.000 Kč a navýna náklady žadatele po udělení
šením výdajů o 80.300 Kč,
souhlasu majitelů pozemků parc.
•	smlouvu o autorském dozoru
č. 394/23 a parc. č. 394/15, vše v k.
akce „Propojení vodovodu Chotilú. Prostřední Lhota,
sko–Prostřední Lhota“,
•	stavbu na pozemku parc.č. 542/2 •	dotaci z rozpočtu obce 30.088 Kč
pro o.p.s. Brdy–Vltava na zajištěv k.ú. Záborná Lhota dle předloní sociálních služeb,
žené PD,
•	smlouvu o smlouvě budoucí o zří- •	kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č. 735/3 v k. ú. Chotilsko
zení věcného břemene k doho(m. č. Lipí),
dě o umístění stavby kNN IP–12–
6018718/VB/1 pro parc.č. 542/2 •	výši vodného pro konečné odběratele z obecního vodovodu
v k.ú. Záborná Lhota za náhradu
na 44 Kč/1 m3 vč. DPH s účinnos5.000 Kč,
•	smlouvu o zřízení věcného břetí od 1. ledna 2021,
mene a o právu provést stavbu •	zakoupení ozdob na vánoční
kNN č. IV–12–6027137/002, Chotilstrom v Chotilsku za 5.000 Kč,
sko, pro čp. 12,
•	nadále usazovat číslice letopočtu
•	dělení pozemků parc. č. 320
na rozhledně Veselý vrch.
a parc. č. 319/2, oba v k. ú. Sejcká
Lhota,
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Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
•	k návrhu obce Borotice na dohodu o souhlas s užíváním veřejného pohřebiště na Živohošti je požadováno vysvětlení účelu,
•	k cenové nabídce na opevnění návodní strany hráze rybníka Kuchyňka je vyžádána účast TDI
k vysvětlení postupu a rozsahu
prací,
•	oznámení o pozastavení podnikatelské činnosti na Veselém
vrchu,
•	zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Chotilsko,

•	protokol o kontrole přenesené působnosti na obec Chotilsko,
•	usnesení i vyklizení pozemku
parc. č. 42/25 v k. ú. Prostřední
Lhota,
•	rozhodnutí o prodloužení uzavírky komunikace v Mokrsku do 30.
10. 2020,
•	rozhodnutí o povolení výjimky
– preparace vydry říční.

	Obecní úřad informuje
Kontejnery na bioodpad budou z Chotilska a všech místních částí
na zimu staženy. Jedná se o období od pondělí 14. 12. 2020 do pondělí 1. 3.
2021. Důvodem je údržba a oprava kontejnerů. Kdo je tedy chce ještě využít, ať se snaží stihnout to nejpozději do 13. 12. 2020.
Kontejnery na směsný odpad budou mimo letní sezonu vyváženy pouze 1x za měsíc a jen připomínáme, že tyto jsou určeny pro sběr odpadu
od chatařů (obyvatelé využívají výhradně vlastní popelnice, pro které platí termíny vyvážení podle zakoupené známky).
Silvestrovský výšlap na Veselý vrch – zatím to nevypadá na obvyklé společné setkání, jak jsme si navykli, prosíme proto občany, kteří se na Veselý
vrch přesto vydají, aby při vzájemném kontaktu dodržovali aktuálně platná pravidla. Stále však není vyloučeno, že při uvolnění omezujících nařízení si vyšlápneme společně jako tradičně. Aktuální informace sledujte
na webových stránkách obce, případně vám budou včas podány infokanálem.Tradiční pamětní placky obec každopádně připraví a účastníci jimi
budou dekorováni v lepším případě pod rozhlednou, jinak kdykoli později tamtéž v době přítomnosti obsluhy rozhledny nebo v informačním centru v Chotilsku.
–OÚ–
IV
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	Advent…
…opět je tu čas adventu, zbývá jen pár týdnů do konce roku 2020, a pokud by byl uplynulý rok „normální“, zval bych Vás na úvod tohoto článku na tradiční Výroční valnou hromadu. Nicméně tento rok v mnoha ohledech normální nebyl a je otázkou, jestli i začátek roku 2021 se přiblíží
normálu. A tedy není jisté, kdy se Výroční valná hromada SDH Chotilsko
uskuteční. Pokud však šance na uspořádání bude, budu vás ještě informovat v posledním prosincovém čísle Chotilského zpravodaje.
Nyní se však rychle vraťme k sobotě 31. 10. 2020, kdy byl v 15:45 naší jednotce vyhlášen poplach na technickou pomoc – odstranění nebezpečných
stavů. Dle popisu hrozilo převrácení vozidla, které viselo i s posádkou nad
srázem. Naše jednotka se tak vydala do nám již velmi známé osady Hrdlička, kde u odbočky k penzionu Vltava zůstalo „zaparkované“ vozidlo VW Pa-

ssat kombi jedním kolem nad příkopem u cesty. Po příjezdu jsme pomohli nezraněné posádce (včetně dětí) vystoupit a následně vozidlo vyprostili
za pomoci navijáku. Po kontrole, zdali nedošlo k úniku provozních kapalin
a zdali nedošlo k poškození vozidla, mohla posádka pokračovat v započaté
cestě domů. Na místě spolupráce s HZS Dobříš a PČR.
Hned druhý den tohoto deštivého víkendu byl naší jednotce v 13:42 vyhlášen poplach opět na technickou pomoc – transport pacienta se zlomeninou
ležícího v těžko přístupném terénu/svahu. Tentokrát jsme se vydali do osady Knihy, kde naše jednotka po příjezdu poskytla pacientovi předlékařskou
V
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první pomoc a v tomto období nezbytnou roušku :–). Po příjezdu ZZS Středočeského kraje pak naše jednotka společně s jednotkou HZS Dobříš provedla
transport pacienta do sanitky.
Závěrem bych jménem našeho sboru poděkoval Martinovi Lukavskému,
který se velmi zasloužil o získání neinvestiční dotace z rozpočtu GŘ HZS pro
obec Chotilsko. Tato dotace pokrývá výdaje jednotky za školení v uplynulém období, zásahy mimo územní obvod našeho zřizovatele (obce Chotilsko)
v uplynulém období, a především na vybavení a opravy neinvestiční povahy. Dotace ve výši přes 129. 000 Kč bude celá použita na dovybavení naší jednotky pro výjezdovou činnost, a to zejména s ohledem na převažující oblasti naší výjezdové činnosti – technická pomoc (odstraňování stromů atd.), požáry a likvidace vosích/sršních hnízd.
Martin Brodský

VI
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Listopad 2020

Zprávy z obce
Usnesení ze zápisu č. 21/2020 ze zasedání
Zastupitelstva obce Mokrovraty,
konaného dne 9. 11. 2020 od 18.00 hodin
Usnesení č. 1–22/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty volí zapisovatelku Mgr. Jiřinu Zorkovou
a jako ověřovatele sl. Markétu Poslušnou a p. Karla Kaláta.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 2–22/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje program jednání zastupitelstva
obce dne 9. 11. 2020 takto:
1)	Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti
2)	Žádost o poskytnutí dotace do Sociálního fondu regionu Brdy–Vltava
3)	Dodatek č. 1, 2, 3, 4 ke Smlouvě o dílo na nakládání s odpady
4)	OZV č. 2/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
5)	Rozpočtové opatření č. 4/2020
6)	Dodatek č. 1 Příkazní smlouvy koordinátora BOZP stavby „Mokrovraty–rozšíření kanalizačních sítí“
7) Zřízení inventarizační komise
I
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8) Pokladní limit 2021
9) Žádost o odkoupení obecního pozemku
10) Žádost o odpuštění nájemného
11) Různé
Výsledek hlasování:
Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 3–22/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV–12–6022131/1 mezi Obcí Mokrovraty a ČEZ Distribucí, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV–Podmokly, Teplická 874/8.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 4–22/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje Žádost Sociálního fondu regionu Brdy–Vltava o poskytnutí dotace na rok 2021 ve výši 45 534,– Kč na zajištění sociálních služeb v regionu Brdy–Vltava.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 hlasů Proti: 1 hlasů Zdrželi se: 2 hlasy
Usnesení č. 5–22/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje Dodatek č. 1, 2, 3, 4 ke Smlouvě o dílo na nakládání s odpady mezi Obcí Mokrovraty a společností Dokas
Dobříš, s.r.o. pro rok 2021.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 6–22/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty bere na vědomí návrh Obecně závazné
vyhlášky obce Mokrovraty č. 2/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů na rok 2021.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 7–22/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2020,
kterým se navyšují příjmy na § 2321 (Odvádění a čištění odpadních vod)
o 230 tisíc Kč, výdaje se navyšují na § 2212 (Silnice) o 1 100 tisíc Kč, na § 6171
(Činnost místní správy) o 150 tisíc Kč, snižují se na § 3399 (Ostatní záležitosti kultury) o 54 tisíc Kč, na § 3613 (Nebytové hospodářství) o 150 tisíc Kč. NaII
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výšení příjmů a výdajů na § 6330 (Převody vlastním fondům) o 10 milionů
Kč, a to z důvodu převodu financí mezi bankovními účty. Ostatní závazné
ukazatele nejsou změněny.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 8–22/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje Dodatek k Příkazní smlouvě
mezi Obcí Mokrovraty a společností Sampling s.r.o., Politických vězňů 35,
280 02 Kolín 3.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 9–22/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje zřízení inventarizační komise ve složení: předseda – p. Pavlína Hejrová, členové – p. Pavel Vohralík,
p. Lukáš Konvička.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 10–22/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje pokladní limit na rok 2021
ve výši 80 tisíc Kč.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 11–22/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty neschvaluje prodej části pozemku parc. č.
437/2 v k.ú. Mokrovraty.
Výsledek hlasování:
Pro: 0 hlasů Proti: 7 hlasů Zdrželi se: 2 hlasy
Usnesení č. 12–22/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje prominutí dluhu p. A. Č. na nájemném v “ Restauraci u Josefa“ z důvodu nouzového stavu takto: za září
ve výši 5 tisíc Kč, v říjnu ve výši 10 tisíc Kč, v listopadu ve výši 10 tisíc Kč.
Na prosinec uzavře Obec Mokrovraty v zastoupení starostky dohodu o dočasném snížení nájemného, a to ve výši 320 Kč/den nouzového stavu.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Stanislava Ecklová, starostka obce
III
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Přehled projektů – investičních akcí

V roce 2019 započaly v naší obci významné investiční akce, které se realizují i v letošním roce. V následující tabulce uvádíme přehled nejvýznamnějších realizovaných projektů.
Realizované projekty

Náklady v Kč za období 2019 – 2020

Autobusová zastávka Mokrovraty – Vily

88 777

Rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení

1 037 837

Rekonstrukce místních komunikací ve střední části Mokrovrat

7 810 723

Úprava prostranství před základní školou

2 808 631

Oprava chodníku (od úřadu k parku)

600 753

Obnova vodovodu ve střední části Mokrovrat

2 091 245

Rozšíření kanalizace Mokrovraty – Pouště – Vily
(součástí akce je i částečná obnova vodovodu) – ještě nedokončeno

38 173 370

Přijaté dotace na rozšíření kanalizace

18 321 045



Ve sledovaném období 2019–2020 jsou realizovány projekty za téměř
53 000 000 Kč, které jsou financovány z úspor obce, z dotačních zdrojů
a bankovním úvěrem. Většina projektů/rekonstrukcí/rozšíření způsobila
v obci dočasné omezení provozu a dočasné zhoršení životních podmínek,
proto děkujeme občanům za shovívavost a respektování dopravních omezení. Všechny akce jsou zaměřeny na dlouhodobé zkvalitnění života v obci.

Přehled nákladů na svoz a likvidaci odpadů k 30. 10. 2020
Druh odpadů

Náklady

Svoz komunálního odpadu (popelnice, kontejnery)

401 283,30 Kč

Svoz tříděného odpadu – zvonky

194 021,74 Kč

Svoz a likvidace objemného odpadu

63 352,13 Kč

Svoz a likvidace nebezpečného odpadu

14 235,65 Kč

Svoz a likvidace bioodpadu

zdarma

Celkem

672 892,82 Kč

Žádáme důrazně občany, aby na stanoviště kontejnerů u chatových středisek neodkládali např. pneumatiky, nábytek, stavební materiál, bioodpad
apod. Kontejnery jsou určeny pouze pro chataře na netříděný komunální
odpad z domácností.
IV
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	Aktuality z naší školy
– prosinec 2020 
17. 12 – vánoční jarmark dětí i žáků naší školy, který se bude konat
v pergole na školní zahradě od 13.00 do 16.00 hodin. Od 23. 12. 2020
do 3. 1. 2021 – vánoční prázdniny ZŠ, provoz MŠ dle zájmu rodičů.
Vážení spoluobčané,
jak jistě víte, naše škola začíná znovu ožívat, a to návratem žáků prvního
a druhého ročníku. Děti se s velkým odhodláním pustily do plnění svých
povinností i přesto, že jim pobyt ve škole znepříjemňuje nošení roušek a respirátorů během výuky. Od 30. listopadu se k nim připojili i jejich kamarádi ze třetího, čtvrtého a pátého ročníku a celá škola se rozezněla jejich
hlasy. Hlavním cílem je nejen doplnění učiva, ale i příprava na nadcházející Vánoce. I když nám epidemiologická situace komplikuje klasickou oslavu
Vánoc, nadšení a radost dětí se nezmenšila. Rozhodli jsme se proto vánoční
jarmark pojmout trochu jinak. Dětmi vyrobené dárečky a vánoční dekorace
budou vystaveny 17. prosince od 13.00 do 16.00 hodin v pergole na školní zahradě. Zájemci z řad rodičů, a nejen jich, mohou tento jarmark navštívit. Věříme, že tyto předměty zkrášlí Vaše vánoční svátky a připomenou odhodlání těch nejmenších postavit se dané situaci, kterou nyní prožíváme.
Přejeme co nejklidnější prožití adventního času a pohodové Vánoce v kruhu Vašich nejmilejších.
Zaměstnankyně ZŠ a MŠ Mokrovraty

	Místní poplatek na rok 2021 
Místní poplatek za psa na rok 2021 je splatný do 28. 2. 2021:

1. pes: 50 Kč
2. a každý další pes: 120 Kč

Sběr bioodpadu mimo sezonu
V období vegetačního klidu lze odkládat bioodpad ze zahrad ve dvoře hasičské zbrojnice Mokrovraty každé pondělí od 8:00 do 12:00 hod.
V
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