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Duben 2021
výtisk zdarma

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

Procházka po náměstí

INZERCE

KOHOUT J&B s.r.o.
Nově rozšířená nabídka :



 BALENÝ UNIVERZÁLNÍ SUBSTRÁT 70L A MULČOVACÍ KŮRA 60L
 ZEMINA KOMPOSTOVANÁ
 ZEMINA ZAHRADNÍ
 MULČOVACÍ KŮRA
 KAČÍRKY OKRASNÉ
 ZÁSYPOVÝ PÍSEK
 BETONOVÝ PÍSEK 0/4 (BOREK)
 BÍLÝ PÍSEK 0/4 (KAZNĚJOV)
KAMENIVO (0/32, 4/8, 8/16, 16/32, 32/64 )

!!!JARNÍ SLEVY UHLÍ A BRIKET!!!
Další naše služby :






ZEMNÍ PRÁCE
PRONÁJEM KONTEJNERŮ
ČIŠTĚNÍ KANALIZACE A ODPADŮ
ODVOZ ODPADNÍCH VOD vozy o velikosti ‐ 4m3, 8m3, 11m3
DOVOZ PITNÉ VODY vozy o velikosti 6m3, 8m3, 11m3,

Objednávejte na tel. č. 721463363

4 / 2021

NOVOKNÍNSKÝ ZPR AVODAJ

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
předně bych chtěl poděkovat pracovníkům nemocnice Příbram, kteří přijeli ve čtvrtek 22. 4. naočkovat starší spoluobčany - nejen z našeho města proti COVID-19. Možnosti očkování využily i přilehlé obce Malá Hraštice,
Mokrovraty, Chotilsko, Korkyně a Pičín. Sice trvalo nějakou dobu, než dodávka vakcín umožnila očkování provést, přesto však především pro starší obyvatele byla možnost očkování v Novém Kníně přínosem.
Jak se zdá, současná vlna epidemie polevuje, přesto letošní akce, které byly původně plánovány na jaro a léto, budou stavem epidemie ovlivněny. Zrušena je Novoknínská pouť a oslavy 835 let od první písemné zmínky
o Kníně budou muset být zřejmě přesunuty na příští rok. Pokud by se situace zlepšila, bude jistě prostor pro uskutečnění některých kulturních akcí.
Stejně tak je zatím nejistá tradiční výprava do italského Ledra, ale protože
ta připadá na měsíc září, naděje na návrat do malebného údolí stále pro tento rok žije.
Přeji krásné jarní dny.

Petr Chmelík, starosta města

3

4 / 2021

NOVOKNÍNSKÝ ZPR AVODAJ

ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉ RADY
A ZASTUPITELSTVA MĚSTA 
Usnesení č. 52/21 ze zasedání Rady města
Nový Knín ze dne 30. 3. 2021
USNESENÍ č. 1 - 52/2021 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program rady.

USNESENÍ č. 5 - 52/2021 - RM
Rada města Nový Knín projednala
došlé nabídky na administraci žádosti o dotaci „Vodovod, kanalizace
a ČOV Nový Knín – místní část Libčice“ a schvaluje vítěznou nejnižší
nabídku firmy Witendr s.r.o.

USNESENÍ č. 2 - 52/2021 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje účetní závěrku za rok 2020 a výsledek hospodaření za rok 2020 Základní školy a Mateřské školy Nový
Knín.

USNESENÍ č. 6 - 52/2021 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje dodatek č. 2 k nájemní smlouvě
č. 6N07/16 mezi Městem Nový Knín
a Státním pozemkovým úřadem
České republiky.

USNESENÍ č. 3 - 52/2021 - RM
Rada města Nový Knín projednala žádost Základní školy a Mateřské
školy Nový Knín o pořízení školní keramické tabule a nábytku pro
mateřskou školu a obnovu vybavení
a schvaluje pořízení vybavení specifikovaného v žádosti v roce 2021.

USNESENÍ č. 7 - 52/2021 - RM
Rada města Nový Knín projednala žádost Nalžovického zámku p.s.s.
o poskytnutí finančního příspěvku
z rozpočtu Města Nový Knín a neschvaluje poskytnutí příspěvku.

USNESENÍ č. 4 - 52/2021 - RM
Rada města Nový Knín bere na vědomí Inventarizační zprávu Základní školy a Mateřské školy Nový
Knín o průběhu a výsledku inventarizace provedené ke dni 31. 12.
2021.

USNESENÍ č. 8 - 52/2021 - RM
Rada města Nový Knín projedna l a žádost XXXXXX o pronájem
pozemku parc. č. 131/7 v k.ú. Starý
Knín a postupuje tuto žádost stavební komisi.
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USNESENÍ č. 9 - 52/2021 - RM
Rada města Nový Knín projednala žádost XXXXXX o přidělení
dvou parkovacích míst před vchody do obchodů v domě č. p. 59 na náměstí Jiřího z Poděbrad a neschvaluje přidělení požadovaných míst.

USNESENÍ č. 15 - 52/2021 - RM
Rada města Nový Knín projednala žádost paní XXXXXX o pronájem
části pozemku parc. č. 117 v k. ú.
Nový Knín o rozloze 10 m2 a schvaluje pronájem pozemku za 100,- Kč
/ den.

USNESENÍ č. 10 - 52/2021 - RM
Rada města Nový Knín projedna
la žádost pana XXXXXX o přehodnocení ceny pozemku parc. č. 918/14
a postupuje tuto žádost stavební
komisi.

USNESENÍ č. 16 - 52/2021 - RM
Rada města Nový Knín projednala
nabídku firmy Lukáš Franta na kalamitní těžbu v městských lesích
a schvaluje smlouvu o dílo na tuto
těžbu.

USNESENÍ č. 11 - 52/2021 - RM
Rada města Nový Knín projednala žádost paní XXXXXX o koupi pozemku parc. č. 918/12 v k. ú. Nový
Knín a postupuje tuto žádost stavební komisi.

USNESENÍ č. 17 - 52/2021 - RM
Rada města Nový Knín projednala
návrh servisní smlouvy firmy Empemont na pozáruční servis na zařízení rozhlasového, výstražného a informačního systému města
Nový Knín a neschvaluje tento návrh smlouvy.

USNESENÍ č. 12 - 52/2021 - RM
Rada města Nový Knín bere na vědomí žádost paní XXXXXX o přidělení městského bytu v Novém Kníně

Petr Chmelík, starosta města
a Ing. Tomáš Havlíček, místostarosta,
V Novém Kníně dne 30. 3. 2021

USNESENÍ č. 13 - 52/2021 - RM
Rada města Nový Knín bere na vědomí žádost pana XXXXXX o přidělení městského bytu v Novém
Kníně.
USNESENÍ č. 14 - 52/2021 - RM
Rada města Nový Knín projednala
žádost Linky bezpečí, z.s. o finančního podporu z rozpočtu Města
Nový Knín a neschvaluje poskytnutí příspěvku.
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ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉ RADY
A ZASTUPITELSTVA MĚSTA 
Usnesení č. 53/21 ze zasedání Rady města
Nový Knín ze dne 12. 4. 2021
USNESENÍ č. 1 - 53/2021 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program rady.

stva města konaného dne 22. 4. 2021
od 19:00 hodin v podkroví radnice
v Novém Kníně.

USNESENÍ č. 2 - 53/2021 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje program zasedání zastupitel-

Petr Chmelík, starosta města
a Ing. Tomáš Havlíček, místostarosta,
V Novém Kníně dne 12. 4. 2021

SDĚLENÍ RADNICE
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Město Nový Knín, zastoupené starostou města, vyhlašuje v souladu s ustanovením zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent stavebního úřadu:
•	místo výkonu práce: Nový Knín
•	pracovní poměr na dobu neurčitou, pracovní úvazek 40 hod. týdně
•	předpokládaný termín nástupu 1.6. 2021
•	platové zařazení dle zákona 262/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů a nařízení vlády
•	č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
6
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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
•	výhodou zvláštní odborná způsobilost v oblasti územního rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění
•	praxe ve státní správě a znalost správního řádu vítána
•	samostatnost, flexibilita, odpovědnost, komunikativní a organizační schopnosti
•	znalost práce s PC
•	řidičský průkaz skupiny B
Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat:
•	jméno, příjmení, titul
•	datum a místo narození
•	státní příslušnost
•	místo trvalého pobytu
•	adresa pro zasílání písemností, pokud není shodná s místem trvalého pobytu
•	číslo občanského průkazu (číslo dokladu povolení k pobytu, pokud jde o cizího státního příslušníka)
•	kontaktní telefon, e – mail
•	datum a podpis uchazeče
K přihlášce uchazeč připojí:
•	strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
•	výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích
státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský
stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
•	ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
7
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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 31. 5. 2021 do 12.00 hod.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv
bez udání důvodu.

Odečty vodoměrů
Ve dnech 22. 5. – 23. 5. 2021 budou prováděny odečty vodoměrů.

Upozornění občanům
Nová provozní doba ve sběrném dvoře od 1. května 2021
Pondělí, středa a pátek:

7.00–16.00 hod.

Úterý a čtvrtek:

7:00–17.00 hod.

Sobota:

8:00–12.00 hod.

Upozorňujeme občany, aby neodkládali odpady kolem sběrných
míst, ale využili prodloužení doby ve sběrném dvoře !!!!!!!!!!!
8
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Příspěvky do Zpravodaje
Žádáme všechny dopisovatele do našeho měsíčníku, aby od příštího
čísla své příspěvky zasílali na adresu:
petra.jarolimkova@mestonovyknin.cz

Upozornění na odstávku elektřiny
7. 5. 2021, 7:30–12:30 hod., Nový Knín
č. p. 289
Staroknínská
č. ev. 28

7. 5. 2021, 8:00–11:00hod, Nový Knín
Čapkova
č. p. 455, 456, 457, 488
Na Kamínkách
č. p. 483
Na Vyšehradě
č. p. 94, 214, 215, 219-230, 238, 239, 244, 245, 246, 376
Nerudova
č. p. 277, 445, 446, 448, 449, 491
Vilová
č. p. 124, 248, 258, 281, 482

KAT. ÚZEMÍ NOVÝ KNÍN

parcelní č.
220/8
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10. 5. 2021, 7:30-12:30hod., Nový Knín
NOVÝ KNÍN

Reinišova
č. p. 495

KAT. ÚZEMÍ STARÝ KNÍN

parcelní č.
714/1, 716/3, 716/12, 716/17

10. 5. 2021, 13:00-15:00hod., Nový Knín
NOVÝ KNÍN

č. ev. 3

Jatecká
č. p. 111, 112, 113, 203, 276, 441
č. ev. 27
Tylovo náměstí
č. p. 114–120, 185
Tyršova
č. p. 92, 106, 107, 108, 109, 128, 184, 190, 201, 204, 232, 236, 251, 261, 270,
271, 272, 273, 282, 401
parcelní č.
925/1, 979/1

Omezení služby městské policie
V minulém měsíci došlo vzhledem k onemocnění
poloviny strážníků nemocí COVID-19 k omezení
činnosti Městské policie Nový Knín.
V současné době jsou již strážníci v plném počtu.
10
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SLOŽKY
Vážení a milí čtenáři a čtenáříčkové,
nevím kolik z vás to již zaregistrovalo ať už z médií, či osobně, ale knihovny jsou již otevřené!! A to znamená, že naše novoknínská také! Přijďte si
pro knihy a nebo třeba jen tak na kus řeči. Budu se na vás těšit a doufám,
že nám to vydrží. Ještě malé upozornění: samozřejmě stále musíme dodržovat nezbytná hygienická a vládní nařízení - respirátory - ruce - rozestupy atd. Takže vyzbrojte se respirátory a popřípadě trpělivostí, pokud bude
před vámi jiný čtenář, a přijďte - jak říkávám dětem - do království pohádek, příběhů, básniček... Přijďte prostě do knihovny!
Vaše knihovnice Marie Kápičková

Na pomoc rodinným pečujícím – Poradna „Včera“
Pečujete doma o svého blízkého? Nabízíme všestrannou odbornou pomoc
a doprovázení těm, kteří v Příbrami a jejím okolí pečují o blízkého s poruchou paměti. Poskytujeme sociálně právní poradenství, psychosociální podporu, vzdělávání v oblasti každodenní péče a komunikace s lidmi
s Alzheimerovou nemocí či některým typem demence. Nově je pro vás zřízena specializovaná poradna s názvem Poradna Včera, která jeumístěna
v pasáži Horymír na náměstí T.G.M. ve 3. patře. Poskytujeme podporu pečujícím i v terénu a on-line formou. K dispozici vám jsou odborníci z oblasti sociální práce a péče, práva, neurologie, psychiatrie, výživy a duchovní
péče. Veškeré služby poskytujeme zdarma.
Příbramská Poradna Včera tak navazuje na úspěšnou práci v jiných středočeských městech (Beroun, Mělník, Nymburk aj.), kterou zaštiťuje organizace Dementia I. O. V. (Institut osvěty a vzdělávání).
Rádi uvítáme spolupráci s ostatními zdravotnickými a sociálními službami pro seniory na Příbramsku. Otevírací doba poradny je v pondělí od 8
do 13 hodin, pro terénní služby je vyhrazena doba ve středu od 12 do 17 hodin. Pokud vás trápí problémy spojené s domácí péčí, můžete se na nás obrátit prostřednictvím telefonu 775 292 884, e-mailu poradna.pribram@dementia.cz nebo využít chatového poradenství na https://dementia.cz/chat.
Jsme tu pro Vás
Markéta Padevětová
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Poděkování
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych jménem Sboru dobrovolných
hasičů Nový Knín poděkoval všem členům a dobrovolníkům, kteří přišli v sobotu ráno dne 27. 3 .2021 (dobrovolnická akce „Ukliďme Česko 2021“) odklízet odpadky po našem městě a jeho okolí. Počasí nám sice moc nepřálo, ale i tak se nám podařilo, a to i za dodržení všech vládních nařízení, tradičně vyčistit příjezdové komunikace
do Nového Knína, směrem na Mokrovraty, Libčice, Korkyni, Kozí
Hory, Chramiště a Malou Hraštici. Někteří členové se rozhodli pokračovat v úklidu i nadále po našem městě. Na svém okolí nám záleží a rovněž na životním prostředí, tak jsme všichni, kdo přiložili
ruce k dílu, pro něj opět něco udělali.
Děkujeme…..
Za SDH Nový Knín Lukáš Dragoun

UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO, UKLIĎME NOVÝ KNÍN
Všichni již nějakou dobu zažíváme poměrně těžké chvíle, jsme v situaci, která je nová, a dost často propadáme negativním náladám. Přes to
všechno se našlo velké množství dobrovolníků a energie a podařilo se
zorganizovat již tradiční úklidovou akci našeho města a okolí. Ukliďme
Svět, Ukliďme Česko je dobrovolnická inciativa, která probíhá na území celé České republiky a jejím cílem je odstranit nelegálně vzniklé
černé skládky a nepořádek.
My jsme se letos rozhodli, že tuto akci uspořádáme trochu netradičně.
V první řadě neproběhla v jednom dni, jak jsme byli doposud zvyklí, ale
byla zahájena první jarní den a ukončena na Den země. Vzhledem k současné situaci probíhaly úklidy individuálně v souladu s aktuálními opatřeními. Aby nás všechny práce více bavila, byly vyhlášeny dvě soutěžní výzvy, a to „Měsíc odpadkového detektiva“ a „Odpadky útočí“. V první
výzvě bylo úkolem „odpadkových detektivů“ střežit svými procházkami
Nový Knín a okolí a odhalovat a sbírat jakýkoli nepořádek, který do přírody nepatří. Druhá výzva obsahovala seznam míst z našeho okolí, která
jsou v nepořádku a zasloužila by si naši pomoc. Dobrovolníci si mohli jakékoli z těchto míst zvolit a pomoci mu od útoku odpadků.
12
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S velkou radostí můžeme konstatovat, že veškerá místa vytipovaná k úklidu byla zachráněna. Co nás ale nejvíce těší, je letošní úspěšnost odpadkových detektivů. Procházkami naším městem se jim podařilo nasbírat neuvěřitelných 96 pytlů netříděného odpadu, 18 pneumatik, 150 skleněných lahví a PET lahví, nepočítané množství plechovek, 6 ks šuplíků,
pračku, téměř kompletní přední desku vozu Favorit, 3 matrace, 2 koberce,
kolo, 3 sedačky od vozu, svetr, holínky, hrnce a několik sklenic s kysaným
zelím😊☹.
Velký dík patří těmto dobrovolníkům – Rohlíkovi, Lomozovi, Moravcovi, Hrubých (Záborná Lhota), Fialovi, Šebestovi, Petr Chmelík, Pavel Foltýn,
Štěpán Hrubý, Mikuláš Hrubý, Edina Píšová, Alan Kopáč, Korbovi (Nová
Ves), Zelenkovi, Weberovi (Mokrovraty), Dusíkovi, Pickovi (Chramiště),
Havlanovi, Lenemayerovi, Jana Tomková, Johana Dvorská. Dále pak všem
ostatním, kteří nám své úlovky nehlásili, ale aktivně se zapojili, a v neposlední řadě Městu Nový Knín za flexibilní a rychlý odvoz nasbíraného odpadu. Absolutními vítězi našich výzev se stali Rohlíkovi 😊.
Je to sice smutné, ale stále je mnoho lidí, kteří svůj odpad vyhodí prakticky kdekoli. Většina nalezených černých skládek byla, soudě podle jejich
obsahu, již staršího data, takže věřím, že s existencí sběrného dvora se nepochopitelné vyvážení jakýchkoli nepotřebných věcí do přírody již nebude
opakovat. Dost často ale narážíme na hromady čerstvého biologického odpadu, který lidé sypou do křoví, do lesa, na kraje polí. Biologický odpad se sice
rozloží, ale pár měsíců, ne-li let, naše okolí hyzdí. Pár míst k zamyšlení… Pro
mě osobně je nejvíce zarážející množství nepořádku nasbíraného za zdmi
novoknínského hřbitova. Přesto, že je u vstupní brány umístěn velký kontejner, který málokdy bývá přeplněný, nasbíralo se na tomto místě neuvěřitelných 20 pytlů netříděného odpadu, 23 PETlahví, 15 skleněných lahví,
matrace a 2 koberce. Druhým „nejúspěšnějším“ místem byla tzv. „Rokle“.
Toto místo za účelem příjemného posezení u ohně navštěvovaly celé generace „Kníňáků“. Podařilo se ho, se svolením majitele tohoto pozemku, znovu
zkrášlit. Přitom zde bylo odstraněno 15 pytlů netříděného odpadu, 8 pneumatik, 2 sedačky od auta. Na Chramištích bylo naplněno cca 10 pytlů netříděného odpadu. Na oblíbené cestě k Floriánu na Chramištích nasbíráno cca
6 pytlů, 4 pneumatiky, pračka. Nevelké „autobusové nádraží“ přineslo 3 pytle, 6 PET lahví, 3 skleněné lahve. Nalezeny byly tři černé skládky, které budou řešeny.
Cílem této celorepublikové akce, a potažmo ani naším cílem, není stále
více uklízet. Naopak, byli bychom hrozně rádi, kdyby nepořádekpokud možno vůbec nevznikal. Proto chceme, aby se o akci a jejích výsledcích dověděla co nejširší veřejnost, a třeba se nad sebou díky tomu zamyslí i ti, kteří nepořádek a černé skládky vytvářejí…
Každý kousek odpadu se počítá, a čím více dobrovolníků se do budoucna
13

4 / 2021

NOVOKNÍNSKÝ ZPR AVODAJ

zapojí, tím větší kus přírody se podaří společnými silami uklidit. Naše akce
sice oficiálně skončila, ale kdo neztratil elán nebo zjistil, že úklid je nejvíce
uklidňující činností, ať směle pokračuje dál. 😊 Stačí si na procházku přibalit tašku a rukavice. Ještě jednou díky a hezké dny
za T. J. Sokol Nový Knín
Martina Radová

Úklid okolí Libčic
Dne 17. 4 .2021 proběhl úklid okolí Libčic. Celkem se sešlo 24 hasičů a hasičat, kteří zvládli vyčistit cca 12 km silničních příkopů
okolo Libčic.
Stále nás překvapuje, kolik odpadů lidé vyhází z okének aut, obzvlášť když v každé vesnici či městě je možnost zlikvidovat jak
plasty, tak i směsný odpad. Byly zlikvidovány dvě černé skládky, odpad z nich byl roztříděn a odvezen do sběrného dvora.
Děkuji všem, kteří se zúčastnili celého úklidu.
Josef Kolka – starosta ČHJ Libčice

Království zachráněno!
Už v březnu jsme psaly o úspěšném startu skautské hry. Tehdy měla za sebou jen pár týdnů a my vedoucí doufaly, že počáteční nadšení hráčům zůstane. A vydrželo! Sedm týdnů skauti a jejich rodiny plnili nejrůznější
sportovní, kreativní a logické úkoly, aby se začátkem dubna mohli vydat pro světlo a zahnat temnotu. Zvládli to perfektně! Království bylo zachráněno a my bychom
chtěly poděkovat všem, kteří se zapojili a dělali nám tím velkou radost v této složité době.
Krásné jaro přejí Šárka, Jana a Kiki
14
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Království je zachráněno!!!
Ten den, co jsme doplnili zbývající úkoly, nám vedoucí Šárka a Jana poslaly indicie k závěrečné výpravě pro věčné světlo. Začínalo se u Sudovického
rybníka, kde pobýval Lord Loser. Byl tam napsaný pokřik: Kdo má duši bojovníka, / ten po cestě nenaříká, / dračic těch se nebojí, / ve všech zkouškách
obstojí.
Vydali jsme se na vyznačenou cestu, po které jsme plnili hodně úkolů.
V jednom jsme hledali sušenky, v dalším lezli na stromy a v jednom jsme dokonce dostali i ručně vybarvené tašky s dračími pomocníky.
Trasa nás vedla k lesíku, kde stála Kiki a dala každému bojovníkovi talíř se sladkou návnadou, která měla odlákat draky (Šárku a Janu). Po rodinách jsme vystoupali na kopec k mlsným dračicím. Zatímco si pochutnávaly
na přinesených dobrotách, vlezli jsme jim do sluje a vzali věčné světlo.
Unaveni, ale veselí jsme se vraceli zpátky. Odnesli jsme si od sluje dárečky a hlavně dobrý pocit.
Verča Neradová (Veve)

P.S. Skautským vedoucím a jejich pomocníkům patří velké poděkování
za práci a čas, který věnovali přípravám celé hry. Klobouk dolů.
Mamka Verči
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Noc muzea v Muzeu zlata
V letošním roce akce vychází na začátek června a v době kdy přidáváme
tento plakát, máme prozatím uzavřené muzeum pro veřejnost. Samozřejmě se může situace změnit a tuto akci budeme moci uspořádat. Pro aktuální informace sledujte naše fb stránky a stránky Hornického muzea Příbram, kde budou zveřejněny informace ohledně otevření a konání akce.
Těšíme se na vás.
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ČÁP v izolaci

Od začátku března jsou školky i dětské skupiny zavřené. Tato situace je samozřejmě pro
všechny náročná. Doba je vymknutá z kloubů
a chybí životní jistoty. Na mnohé z nás to má
neblahé psychické následky. Přesto doufám, že
změna životních podmínek většině z vás přinesla i něco pozitivního. Například celodenní péče
o vlastní děti může být vyčerpávající, ale určitě
zároveň přínosná pro obě strany. Čas, který jim
věnujeme, jednou ocení ony, ale možná i my, až
vyrostou a nebudou ho chtít s námi trávit. Někdo se teď zase pustí do mnoha věcí, které dlouho odkládal a v normálním provozu na ně nenašel čas. Jinému se teď zase lépe daří uspořádat si
svůj vlastní žebříček hodnot.
My u Čápa se po dobu, kdy děti do našich zařízení nemohou chodit, snažíme nezahálet a poskytovat jim i jejich rodičům materiál a inspiraci na trávení volného času. Libuše Urbanová, hlavní lektorka Zeleného Čápa v Sudovicích, připravuje každý týden nejrůznější úkoly a návody na tvoření určené pro práci uvnitř i venku. Vše je koncipováno tak,
aby to bylo pestré, zajímavé, všeobecně rozvíjející a zábavné. Jako příklad mohu uvést přírodní mandaly, návod na hraní a tvoření s kamínky, pozorování mraků, různé jarní básničky, úkoly na podporu grafomotoriky atd. Rodiče potom často posílají fotky, dokumentující tvorbu jejich
dětí. Za to jsme jim velmi vděčni i za jakoukoliv jinou zpětnou vazbu, kterou dostáváme.
Jaro nabízí spoustu možností pro trávení času s dětmi v přírodě. Na první jarní den a zároveň Smrtnou neděli jsme přichystali našim rodinám
od Čápa materiál a návod na vytvoření Morany. Na to navazovala vyznačená cesta k řece, kde bylo možné smrtku utopit a následně si vyzvednout
odměnu za splněný úkol. To byla první z akcí, které přímo souvisely s roční dobou a tradicemi. Další podobnou aktivitou bylo velikonoční hledání
pokladu na Velký pátek. Schované indicie vedly děti až k pokladu, přičemž
cestou plnily úkoly spojené s velikonočními zvyky. Většina knínských rodin z obou našich dětských skupin se zúčastnila a poklad našla, z čehož
máme velikou radost.
17
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Dříve než otevřeme, chceme být připraveni na návrat dětí. Uklízíme a zvelebujeme naše školky a zahrádky, resp. místa, kam s dětmi chodíme ven
a která tvoří naše venkovní zázemí. To znamená opravu herních prvků
a přípravu těch nových, úklid a výzdobu vnitřních prostor apod. Věříme,
že se děti do školky vrátí brzy, aby ještě tuto naši snahu stačily ocenit. Kromě toho ovšem chystáme ještě další hry pro děti i rodiče. Jedna z nich bude
mít souvislost se svátkem pálení čarodějnic a bude plná kouzel. Měla by se
odehrát již v sobotu 1. 5. A ta druhá? To bude překvapení.
Johana Dvorská
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PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Jak smysluplně využít volný čas v lockdownu
Krásné novoknínské náměstí z lega vytvořila Veronika Rohlíková se synem Markem
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Blízká je cesta od Boha na Zemi…
„…Blízká je cesta od Boha na Zemi. A nazpátek – tak, jak bude souzeno…“
Sergej Kalugin

Dne 28. března 2021 večer opustil
tento svět dlouholetý farář dobříšského farního sboru1 Českobratrské církve evangelické Samuel Hejzlar. Sboru, jehož členy či
hosty bylo i několik lidí z Nového Knína a okolí. A další jej znali aspoň od vidění. Odešel z tohoto světa po více než půlročním
boji se závažnou chorobou. Zůstalo po něm prázdné místo jak v rodině, tak v „jeho“ farním sboru
i v okruhu dalších jeho blízkých.
Ta zpráva je o to smutnější, že nás
opustil v poměrně mladém věku:
do pětapadesátých narozenin mu
chyběly zhruba čtyři měsíce.
Samuel, či zkráceně Sam, jak mu
jeho farníci říkali, pocházel z rodiny, která se evangelické víry držela po staletí, navzdory někdy velmi nepříznivým dobám. Jeho předkové žili v kraji, kam Alois Jirásek umístil děj svého F. L. Věka. Samův otec, rovněž Samuel (v knize uváděný – pro odlišení
od svého syna – jako Samuel Jan Hejzlar), na své rodové kořeny a tyto dávné
předky (rod Hejzlarových je v Bystrém u Dobrušky zmiňován již v 17. století) a jejich životní příběhy vzpomíná ve své memoárové knize Kameloti, která vyšla v roce 2018 a kterou má, pokud se nepletu, ve svém knižním fondu
i novoknínská městská knihovna.
Za druhé světové války prožíval Samův otec své dětství v Praze, poté rodina přesídlila na sever Čech: nejprve do Liberce a později do Děčína. Tam se
v červenci roku 1966 narodil i Sam.
V první polovině 70. let 20. století rodina opět přesídlila – či přesněji byla
tehdejšími „normalizátory“ přesídlena – do našeho kraje. Dostalo se jí bydlení ve zpustlé chalupě poblíž Čími, barabizně bez elektřiny a s vodou v lesní studánce. Výsledkem bylo to, že píle obyvatel změnila polorozpadlou ruinu ve stavení, které se posléze stalo domovem rodiny i místem setkávání
1

Farní sbor je základní organizační jednotka v Českobratrské církvi evangelické – obdoba farnosti v Římskokatolické církvi.
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křesťanů z různých končin, včetně Německa. „Podezřelých“ aktivit, k nimž
na tomto místě tak blízko Prahy, a přitom svým způsoben odlehlém, docházelo, si všimla i tehdejší Státní bezpečnost. Dění se snažila monitorovat, pokládala hodně zvědavé otázky, ale k razantnějšímu zásahu nedošlo.
Jedním z důsledků přesídlení rodiny bylo i to, že se Sam stal žákem novoknínské školy. Tam „si užíval“ ústrků pro své dlouhé vlasy. To však asi těžko vyčítat – to jej by za tehdejšího režimu nejspíš čekalo na kterékoli škole.
Na jejím druhém stupni měl Sam téhož třídního učitele jako já, totiž Václava Novotného – jen Sam o čtyři roky později než já. A oba jsme s tímto učitelem udržovali občasný kontakt i další léta, dlouho po ukončení školní docházky – já dodnes, Sam do svého odchodu z tohoto světa.
Poté Sam vystudoval dobříšské gymnázium a poté Vysokou školu zemědělskou. Ještě před koncem minulého režimu však zaslechl povolání k duchovní službě a vystudoval teologii. A v roce 1999 byl zvolen dobříšským farářem. Úspěšným farářem a originálním kazatelem.
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Setkával jsem se s ním zhruba od roku 2006, kdy jsem začal chodit na jeho
bohoslužby. Cesta pěšky na Dobříš samozřejmě nějakou cestu trvala, i obřad se někdy protáhl dost přes hodinu, zejména pokud se vysluhovala Večeře Páně2, ale už kvůli těm kázáním stálo za to tam chodit. Někdy byla
dost dlouhá – určitě delší, než je doba průměrné homilie v katolickém kostele – a i když jsem se jakožto člověk ekumenicky doširoka rozkročený
a nábožensky liberální ne vždy s nimi musel do posledního písmenka ztotožňovat, vždy byla hodna přemýšlení.
Výhodou bylo i to, že jsem většinou měl zajištěn odvoz zpátky. Jak jsem
se zmínil, jeho rodiče byli posláni v podstatě do exilu (byť vnitrostátního)
na samotu u Čími, v tomto stavení bydlí dodnes, a přes Nový Knín jezdili
prakticky týden co týden na bohoslužby. Jistě by mě s sebou brali i tam, ale
to už jsem odmítl: ona i cesta někdy může být cílem. A když člověk nemá čas,
síly ani prostředky na pouť do Compostely (nebo třeba do Mekky), i takovéto maličké putování, tu na Dobříš, jindy třeba do Hvozdnice, má svůj smysl.
Časté byly oslavy životních jubileí jednotlivých členů sboru po bohoslužbách na faře, pamatuji si i na mnohé koncerty v dobříšském evangelickém
kostele. Hostem tu nejednou byl sbor Ensemble Guillaume vedený varhaníkem Lukášem Vendlem, jehož repertoár sahá od duchovních skladeb Johanna Sebastiana Bacha přes – například – Potopu od Jaroslava Ježka, Jiřího Voskovce a Jana Wericha či skladbu Blackbird od Beatles až třeba po svérázné
sborové zpracování úryvků ze Smetanovy Vltavy.
Pamatuji i několik sborových výletů. Například jeden do Horních Dubenek a ke Studánce Páně v kraji pod Javořicí, jiný na Kozí Hrádek a pak do Tábora. V tom, aby jich bylo víc, mi bránilo to, že zejména později časově kolidovaly s jinými akcemi – v posledních letech zejména s výpravami na Ledro.
A pak přišel onen koronní rok 2020. Ze začátku jen odborníci – a to ještě ne
všichni – tušili, co se na nás valí, a vše vypadalo jako obvykle. Mé pravidelné cesty do kostela, tu na Dobříš, ondy do Hvozdnice, jindy do Prahy do Unitarie, ještě nějakou dobu pokračovaly.
A najednou konec. Virus, nouzový stav, omezení účasti na bohoslužbách.
A v mém případě i moje zdravotní problémy a s nimi spojená dvouapůlměsíční pracovní neschopnost. A v létě snaha aspoň částečně si vynahradit ty
toulky, o které mě události předchozích měsíců připravily.
A tak jsem se na Dobříši či ve Hvozdnici ocitl jen párkrát.
O Samově vážné – a nakonec fatální – chorobě jsem se dověděl 19. září
na Trapsavci od Davida Kohouta, jednoho z přispěvatelů této trampské literární soutěže a člena dobříšského evangelického sboru. A pak Sam odsloužil
na začátku října své poslední bohoslužby a posléze nárůst koronní infekce
2

Večeře Páně – v ČCE (a některých dalších protestantských církvích) obdoba katolické eucharistie – byť teologicky
je chápána trochu jinak a není nutně součástí všech bohoslužeb – v ČCE se vysluhuje zpravidla jednou měsíčně +
ve významnější svátky.
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opět omezil účast nejen na bohoslužbách. Ještě na přelomu roku jsem Samovi posílal PFko a on mi odpověděl. „… Ano, časy jsou zlé, zakouším teď kvůli
nemoci mnohé bolesti, ale na duchu zatím neklesám…“ A když jsem se začátkem března ptal Davida na Sama, dostal jsem skličující odpověď: „Miloši, je
to zlé, moc zlé – mysli prosím na něj i na Martu.“
Myslel jsem, ale zázrak už se nekonal. V noci z 28. na 29. března mě probudila Davidova SMSka, že Sam svůj boj s onemocněním už dobojoval. A mně
nezbylo než jen vzpomínat na těch téměř patnáct let, co jsem Sama znal,
a tuto vzpomínku nést svým dalším životem.
Poslední rozloučení proběhlo na Boží hod velikonoční od 15 hodin. Kvůli
pandemickým omezením se nemohli zúčastnit zdaleka všichni, kdo by chtěli. Ani já jsem tedy na Dobříš nevyrazil. Obřad však byl přenášen po internetu, a tak jsem jej mohl sledovat aspoň tímto způsobem3. Vedl jej Roman Mazur, senior Pražského seniorátu4 Českobratrské církve evangelické, byla přítomna rodina a ti nejbližší. Již dříve zmíněný Ensemble Guillaume nahrál
několik písní, které zazněly aspoň takto v reprodukované podobě.
Mezi hosty obřadu nechyběl ani dřívější Samův kolega v ekumeně, někdejší dlouholetý dobříšský katolický farář P. Stanisław Góra (a rovněž vynikající kazatel). I on vzpomínal na léta strávená se Samem. Na to, jak na jedné straně důstojně dokázal číst biblické texty, a zároveň – na druhé straně –
i na to, že se dokázal radovat.
A čím tuto vzpomínku zakončit? Snad symbolikou data Samova přechodu5, kterou Stanisław připomněl: stalo se tak na Květnou neděli, kdy si připomínáme Ježíšův vjezd do Jeruzaléma. A nyní náš bratr Sam vstupuje do nebeského Jeruzaléma – a bude se tam radovat.
Miloš Hlávka

3
4
5

Záznam lze nalézt zde: https://www.youtube.com/watch?v=DKbz5HWQZxc
Seniorát je v Českobratrské církve evangelické vyšší územní organizační jednotkou – velmi přibližně – obdobou diecéze
v Římskokatolické církvi.
Toto slovo P. Stanisław Góra opravdu – a ne náhodou – použil.
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Vážení spoluobčané,
podle rad z minulého Zpravodaje jste si měli udělat obrázek na příspěvky vašich spoluobčanů. Máte se obracet na pracovníky MěÚ Nový
Knín, abyste nebyli uvedeni v omyl a kde vám erudovaní pracovníci
na vaše otázky odpoví.
No vidíte a budete mít všechno z první ruky! "Redakce" si žádá fakta! To si
v příspěvcích pisatelé vycucali z prstů finanční částky, ze kterých se zatočí hlava? To se pozná hospodář. Fakta, jak víme, se dají překroutit. Lhaní
známe přece i z televize! Tam také slibují a lžou.
Při budování kanalizace občané platili nemalé částky peněz a když si člověk vezme, kolik tu žije obyvatel, tak to nějakou tu "pětku" hodilo! Přesto od roku 2012 klopýtáme po necestách a mimo údů si ničíme i auta. A to
po celém městě! Abych se do nikoho "netrefovala", budu se ptát za vás!
Proč nejsou v pořádku cesty a chodníky?
Proč není opravený nájezd na "kameňák"? (nabarvení to nespraví)
Proč se zlikvidoval nýtovaný most na objížďku ? (památka)
Proč po Smíchově straší staré zábradlí?
Proč se na chodníku na náměstí povolily 3x schody?
Proč se zlikvidovala lávka u nás, když byla v pořádku?
Proč není místní hřbitov zabezpečen proti krádežím?
Proč ještě po letech není opravena kaple?
Těch proč je tolik, že by zaplnily celý Zpravodaj. Jsou to ale otázky, které
vás zajímají. Tak se ptejte! Mé články se příliš nehodí, je lépe psát o tom,
jak jsme se koupali v neckách, nohy myli ve škopku a prádlo máchalo v Kocábě. K tomu dodám, že jsme prali na valše a že Kocába byla plná škeblí,
raků a ryb. Nevím, co tím chtěl básník říci, ale snad to nebyl návod, jak se
vrátit do jeskyně!
Vzhledem k tomu, že se jakákoli připomínka mine účinkem a není snaha
věci řešit a zlepšit ze strany vedení města, končím se svými příspěvky, jistě
k nemalé radosti dotčených osob. "Vztyčeného" prstu se nebojím, ale nemá
cenu se rozčilovat! Vždyť i to 100x nic umořilo osla. "Ale pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí.“
Vzpomněla jsem si na říkanku ze 70. let Sibylino proroctví!
Vidím město rudé, vyžrané a chudé!
Nad ním hvězda pěticípá, pod ní český národ chcípá!
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Teď nad sebou máme spousty hvězd a vidíte, kam jsme to dotáhli. Až ten
pomyslný vlak dojede do cíle a bude se vystupovat, tak snad pasažéři, kteří
nastoupí, budou ku prospěchu občanů našeho města! Abychom místo ostudy, zpět nabyli svojí hrdosti a nebyli pro smích okolním obcím!
Děkuji vám všem za přízeň a podporu
Vaše J.

Prodej
slepiček

Jubilanti měsíce
V měsíci květnu slaví neskutečné narozeniny paní Božena Chmelíková. Jubilantem
měsíce je paní Marta Hájková. Slavit v květnu budou také
paní Marie Krejčová, paní
Jana Hanková, pan Vladimír Reisser a pan Jaroslav
Mestek.

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

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

Prodej: 27. 5. 2021

Nový knín – u firmy elko – 17.15 hod.

Všem oslavencům přejeme
pevné zdraví a spoustu
pohody do dalších let.

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

tel.: 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

Měsíčník Novoknínský zpravodaj • Číslo 4/2021 vyšlo v Novém Kníně, dne 30. 4. 2021. • Ministerstvem kultury ČR
evidováno pod číslem MK ČR E 10608. • Vydává Městský úřad Nový Knín, nám. Jiřího z Poděbrad 1, 262 03 Nový Knín,
IČ 00242888. • Uzávěrka příštího čísla: 25. května 2021
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Regionální občasník od dětí nejen pro děti

duben I 2021

5

Milí čtenáři,
rádi vám představujeme další číslo našeho občasníku.
Při hledání zaměření tohoto čísla se nabízelo pouze jediné – covid,
karanténa, škola-neškola, kamarádi… A jak to dopadlo?
Uvidíte sami. Téma bylo z části dodrženo. Po chmurné zimě však
samy děti rozhodly, že už chtějí myslet a psát o něčem radostném,
slunečném, pozitivním, prostě jarním.
Přejeme vám co nejklidnější přicházející jarní dny plné zdraví a sluníčka.
Za redakční radu Eva Cacková

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš II, CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008630”

Jak se cítím v této době
Když jsem před rokem byla v 7. třídě, ani ve snu by mě nenapadlo, jak moc se naše
životy změní. Zatímco před rokem se mi nechtělo vstávat a vyběhnout do mrazivého počasí na autobusovou zastávku, dnes bych za to dala, nevím co. Protože
abychom se mohli učit, dnes musíme sedět každý sám za počítačem, notebookem
či telefonem.
Každý den se sama sebe ptám: ,,Jak dlouho to potrvá? Jak dlouho ještě neuvidím
své kamarády naživo? Několik měsíců? Nebo rok či dva? A jak se cítí ostatní? Učí se
raději na dálku přes internet, nebo by byli raději ve škole, kde se můžeme vidět
osobně?” Na to však neznám odpověď, znám jen své pocity.
V této situaci se necítím dvakrát nejlépe, protože si připadám osaměle. Místo abych
měla možnost povídat si s kamarády o přestávkách, diskutovat živě o tom, co mě
zajímá, bavit se o hodinách s učiteli, tak trčím za mobilem, který je jen přístroj
a nemá pocity.
Doufám jen, že toto brzy skončí, protože bych všechny ráda znovu viděla. I když
vím, že se takto možná někdo z mých spolužáků necítí, stejně si myslím, že samota
je zlá, a vím, že nejsem jediná, kdo má podobné pocity. Nebo se snad mýlím?
Olga Kublová, 8. ročník, ZŠ a MŠ Nový Knín

Co mi přinesla distanční výuka
Naposledy jsem byl ve škole před Vánocemi. Jsou to už skoro dva měsíce. On-line
výuka mě naučila více pracovat samostatně. Děláme projekty třeba z druhé světové války, vesmíru nebo geometrie. Informace si vyhledávám sám pomocí internetu,
encyklopedie nebo s pomocí rodičů. To mě hodně baví.
Škola mi chybí. Chybí mi kamarádi. Už se těším, až půjdeme zase do školy a všechny mé kamarády i paní učitelku zase uvidím. Nemáme tolik učení, jako když chodíme do školy tak nebudu stíhat. Doufám, že to všechno zvládnu.
Jindřich Čermák, 2. ZŠ Dobříš

Kačka, 12 let a Vašek, 9 let, Skautský oddíl Koťata Nový Knín
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Beátka Marková, ZŠ a MŠ Rosovice
Jaro klepe na vrátka,
narodí se mláďátka,
kůzlátka i kuřátka.
Kvete kvítí,
slunce svítí,
je nám teplo na tvářičky,
nenosíme rukavičky.
Kristýna Moussilli, 6. ročník,
ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35

Janička, 7 let, Skautský oddíl Koťata
Nový Knín

Dneska se mi zdálo,
že se blíží jaro.
Tráva se už zelená,
co to asi znamená?
Ptáci už nám zpívají,
copak asi chystají?
Stavějí si hnízdečka,
pro nového tvorečka.
Konečně je jaro tady
a já běžím do zahrady.
Sníh už nikde nevidím,
tak zahradu uklidím.
Jaro je tady, křičím,
a na trampolíně usilovně cvičím.
A to je konec básničky,
zatleskejte, lidičky!
Anna Doležalová, 6. ročník,
ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35

Domácí vězení
Jednoho krásného dne, mám pocit, že to bylo ve čtvrtek, jsem po dlouhé nemoci byla konečně zdravá. Připravovala jsem se do školy, a najednou slyším
v televizi, že se zavírají základní a střední školy kvůli nějakému nebezpečnému
viru COVID 19.
Nevadilo mi nemuset vstát, nejít do školy. Komu by to vadilo? S rodinou jsme
si mysleli, že to bude jen na pár dní, jenže z několika dní se staly měsíce, a všichni
jsme se museli učit online. Každé ráno se probudit a sednout si k počítači, připojit
se do společné sítě a začít se učit. Možná jsme mohli vstávat o něco později,
ale při on-line vyučování to nebylo stejné jako ve škole. Nevídali jsme své kamarády, což vadilo asi hodně lidem. Všichni celý rok 2020 proseděli doma a měli
obavy, aby nechytili tento záhadný virus COVID 19.
Rodiče se zlobili kvůli práci a na dovážku potravin. Přísahám, že jsme na ty objednané potraviny čekali tři týdny! Všichni byli mrzutí, protože tolik času pohromadě
jsme spolu dlouho netrávili a už jsme si všichni lezli na nervy.
O letních prázdninách bylo vše zakázané, byli jsme opět všichni doma.
Najednou tu byl nový školní rok a stav se zlepšil. Chodili jsme střídavě do školy.
Nečekaně se však opět situace zhoršila natolik, že byly zavřené všechny školy
a pro všechny. Měli jsme zase distanční výuku. Už mi to začalo vadit, když jsem
své kamarády slyšela jen při on-line vyučování. Někdy jsme neslyšeli ani paní učitelku, protože se přístroj sekal, nebo vypadával signál.
Je rok 2021 a situace se nemění. Jsme stále zavření doma! Alespoň, že když
jdeme do obchodu, nemusíme už mít každý svůj vlastní nákupní vozík. Myslím,
že všichni doufali, že rok 2021 bude lepší než rok předešlý. Jenže je tu nová vlna
pandemie COVIDU 19. Ve svém pokoji trávím celé dny. Připadám si tu jako ve velkém betonovém vězení. Už si ani neumím představit, jaké to je chodit normálně
do školy, nebo jít po ulici bez roušky. Jen doufám, že se situace brzy uklidní a vrátíme se zpátky ke starému životu.
Nela Hájková, 7. ročník, ZŠ a MŠ Nový Knín

Denisa Oudránová, 8. ročník,
ZŠ Dobříš, Lidická

Dominik Pešek, 7. ročník, ZŠ Dobříš, Lidická

Sláva Ti, jaro!
Slunce se probouzí po dlouhé zimě,
mláďátek je plná zahrada.
Mé milé jaro, stůj klidně při mně,
neboť já Tě mám velmi ráda.
Všichni se radují, jaru se uklání,
už mají dost zimních závějí.
K večeru ještě než přijde klekání,
sněženky se na nás zasmějí.
Dan, 10 let,
Skautský oddíl Koťata Nový Knín

Po celém světě k naší radosti,
žije velikonoční zajíček.
Dívky a barvy. Je jich všude dosti.
Koho? Velikonočních vajíček.
Pomněnky, bledule, tulipán,
sláva Ti, přejasné jaro!
Jsi dítě, dáma či velký pán?
Přeji si, abys zůstalo!

Nina Kropáčková, 6. ročník, ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35
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Jaro se nám blíží,
„distančka” mě tíží.
Už se těším do školy,
budu psát i úkoly.
Sluníčko otevírá vrátka,
brzy rozkvete zahrádka.
Na fotbal budeme chodit,
nechci se už doma nudit.
Štěpán Kvapil, 6. ročník,
ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35

Eliška, 9 let a Matěj 7 let, Skautský oddíl Koťata Nový Knín

Domácí covidové vězení
Pro mě bylo domácí covidové vězení přes celé vánoční svátky. Táta dostal covid
před Vánoci a my byli doma všichni uvězněni v karanténě.
Neviděli jsme se s nikým z rodiny ani s kamarády. Chodili jsme s mamkou Valčou jen
na zahradu, protože jsme se od táty nenakazili.
Na Silvestra nám skončila karanténa a konečně jsme se mohli venku potkat s kamarády a rodinou.
Dominik Kováč, 4. ročník, ZŠ a MŠ Rosovice
Z covidu je karanténa,
nezapomeň roušku doma.
Jinak z domu nevylezeš,
ven se jen tak nedostaneš.
A to může nuda býti,
mnohem lepší zdravý býti.

Plusy
Nemusím brzy vstávat.
Jsem doma s rodinou.
Mám víc času dělat,
co mě baví.

Mínusy
Máme víc úkolů.
Nemůžu ven s kamarády.
Nemůžu do kina.
Nemůžu lyžovat.
Tomáš Mašek, 5. ročník, ZŠ a MŠ Rosovice

Anežka, 2. ročník,
Skautský oddíl Koťata Nový Knín

Martin Stecyk, 8. ročník,
ZŠ Dobříš, Lidická

Matěj, 1. ročník, Skautský oddíl Koťata Nový Knín
3

Pan Koronavirus
Otevřel jsem oči a chvíli koukal do zdi. Později jsem si sedl na kraj postele a hleděl
do země, poté jsem si zívl a šel se obléct. Natáhl jsem si černé ponožky, které jsem
našel, pak si navlékl černé džíny, černou mikinu, černou džínsku a byl jsem připraven si jít pro snídani. Jen jsem si vzal klíče, boty, telefon, peněženku a sluchátka.
Zabouchl jsem dveře a sešel po schodech dolů, vyšel ven, nasadil sluchátka
a při tom, jak jsem šel do kavárny, jsem poslouchal hudbu. Když jsem už skoro byl
v kavárně, ohlédl jsem se za sebe, protože jsem měl pocit, že mě někdo sleduje.
A měl jsem pravdu.
Vytáhl jsem telefon a nenápadně jsem na to namířil displej, abych to viděl v odraze
a mohl to identifikovat, ale nepovedlo se. Nikdy jsem nic takového neviděl! Bylo to
podivné, bylo to bez obličeje, jen to mělo oční důlky, ale oči to nemělo.
Měl jsem strach, tak jsem zrychlil a rychlou chůzí jsem došel do kavárny. Tam jsem
si dal kávu a koblížek. Koukl jsem oknem ven, a už to tam nebylo. Potom, co jsem
dosnídal, jsem zaplatil a šel ven.
Měl jsem namířeno domů a vše se zdálo v pořádku. Po asi deseti minutách cesty
jsem se ohlédl a bylo to tam zas. Dostal jsem strach a zpanikařil jsem. Rozběhl jsem se a běžel domů, co nejrychleji jsem mohl.
Rychlostí blesku jsem vyběhl schody a zamkl se v bytě. Čekal jsem hodinu celý strachy bez sebe, jestli si pro mě přijde, ale nepřišel. Zbytek dne byl normální.
Adrian Dopita, 7. ročník, ZŠ a MŠ Nový Knín

Nevídáno, neslýcháno,
za chvíli už bude ráno,
bude teplo, já to vím,
sluníčku se nastavím.
Tobiáš Rezek, 6. ročník,
ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35

Jaro jaro – ach to krásné jaro!
To jaro, kdy se příroda probouzí
ze zimního spánku.
Jaro, jaro – to krásné období,
kdy se rodí mláďata,
a kdy kvetou květiny i stromy.
David Černý, 6. ročník,
ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35

Co mi přinesla
(a odnesla)
distanční výuka
Co mi vzala distanční výuka? Na to
mám jednoduchou odpověď. Vzala mi
vše, co mám na školní výuce rád. Škola dává mému životu řád a klid. Chybí
mi paní učitelka Malá a také můj kamarád Daniel. Chybí mi také školní jídlena.
Naše paní kuchařky dělají výborné boloňské špagety.
Co jsem se naučil díky distanční výuce? Naučil jsem se stahovat a ukladát
soubory. Naučil jsem se pracovat víc
s textem na počítači. Moc si přeji chodit
znovu do školy.
Václav Kokeš, 2. ZŠ Dobříš
Už je tady zase jaro,
malé ptáče se rozezpívalo.
Z poupat krásné květy raší,
pyl se všude kolem vznáší.
Hříbě dělá první krůčky,
levá, pravá – kolem lavičky.
Velikonoce jsou svátky jara,
ať je naše země zdráva!
Dosti bylo covidu,
chceme si užít pohybu.
Sophia M. Křížková, 6. ročník,
ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35
Kde se tu tak rychle vzalo?
Zčistajasna je tu jaro!
Ještě včera sníh byl všude,
dnes už slunce pálit bude!
David Machek, 6. ročník,
ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35
Jaro je sluníčko,
co ťuká nám na vrátka,
voňavé kytičky
a žlutá kuřátka.
Vanesa Branšovská, 6. ročník,
ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35

Fanda, 6 let,
Skautský oddíl Koťata Nový Knín

Kačka, 12 let,
Skautský oddíl Koťata Nový Knín

Covidové domácí vězení
Toto covidové období, které ze začátku vypadalo jen na další prázdniny, se stalo
opravdovým vězením. Líbilo se mi, že nemusím brzy ráno spěchat do školy a můžu
jen zapnout tablet. Teď už se mi ale vůbec nic nechce z toho mála, co můžu dělat.
Některé spolužáky jsem neviděla skoro celý rok. Moc mi chybí chodit na kroužky
a hrát si po škole s kamarády nebo se společně scházet na hřišti. Ráda bych jela
s rodiči na výlety, ale všechna místa jsou zavřená. Okolí svého bydliště mám již
za celý rok projité pěšky či na kole skrz na skrz. Vloni jsem nemohla oslavit své
10. narozeniny a letos to nevypadá jinak. Nenapadlo by mě, že rok svého dětství
strávím jako vězeň.
Jana Krákorová, 5. ročník, ZŠ a MŠ Rosovice
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Dominika Kubíková, 5. ročník,
ZŠ a MŠ Rosovice

Křížovka
Správnou odpověď zašli do MAS Brdy–Vltava na e-mail bubancova@brdy-vltava.cz.
5 správných odpovědí vylosujeme a každý vylosovaný získá malou pozornost.
Od té doby, co se k nám do Česka dostal coronavirus, to je hrůza, v karanténě mě to
nebaví. Ale díky našim skvělým vedoucím ze skautu, kteří nejen pro celý oddíl připravili skautské
, se můžu bavit
plněním skvělých různých úkolů do hry.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pája, 13 let,
Skautský oddíl Koťata Nový Knín

8.
9.
10.

1. Opak slova bdít
7. Syn krále
2. Jiný název školky (........ škola)
8. Věc, co udržuje teplo v domě/bytě
3. 27. 2. slaví svátek
9. Jinak nazvaná obloha (nad hlavou)
4. Ochrana úst před koronavirem
10. Jak se nazývá forma výuky doma
5. Noční pták
(prezenční a ...........)
6. Kukla, ve které se spí například
na táboře nebo pod stanem
Pája, 8. ročník, Skautský oddíl Koťata Nový Knín

Co mi přinesla (odnesla) distanční výuka

Dominik Nistor, 8. ročník,
ZŠ Dobříš, Lidická

Naučil jsem se slovní druhy. Zlepšilo se mi čtení. Líbí se mi doplňování i, ý. Chybí mi
kontakt s kamarády. Nelíbí se mi být stále doma. Chtěl bych být ve škole. Nemůžu
ani chodit na sportovní tréninky. Nemohl jsem jet na hory. Doma se učím s mámou.
Už se těším do školy.
Filip Vilím, 2. ZŠ Dobříš

Covidové domácí vězení
Dřív jsem byl rád, že nemusíme do školy, ale teď mě to nebaví. Velmi se mi stýská
po kamarádech. Taky už chci chodit na kroužky. Vadí mi, že když si jdete koupit
něco do restaurace, musíte si to brát s sebou. A jsou zavřená muzea. Doufám,
že to už všechno skončí.
Adam Dvořáček, 4. ročník, ZŠ a MŠ Rosovice

Na jaře, když slunce svítí,
objeví se první kvítí,
narcisky a tulipány,
zdobí žlutě všechny brány.

Anežka, 8 let,
Skautský oddíl Koťata Nový Knín

Václav Pernica, 6. ročník,
ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35

5

Jarní svítání,
bystříme vnímání,
kytky kvetou, tráva voní,
na hřišti se děti honí,
rodí se hodně mláďátek,
jaro je dobrý začátek.
Michal Duba, 6. ročník,
ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35

Eliška, 2. ročník, Skautský oddíl Koťata Nový Knín

Jarní den
Sluníčko svítí,
všude je kvítí.
V tento krásný den,
půjdeme ven,
užívat si sluníčka,
nachystat si vajíčka,
nakrmit všechna zvířátka,
slepičky, králíčky i jehňátka.
Doubravka Pechová, 6. ročník,
ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35

Jaro se nám z prázdnin vrací,
rychle musím začít s prací,
krokusům i prvosenkám
nakrucovat lístečky,
beruškám i brundibárům přidat
barvu na tečky.
Anna Zavázalová, 6. ročník,
ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35

Zimo, zimo – vem tě ďas,
nastává teď jara čas.
Noci se nám zkracují,
děvčata se radují.
Z pole sníh teď rychle mizí,
ptačí křik už není cizí.
Teploty nám stoupají,
kluci fotbal čutají.
Má to vždycky slušné grády,
když se jaro ujme vlády.
Jakub Doležal, 6. ročník,
ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35

Verča, 11 let a Vítek 8 let

Na jaře když kvetou stromy,
občas bývaj pěkné hromy,
sklízíme pak jablíčka,
když svítí hodně sluníčka.
Filip Bureš, 6. ročník,
ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35

Příchod jara
Ptáčci pěkně cvrlikají,
květiny se probouzejí,
zima už je dávno pryč,
jaro je k nám zase blíž.
Sluníčko nám pěkně září,
všem úsměvy vyskočí na tváři,
na stromech se květy objeví,
ptáčci si hnízda postaví.
Karolína Grmelová, 6. ročník,
ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35

Mám rád jaro – hodně slunce,
zeleň, květy na palouce.
Jaro střídá chladnou zimu,
zapomenem na zlou rýmu,
je tu znova po roce
a budou Velikonoce.
Matěj J. Rajský, 6. ročník,
ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35

Daniel Černý, 8. ročník,
ZŠ Dobříš, Lidická

Upletl jsem pomlázku,
je hezčí než na obrázku,
všechny holky, které znám,
navštívím a vymrskám,
než mi dají vajíčko,
vyplatím je maličko.
Matěj Vopička, 6. ročník,
ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35

Covidové domácí vězení
Určitě musíme dodržovat hygienu, to znamená mýt si ruce a používat dezinfekci,
používat svůj vlastní ručník. Nejlépe je mít svoji vlastní místnost, desinfikovat vše,
čeho se dotknu, např. toaletu a koupelnu. Minimálně se stýkat se zbytkem rodiny
v domácnosti (popřípadě nosit roušku). Dbát na dobrou stravu a vitamíny.
Tereza Hlaváčková, ZŠ a MŠ Rosovice
6

Míša, 11 let, Skautský oddíl Koťata Nový Knín

Anežka, Skautský oddíl Koťata Nový Knín
Po roce zas jaro přichází,
příroda se po tuhé zimě probouzí.
Sněhy a ledy tají,
ptáci krásně prozpěvují.
Sněženky své květy slunci ukazují,
jehňátka, srnečky i zajíčci
na svět přicházejí.
Včelky ze svých úlů vylétají,
slunce na tu krásu shora hledí.
Lukáš Pavrovský, 6. ročník,
ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35
Dan, 10 let a Šíma, 8 let, Skautský oddíl Koťata Nový Knín
Je jaro, se mi zdálo,
venku nám to tálo,
kytky nám tu pučí
a včely bzučí.
Noemi Dudlová, 6. ročník,
ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35
Jaro už je tady,
probouzím se taky,
má pro mě určité znaky,
tak zabalím svoje saky paky
a jdu koukat na ty zázraky.
Slyším zpívat ptáky,
rozkvétají louky,
vidím kvést květiny
a spokojené rodiny.
Petr Knejzlík, 6. ročník,
ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35

Jaro přišlo, to je krása,
příroda už znovu jásá,
všechno kolem pučí, kvete,
jak je krásné být na světě!
Michaela Švecová, 6. ročník,
ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35

Zkraje jara už to víme,
Velikonoce oslavíme.
Dívky barví vajíčka,
co jim snesla slepička.
A co kluci dělají?
Proutky z vrby ořezají,
koledu pak říkají
a pomlázkou šlehají.
Sabina Pincová, 6. ročník,
ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35
7

Přišlo jaro se sluníčkem,
zem otvírá zlatým klíčkem.
Všechno se raduje, zpívá
a notuje – jaro vítá.
První roste sněženka,
malá bílá květinka.
Druhý zase petrklíček,
nese s sebou zlatý klíček.
Fialinka voňavá,
hezkou vůni rozdává.
Pampeliška střapatá,
celá je jak ze zlata.
Magdaléna Nápravníková, 6. ročník,
ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35
Pohladilo zlaté slunce
chladnou jarní zem,
na kytičky zavolalo:
kytky, pojďte ven!
Tobias Baláž, 6. ročník,
ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35

Natálie Kabátová, 8. ročník, ZŠ Dobříš, Lidická

Covidové domácí vězení
Školy jsou zavřené až na školky a 1.–2. ročníky. Je distanční výuka a smí se vycházet do 21:00 ven a omezit styk s cizími lidmi. Výuka z domova mě nebaví, už se těším do školy na kamarády a paní učitelky. Tento stav trvá téměř rok a stav se zatím
moc nelepší. Budu doufat, že tento stav brzy skončí.
Dominka Kubíková, 5. ročník, ZŠ a MŠ Rosovice

Foto kvíz
Poznáš všechny rostliny na obrázku? Poku ano, zašli správné opovědi k nám
do MAS Brdy–Vltava na adresu bubancova@brdy-vltava.
5 správných odpovědí vylosujeme a každý vylosovaný získá malou pozornost.

Pája, 13 let, Skautký oddíl Koťata Dobříš

Nový
Knín

8

Malá
Hraštice
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Duben 2021

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA OBCE
Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Chotilsko
konané dne 12. 4. 2021

Zastupitelstvo usnesením schválilo
•	Rozpočtové opatření č. 2/21dle
dinný dům na pozemku parc.
předložené tabulky. Celková výše
č. 1209/1, k. ú. Prostřední Lhopříjmů je 15.765,5 tis. Kč (navýšeta dle předložené dokumentace
né o 454,0 tis. Kč) a celková výše
za předpokladu, že stavba bude
výdajů je 17.619,4 tis. Kč (navýšev souladu se stavebním zákonem
no o 191,9 tis. Kč).
a platným územním plánem.
•	Stavbu ČOV na pozemku parc. č. •	Stavbu Malé vzdělávací centrum
403/2, k. ú. Prostřední Lhota dle
Smilovice dle předložené projekpředložené projektové dokumentové dokumentace za předpoklatace za předpokladu, že stavba
du, že stavba bude v souladu se
bude v souladu se stavebním zástavebním zákonem a platným
konem a platným územním pláúzemním plánem obce.
nem obce.
•	Stavbu „novostavba rodinného
•	Souhlasí s vrty pro tepelné čerdomu“ na pozemku parc. č. 425/6,
padlo typu ZEMĚ-VODA pro rok. ú. Chotilsko dle předložené
I
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projektové dokumentace za předpokladu, že stavba bude v souladu se stavebním zákonem a platným územním plánem obce.
•	S oplocením pozemku parc. č.
403/3, k.ú. Prostřední Lhota.
•	Stavbu „rodinného domu“ na pozemku parc. č. 69, k. ú. Prostřední Lhota dle předložené projektové dokumentace za předpokladu, že stavba bude v souladu se
stavebním zákonem a platným
územním plánem obce.
•	Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6027857-1 pro
kabelové vedení NN 0,4Kv, k. ú.
Záborná Lhota a pověřuje starostku obce jejím podpisem.
•	Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6027421/SOBS
VB/1, CHOTILSKO (P-2020-1512)
pro kabelové vedení NN, k. ú.
Prostřední Lhota a pověřuje starostku obce jejím podpisem.
•	Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene – služebnosti č. RE-01/21/1, CHOTILSKO – KŘENIČNÁ, HDV PRO ČP.4,
pro kabelové vedení NN 0,4Kv, k.
ú. Křeničná a pověřuje starostku
obce jejím podpisem.
•	Kupní smlouvu č. 1400210033
mezi obcí Chotilsko a KÁMEN
Zbraslav, a.s. a pověřuje starostku obce jejím podpisem.
•	Dodatek č. 4 ke smlouvě S-0126/
REG/2017, na poskytnutí dotace
na zpracování nového územního
plánu obce a pověřuje starostku
jeho podpisem.

•	Dodatek č.1 ke smlouvě S-2506/
OZP/2020, na poskytnutí dotace
na rekonstrukci a odbahnění rybníka Kuchyňka v Mokrsku a pověřuje starostku jeho podpisem.
•	Nájemní smlouvu k bytu č. 002
Prostřední Lhota 22 v předloženém znění a pověřuje starostku
obce jejím podpisem.
•	Nájemní smlouvu na objekt
správcovské boudy na Veselém vrchu v předloženém znění
a pověřuje starostku obce jejím
podpisem.
•	Dohodu o poskytnutí finančního příspěvku na nákup domácích
kompostérů a pověřuje starostku
obce jejím podpisem.
•	Smlouvu o pachtu a provozování
vodovodu a kanalizací v předložením znění a pověřuje starostku
obce jejím podpisem.
•	Umístění plovoucího zařízení
(molo) k.ú. Prostřední Lhota, parc.
č. 1498, LB, Ř. KM 110,8 – lokalita
Smilovická zátoka, evidované pod
č. Povodí Vltavy s.p. S-1500.
•	Umístění
plovoucího
zařízení (molo) k. ú. Prostřední Lhota, parc. č. 1498, LB, Ř. KM 110,8
– lokalita Smilovická zátoka, evidované pod č. Povodí Vltavy s.
p. S-1503.
•	Umístění
plovoucího
zařízení (molo) k. ú. Křeničná, parc. č.
536/6, LB, ř.km 102,8 – lokalita
Stará Živohošť – U hřbitova, evidované pod č. Povodí Vltavy s.
p. S-1502
•	Uspořádáním závodu v orientačním běhu dne 12. 9. 2021 v uvedených místních částech.
II

4 / 2021

chotilský ZPR AVODAJ

•	Dotaci ve výši 2,000,-Kč pro Linku bezpečí, z.s. ,a pověřuje starostku obce podpisem veřejnosprávní smlouvy.
•	Vyhlášení záměru o prodeji pozemku parc. č. 92/5, k.ú. Záborná
Lhota, v minimální ceně 200,-Kč
za 1m².
•	Vyhlášení záměru o pronájmu
části pozemku parc. č. 40/1, k.ú.
Chotilsko pro umístění stánku
určeného na prodej zmrzliny.
•	Příspěvek ve výši 5.000,-Kč na 6.
ročník běžeckého závodu ,, Běh
na rozhlednu Veselý vrch“ a pověřuje starostku obce podpisem
veřejnosprávní smlouvy.
•	Pronájem hrobového místa (odd.
II. b, hrobové místo č. 53 a 54)
na Živohošti panu L.T., Záborná
Lhota.
•	Cenovou nabídku od Fair Care
s.r.o. v předloženém znění a pověřuje starostku obce podpisem
smlouvy o dílo.

•	Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku za tisk
Chotilského zpravodaje v předloženém znění a pověřuje starostku obce jeho podpisem.
•	Cenovou nabídku od Fair Care
s.r.o. v předloženém znění a pověřuje starostku obce podpisem
smlouvy o dílo.
•	Cenovou nabídku od TAGIRO
s.r.o. v předloženém znění. Starostka obce se zdržela hlasování
pro možný střet zájmů.
•	Cenovou nabídku na rozšíření VO
v místní části Lipí v předloženém
znění.
•	Smlouvu o centralizovaném zadávání veřejných zakázek v předloženém znění a pověřuje starostku obce jejím podpisem.

Zastupitelstvo usnesením zamítlo:
•	Umístění
výklopné
lávky
z hausbótu k. ú. Prostřední Lhota, p. č. 1502, LB, ř. Km 104,8 a ř.
Km 104,9 pro plovoucí zařízení
(hausbót) evidované pod č. Povodí Vltavy s. p. S-1451 a S – 1452.

III
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NAVZDORY ZIMĚ ZÁVOD ROZEHŘÁL
6. ročník tradičního jarního Běhu na rozhlednu Veselý vrch byl letos poněkud zvláštní. Covidové okolnosti nás přinutily uspořádat jej
trochu jinak. Myslím, že jsme si s tím poradili
chytře. Domluvili jsme pronájem čipové časomíry, která umožnila posílat běžce na start
jednotlivě v minutových intervalech, a tak nikde, ani na startu ani v cíli se netvořily shluky
lidí, na něž jsou nyní četní zdravotníci a politici tak hákliví.
Přitom si Běh na Veselý vrch zachoval všechny svoje atributy, kvůli kterým jej běžci milují: přátelskou atmosféru, skvěle vyznačenou trať v krásném prostředí v lesích nad Slapskou přehradou, vynikající mňamky pro
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každého v cíli, jež tradičně napekly naše milé hospodyňky z Mokrska, Prostřední a Záborné Lhoty, vynikající organizaci, a dokonce i v těchto nezvyklých a těžkých podmínkách i tombolu, jež se, pravda, rozdávala poněkud netradičně ještě před závodem.
Bohužel se z „covidových“ důvodů nekonalo tradiční vyhlášení vítězů, ale
kdo chtěl, našel si výsledek běhu na internetu. Tady jen uvádím, jak doběhli naši místní běžci:
1. Hynek Hypr, 2. Radek Jarkuliš, 3. Jiří Šťástka, 4. Josef Kožíšek, 5. Alexandr Halaj, 6. Milan Stingl a 1. žena Bára Špačková. Musím poznamenat, že časy
běžců na 2. až 6. místě se vešly do 15 sekund! Kdoví, jak by to dopadlo, kdyby
se běželo společně. Takže všem odvážlivcům gratuluji a byli jste skvělí!
Úžasný byl rekordní počet běžců i dětí v letošním ročníku – 58 dětí a 117
dospělých. Děkujeme a blahopřejeme všem!
Za pomoc děkujeme: především obci Chotilsko, Jaromíru Čeledovi a třeboňskému pivovaru a Haně Hrubé.
A dále paní starostce Běle Tobolové za předávání medailí na rozhledně
všem dětem, Jirkovi Filgasovi za fotodokumentaci, Jirkovi Šťástkovi za odvoz věcí, Hynku Hyprovi za vytištění všech tiskovin, rodině Kunešových
za pomoc na rozhledně a dalším pomocníkům odjinud, kteří přijeli, aby se
závodem pomohli.
Samozřejmě nesmím zapomenout na „pekařky a cukrářky“, díky kterým
se mohli běžci občerstvit – paní starostce Běle Tobolové, paní Moulíkové,
Drahušce Hájkové, Zlatě Hájkové, Ivě Sečkářové, Aleně Maškové, Soni Sladkovské. Velké poděkování!
-Libuše Vlachynská-

PODĚKOVÁNÍ
Touto cestou bych chtěla poděkovat paní Daně Muškové za nadační
příspěvek na nová naslouchátka. Děkuji také Pavlu Šimáčkovi a v neposlední řadě také své rodině za podporu. Díky Vám se mohu opět
vrátit do běžného života a vychutnávat si zvuky plnými doušky.
-Monika Švehlová-
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DUBEN…
Kde začít nový článek, je tentokrát velmi jednoduché. Musím se
vrátit k víkendu 27.– 28. března, kdy probíhala tradiční úklidová
akce Ukliďme svět, ukliďme Česko – a stejně jako minulý rok akce
proběhla v souladu s vládním nařízením o omezení kontaktů, tedy bez
hromadného setkání u budovy obecního úřadu v Chotilsku.
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Musím se přiznat, že jsem se letos i trošku bál, jaká vlastně bude účast,
protože zcela chápu, že řada lidí má zcela jiné starosti a úklid okolo silnic
nemusí tedy „tolik táhnout“. Stal se však pravý opak a účast byla opravdu
skvělá a letos se opravdu zapojilo i hodně nečlenů SDH. A letos tak „nebudu slušný a řeknu ta jména“. Vše začalo tak, že se někteří (paní Chumanová z Chotilska) vydali vyčistit okolí silnic již v pracovním týdnu. Následovala sobota, kdy se 20 dobrovolníků z řad obyvatel Chotilska (paní Píšová a Pivoňkovi), Křeničné (Chumanovi, Reidingerovi, Tóthovi) a dále členů
SDH Chotilsko vydalo uklízet do bezprostředního okolí 25 kilometrů silnic (v kú. Chotilsko, Křeničná, Stará Živohošť, Hněvšín, Sejcká Lhota atd.).
A práce šla opravdu rychle od ruky. A jelikož někteří neměli evidentně ještě dost, konkrétně: výše jmenovaní obyvatelé a chataři z Křeničné (a navíc ještě Sereghyovi a V.Petřina) tak se vydali znovu ještě v neděli „dovyčistit“ hluboké okolí koryta potoka z Křeničné, které lemuje silnici č.114
k Živohoštskému mostu, za což jim patří obrovský dík stejně jako všem členům našeho SDH a jejich rodinám (Šiškovi, Soukupovi, Lukavských, Petřinovi, Hrbáčkovi/Hanišovi, Brodských). Celkově bylo opět nasbíráno přes
cca 1000 kg odpadků. Děkuji - snad jsem na nikoho nezapomněl…
V této souvislosti bych také rád poděkoval všem, kdo odevzdali 27. března staré železo a elektrošrot. Výtěžek z prodeje (například za každou starou
lednici získá náš sbor 30 Kč) bude opět použit na dovybavení výjezdové jednotky naší obce.
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V sobotu 3. dubna proběhlo, v komorním duchu, slavnostní předání našeho dnes již bývalého výjezdového dopravního automobilu VW Transporter do SDH Záborná Lhota, kde automobil najde další uplatnění.
V sobotu 10. dubna se opět sešla naše výjezdová jednotka u garáže sboru
v Chotilsku, tentokrát již s novým členem. Rád bych na těchto stránkách ještě jednou přivítal tohoto nového člena naší výjezdové jednotky - pana Antonína Marka, který byl seznámen s výjezdovou technikou sboru a bude
postupně zaškolován. Dále pak byla vyzkoušena práce s přenosným pěnotvorným zařízením PRO/pak (určené především k hašení dopravních prostředků), tentokrát již s novou ekologickou pěnou a členové sboru si dále
osvěžili své znalosti řízení zásahových vozidel v rámci kondičních jízd.
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Pojďme se však nyní tradičně podívat na výjezdy:
Dne 30. 3. 2021 v 16:05 hod. byl naší jednotce vyhlášen poplach: požár,
polní porost, tráva v katastru obce Čím. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o požár suché trávy o rozloze cca 100x10m. Jelikož se požár šířil k nedalekému domu, ihned byl nasazen jeden vysokotlaký proud
a poté i dva C proudy. Požár vznikl pravděpodobně od pálení větví, kdy se
dotyčná osoba při pokusu oheň uhasit nadýchala kouře a musela být proto
ošetřena ZZS. Na místě události spolupráce s HZS Dobříš a ZZS SčK. V této
souvislosti bych opět rád (stejně jako každý rok na jaře) apeloval na Vás
na všechny, abyste i s ohledem na opakující se mimořádné sucho dbali
zvýšené opatrnosti a sledovali stránky www.hzscr.cz, kde naleznete veškeré informace, zda je vůbec pálení dovoleno. V případě že ano, připomínám adresu paleni.izscr.cz, kde lze každé pálení nahlásit.
Závěrem bych rád všechny, kdo nám pomáhají s organizací štafetového
běhu Vltava Run, informoval, že letošní ročník se stejně jako minulý rok
odkládá na září – nový termín závodu je 11.–12. 9. 2021. Věřím, že v září to
zvládneme stejně perfektně jako minulý rok.
-Martin Brodský-

OMEZENÍ DOPRAVNÍ SITUACE
V MÍSTNÍ ČÁSTI LIPÍ
Z důvodu stavebních prací na propojení vodovodu Chotilsko - Prostřední
Lhota (při čemž se zároveň budou dělat přípojky v místní části Lipí) dojde
k omezení (a někdy i uzavření) provozu po místní komunikaci. Omezení
(nebo uzavření) se týká úseku v celé zastavěné místní části Lipí.
Další změnou, která vznikne v průběhu stavby, bude narovnání skutečného stavu se stavem zaneseným na katastru u polní cesty od křižovatky
Lipí - Sejcká Lhota - Prostřední Lhota ( ve směru na Prostřední Lhotu). Nově
vybudovaná polní cesta je oproti původní (vyjeté) polní cestě posunuta cca
20 m do pole a je prozatím vytyčena dřevěnými kolíky. Časem bude její povrch zpevněn pevným materiálem. Nákres polních cest je k nahlédnutí
na FB stránkách Obec Chotilsko nebo na www.chotilsko.cz
Omlouváme se všem za případné komplikace a žádáme o trpělivost v průběhu omezení.
-oú-
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Pohádkový týden u Trolíkù
Soňa Sladkovská, Lesní rodinný klub pod Trolím vrchem
Prostřední Lhota �, Cho�lsko 26203

Pohádkový týden u Trolíků
26.7.- 30.7. 2021
Vždy od 7.30 hod - 16.30 hod
Cena 1500Kč včetně oběda a prac. materiálů.
Tábor je vhodný pro dě� od �-9 let, max.počet dě� je 12.
Každý den na dě� bude čekat jiná pohádka.
Navážeme již na zkušenos� z loňského tábora,
neboť se dětem velice líbily ak�vity vztahující se k pohádkám,
které dobře znají.
Dě� budou plnit téma�cké úkoly, zahrají si divadlo,
upečeme si bábovku od Karkulky, vydáme se ke skřítkům za pokladem.
Budeme výtvarničit, tvořit, pobíhat po louce a lese
a dělat vše, co k táboru patří.
Závěrem si dě� užijí rozlučkovou disco.

Kontakt: Lesní rodinný klub pod Trolím vrchem, z.s.
předsedkyně: Soňa Sladkovská
Tel.: 731 47 47 20
e-mail: ssladkovska@seznam.cz

X
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Pobyt s Aj a jógou u Trolíkù
Soňa Sladkovská, Lesní rodinný klub pod Trolím vrchem
Prostřední Lhota �, Cho�lsko 26203

Zkrácený pobyt s Aj a jógou
včetně přespání v Lesním klubu
22.7. - 24.7. 2021
Cena 950Kč včetně přespání v Lesním klubu.
Pobyt je vhodný pro dě� 5 - 10 let, max.počet dě� �.
Dopolední program : Pozdrav sluníčku, písničky, hry s anglič�nou.
Odpolední program: vycházky do přírody, tvoření.
Z pátka na sobotu přespání s bojovkou a pečením buřtů.
Večerní hygiena, pohádka na dobrou noc. Ráno společná
rozcvička, snídaně a předání dě� do 10hod.
Veškeré informace na tel. 731474720, emailem:ssladkovska@seznam.cz.

Kontakt: Lesní rodinný klub pod Trolím vrchem, z.s.
předsedkyně: Soňa Sladkovská
Tel.: 731 47 47 20
e-mail: ssladkovska@seznam.cz
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ZPRÁVY Z OBCE
Nové interaktivní prvky „Lesní svět“
Pro všechny, kdo si rádi hrají a chtějí poznávat přírodu, bylo na Den
Země ve čtvrtek 22. dubna v prostoru posezení u lípy v západní části
naší obce a v parčíku u školy instalováno několik herních prvků z produkce firmy Lesní svět (www.lesnisvet.cz). V dnešní době, kdy je ve velké míře pandemií omezena možnost společenských aktivit, bychom
tímto rádi zpestřili dětem pobyt venku, ale doufáme, že instalované
naučné a herní prvky možná zaujmou i maminky a tatínky.
U motanice si správným navléknutím provázku přiřadíte stopu ke zvířeti,
zároveň je tu odklopná tabulka, kde si správné řešení můžete ověřit. Na věži
poznání je 4 × 12 otočných tabulek a na každé z nich najdete jeden obrázek.
Vaším úkolem je správně určit, co je na něm. Správnou odpověď si jednoduše ověříte na zadní straně. Z jedné strany si můžete rozšířit své vědomosti o rostlinách, na dalších jsou lesní zvířátka, ryby a ptáci. V aplikaci Lesní svět můžete prostřednictvím QR kódů u obrázků zvířat a ptáků slyšet
i jejich zvuky. A když se budete chtít protáhnout, na doskočišti můžete porovnat svůj skok s délkou skoku zvířátek, která jsou tu zobrazena. Vrchní
část doskočiště funguje také jako kladina. A kdo má rád klasické hry, může
si v parčíku u školy zahrát piškvorky. Všechny naučné prvky jsou vyrobeny
z certifikovaného dřeva z našich lesů a ošetřeny ekologickými nátěry.
I
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Na pořízení vzdělávacích herních prvků přispěla MAS Brdy-Vltava v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš II.

Výsadba okrasné zeleně na obecních pozemcích
Myšlenka kultivování veřejného prostoru je určitě krásná a chvályhodná, ale sama o sobě nestačí. Nemalé části našich spoluobčanů záleží na tom, aby hezké prostředí nekončilo za ploty jejich nemovitostí,
a ochotně zvelebují i veřejné prostory v majetku obce, přiléhající k jejich pozemkům, což nás velmi těší. Při výsadbách rostlin je však třeba
postupovat uvážlivě. Chcete-li proto k této činnosti přistupovat zodpovědně a máte-li zájem poskytnout rostlinám pro jejich růst ty nejlepší
podmínky (nejen biologické), je třeba zamyslet se předem.
II
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Velmi užitečné je před realizací navštívit obecní úřad, informovat se o plánovaných akcích, které by mohly ohrozit novou výsadbu (např. rozšíření
či rekonstrukce vozovky apod.) a prodiskutovat konkrétní záměr výsadby.
Také je vhodné si před realizací zajistit souhlas vlastníka pozemku, protože podle našeho právního řádu se vlastníkem dřeviny (rostliny) stává majitel pozemku, na němž je vysazena.
Neméně důležité je také zjistit a ověřit si existenci a vedení inženýrských
sítí. Jak nadzemní, tak i podzemní inženýrské sítě mohou představovat zcela zásadní faktor pro možnost dlouhodobé existence dřevin, především pak
stromů. Hlavní oblastí kolizí jsou vedle vrůstání stromů do ochranného
pásma (ať již kořeny nebo korunou) také možná poškození při rekonstrukci
těchto sítí. Kořeny (především rychle rostoucích druhů stromů) jsou schopné proniknout i několika decimetrovou vrstvou zdiva či betonu ve snaze zajistit si vodu a minerální živiny. Výsledkem této snahy pak může být nadzvednutá dlažba chodníků, posunuté obrubníky či porušené základy domů,
a to si jistě nikdo z nás nepřeje.
Zákonem je výslovně zakázáno vysazovat stromy nebo vysoké keře
v silničním ochranném pásmu a v prostoru křižovatek (§ 33 zákona o pozemních komunikacích). Stromy a keře nesmí ani při plném vzrůstu zasahovat svými větvemi do dopravního prostoru, bránit rozhledu a zakrývat
nebo zastiňovat dopravní značky nebo zdroje veřejného osvětlení. Pokud
jde o sázení dřevin do ochranných pásem nebo do určité blízkosti dalšího
vedení infrastruktury, pak není zcela vyloučeno, ale je vázáno na souhlas
vlastníka (případně provozovatele) příslušných inženýrských sítí.
Důležitým parametrem při výsadbě musí být tedy výběr vhodného druhu podle volby místa, na kterém má být vysazen. Tím je možné předejít v budoucnu komplikacím, které by mohly nastat nesprávným výběrem. Je třeba zohlednit prostorové nároky jak podzemních, tak i nadzemních částí
rostlin.
Je třeba mít na paměti, že vysazené rostliny budou vyžadovat i následnou péči. Záleží samozřejmě na náročnosti daného druhu, nicméně v prvním období po výsadbě je obvykle třeba zajistit dostatečnou závlahu a v dalších letech je u některých typů dřevin nutné provádět výchovný řez.
Rádi bychom poděkovali všem občanům, kteří o své okolí pečují bez nároku na odměnu, a doufáme, že jsme výše uvedenými informacemi přispěli
k tomu, aby tato činnost byla ku prospěchu vzhledu celé obce.

III
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AKTUALITY Z NAŠÍ ŠKOLY
– KVĚTEN 2021
Přání ke Dni matek a Dni rodin
1. 6. – oslava Dne dětí
Vážení spoluobčané,
i přes to, že se jarní počasí ještě nepředvedlo v plné kráse, důvod k optimismu je na místě. Do školy se vrátili žáci celého prvního stupně ZŠ i předškoláci z MŠ. S obávaným a dlouho diskutovaným testováním nemají děti
a zaměstnanci žádný problém. Všichni ho zvládli na jedničku. Po počátečním opakování a procvičování se žáci aktivně zapojili do každodenní práce a plnění svých povinností. První velkou akcí byla oslava Dne Země, při
které si všichni připomněli význam přírody, nutnost její ochrany a zachování pro příští generace. Děti nejen uklízely okolí školy, ale plnily i úkoly
environmentální výchovy. Odměnou jim bylo opékání špekáčků na školní zahradě a vyzkoušely si interaktivní piškvorky nově instalované v parku před školou.
Nezapomněli jsme ani na oblíbený „Slet čarodějů a čarodějnic“, který si
děti oslavily ve škole. Vyráběly a malovaly čarodějnice, zopakovaly si lidové
zvyky a předvedly se v čarodějnických kostýmech. Při všech těchto akcích
byla přísně dodržována hygienická pravidla i homogenita přítomných. Těšíme se na příští akce, které jak doufáme, budou brzy následovat.
Zaměstnankyně ZŠ a MŠ Mokrovraty

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

IV
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SVOZ ŽELEZNÉHO ODPADU
Kdy: sobota 8. 5. 2021
→ Pouště
svoz od 9.00 do 10.00 hod.
→ Mokrovraty
svoz od 10.15 do 13.00 hod.
Žádáme občany, aby železný odpad připravili před své nemovitosti
do 9.00 hod. Chataři mohou tento den železný odpad odložit u kontejnerů na směsný odpad do 9.00 hod.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Kdy: sobota 15. 5. 2021
→ Mokrovraty, před obchodem 12:30–12:40 hod.
→ Pouště, náves
12:43–12:53 hod.
Nebezpečný odpad: staré barvy, motorové oleje, olejové filtry, brzdová kapalina, rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, detergenty a odmašťovadla, fotochemikálie, staré léky, zbytky zahradní chemie, olověné aku baterie, monočlánky, zářivky apod.
Nebezpečný odpad lze odložit zdarma. Občané mohou předat max.
50 kg nebezpečných odpadů.
Do mobilní sběrny nepatří tyto odpady: pneu a eternit.

V

Diakonie Broumov,
sociální družstvo

 Více na www: diakoniebroumov.cz, www.facebook.com/broumovdiakonie

Seznam věcí, které můžete dát do sbírky










Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
Kabelky, batohy
Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
Dětské potřeby (lahvičky, dudlíky...)

PROSÍME VŠE ZABALENÉ V IGELITOVÝCH PYTLÍCH
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
 ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
 nábytek
 znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční od 3. 5. do 19. 5. 2021
na Obecním úřadě v Mokrovratech
Bližší informace Vám rádi sdělíme:
 tel.: 318 593 812, 318 593 082 – OÚ Mokrovraty
 tel.: 491 524 342, 224 316 800 – Diakonie Broumov

INZERCE

RELMA s.r.o.
Sběrné suroviny Nový Knín
NABÍZÍME ZAJÍMAVÉ VÝKUPNÍ CENY:

• PAPÍR
• KARTONY

• ŽELEZO
•B
 AREVNÉ KOVY

