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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
jako starosta města Nový Knín pokládám za svou povinnost vyjádřit
se k článku tří zastupitelů volební strany „Zlatohorní město Nový Knín“,
který byl uveřejněn v minulém čísle zpravodaje a kterým bylo občanům
Nového Knína sděleno, že tři zastupitelé výše uvedené strany se vzdávají
svého mandátu v Zastupitelstvu města Nový Knín, a to z důvodů v článku
uvedených.
Já jako starosta města i většina dalších zastupitelů nesouhlasíme s uvedenými důvody jejich odstoupení, především s těmito: „upřednostňování
zájmů některých skupin obyvatel před zájmy všech ostatních a celkovým
rozvojem našeho města, neustálé porušování zákonů této republiky, porušování podmínek přidělování dotací“, neboť tyto důvody neodpovídají reálným poměrům ve vedení města.
Činnost zastupitelstva byla vždy postavena na principu demokracie, tedy
rozhodnutí je postaveno na rozhodnutí většiny, a není pravděpodobné, že by
tato většina zastupitelů připustila jednání, které je uvedeno jako skutečnost
odůvodňující odchod tří zastupitelů z jejich mandátu.
Uvedené důvody odstoupení jsou formulovány obecně a nebyly nikdy
předmětem konkrétního projednávání a šetření.
Odstoupení tří členů volební strany „Zlatohorní město Nový Knín“ pokládám za jejich osobní postoj a věřím, že zbývající členové této strany
a náhradníci, kteří zaujmou uvolněné mandáty, budou ve svých funkcích
pracovat ve prospěch všech občanů města Nový Knín.

Ing. Tomáš Havlíček
starosta

Titulní kresba:
Pohled na mincovnu z ulice Na Potůčku.
Novoknínsk¯

zpravodaj
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ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
USNESENÍ č. 8/2019 ze zasedání zastupitelstva města ze dne 27. 8. 2019
• USNESENÍ č. 1-8/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
volí ověřovatele zápisu: Martin Douša a Petr Chmelík.
• USNESENÍ č. 2-8/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje doplněný program zasedání.
• USNESENÍ č. 3-8/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
bere na vědomí rezignace Petry Moravcové, Ing. Pavla Hnízdila a Bc. Václava Krotila, Dis. na funkce členů Zastupitelstva města Nový Knín.
• USNESENÍ č. 4-8/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje Výsledek posouzení splnění podmínek účasti u vybraného dodavatele veřejné zakázky „Nový Knín
– cisternová automobilová stříkačka“
a doporučení hodnotící komise.
• USNESENÍ č. 5-8/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje kupní smlouvu se společností Kobit, spol. s r. o., IČ 44792247
se sídlem Rozvojová 269, Praha 6

na cisternovou automobilovou stříkačku. Návrh této smlouvy je nedílnou součástí tohoto usnesení.
• USNESENÍ č. 6-8/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje po projednání uzavření
smlouvy o překlenovacím úvěru č.
0495375129/LCD na financování investiční akce „Stavební úpravy ZŠ Nový
Knín“ s Českou spořitelnou, a.s. ve výši
19,5 mil. Kč. Návrh této smlouvy je nedílnou součástí tohoto usnesení.
• USNESENÍ č. 7-8/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
bere na vědomí schválení Závěrečného účtu Mikroregion Střední Povltaví za rok 2018.
• USNESENÍ č. 8-8/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
bere na vědomí záměr koupě části pozemku p.č. 182/15 v k.ú. Starý
Knín.
Ing. Tomáš Havlíček, starosta města
Petr Chmelík, místostarosta
V Novém Kníně dne 27. 8. 2019

USNESENÍ č. 9/2019 ze zasedání zastupitelstva města ze dne
19. 9. 2019
• USNESENÍ č. 1-9/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
bere na vědomí přijetí mandá-
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Novoknínsk¯

tu zastupitele města a složení slibu
Ing. Štěpána Poláka, Michala Rambouska a Marka Zacha.
zpravodaj

• USNESENÍ č. 2-9/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
volí ověřovatele zápisu: Josefa Máchu a Tomáše Kadlece.
• USNESENÍ č. 3-9/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje doplněný program zasedání.
• USNESENÍ č. 4-9/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje rozpočtovou změnu č.
2/2019 s úpravou na §2212 v položce 5169 navýšení o 253 985,- Kč
a na §5512 v položce 5132 navýšení
o 50 000,- Kč. Rozpis jednotlivých
položek je nedílnou součástí tohoto
usnesení.
• USNESENÍ č. 5-9/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
bere na vědomí informaci o investičních akcích města.
• USNESENÍ č. 6-9/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
bere na vědomí převod bytu v bytovém domě č.p. 60 v Libčicích a
zároveň zástupci Města Nový Knín
prověří možnosti právních důsledků
nedodržení kupní smlouvy.
• USNESENÍ č. 7-9/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene k pozemkům p.č. 771/7
a p.č. 782/9 v k.ú. Starý Knín a p.č.
993/11 v k.ú. Nový Knín stavba Nový
Knín, Pod Sady (B1310) v.v.NN čp.327
č. IE-12-6008843/1 ve prospěch ČEZ
Distribuce, a.s., IČ 24729035.
• USNESENÍ č. 8-9/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje záměr prodeje části poNovoknínsk¯

zemků část p.č. 99/1 nově označené
p.č. 99/6 a 99/7 dle GP č. 588-35/2018
v k.ú. Nový Knín.
• USNESENÍ č. 9-9/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje záměr vzájemné směny
pozemků p.č. 749/4 a p.č. 60/3, 60/4,
424/14 vše v k.ú. Starý Knín dle GP
č. 381-29/2019.
• USNESENÍ č. 10-9/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje výsledek hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce podlahy tělocvičny ZŠ Nový Knín“, doporučení
hodnotící komise a smlouvu se společností KWEKU s.r.o., IČ 27640477
se sídlem V Opletkách 985, 280 02
Kolín 4 na její realizaci. Návrh této
smlouvy je nedílnou součástí tohoto
usnesení.
• USNESENÍ č. 11-9/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje výsledek hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka interiérového vybavení
ZŠ Nový Knín“, doporučení hodnotící komise a smlouvu se společností
PRINT OFFICE s.r.o., IČ 04581849 se
sídlem Ječná 243/39a, 120 00 Praha
2 na její realizaci. Návrh této smlouvy je nedílnou součástí tohoto usnesení.
• USNESENÍ č. 12-9/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje záměr prodeje pozemku
p.č. 208/1 v k.ú. Nový Knín.
• USNESENÍ č. 13-9/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
pověřuje starostu města prověřezpravodaj
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Knín.
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Ing. Tomáš Havlíček, starosta města
Petr Chmelík, místostarosta
V Novém Kníně dne 19. 9. 2019  

USNESENÍ č. 20/19 ze zasedání Rady města Nový Knín ze dne
27. 8. 2019
• USNESENÍ č. 1-20/2019-RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program rady.
• USNESENÍ č. 2-20/2019-RM
Rada města Nový Knín schvaluje pronájem bytu v majetku města
na zdravotním středisku Nový Knín
na dobu určitou, a to půl roku, panu
Z.K.
• USNESENÍ č. 3-20/2019-RM
Rada města Nový Knín schvaluje pronájem části pozemku parc. č.
1139 panu M.V. za 100,- Kč/rok.

• USNESENÍ č. 4-20/2019-RM
Rada města Nový Knín pověřuje
starostu města připravit ve spolupráci s právním zástupcem města
podklady pro podání žaloby na administrátora stavby zateplení a snížení energetické náročnosti zdravotního střediska Nový Knín za
částečné vrácení dotace poskytnuté
na tuto akci.
Ing. Tomáš Havlíček, starosta města
Petr Chmelík, místostarosta
V Novém Kníně dne 27. 8. 2019

USNESENÍ č. 21/19 ze zasedání Rady města Nový Knín ze dne
3. 9. 2019
• USNESENÍ č. 1-21/2019-RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program rady.

• USNESENÍ č. 2-21/2019-RM
Rada města Nový Knín schvaluje
finanční dar ve výši 30.000,- Kč nejvíce postiženým bleskovou povodní
1. 9. 2019 A. a D. B.
Ing. Tomáš Havlíček, starosta města
Petr Chmelík, místostarosta
V Novém Kníně dne 3. 9. 2019

SDĚLENÍ RADNICE
Informace z radnice
Během léta proběhlo několik akcí a další čekají naše město v nadcházejících měsících. Krátce bych Vás o nich chtěl informovat.
Jednou z výrazných akcí letošního roku bylo získání dotací a vybrání dodavatele na nové auto pro novoknínské hasiče. V současné době je ukončeno
výběrové řízení, zastupitelstvem schválený dodavatel a začíná se se stavbou
samotného vozu. Konkrétně jde o nákladní automobil SCANIA 440 CAS 20
s kabinou pro 6 hasičů, nástavbou s cisternou o objemu 4 m3 a množstvím
prostorů pro vybavení na technické zásahy. Cena vozu je 6.923.000,- Kč
a na pořízení jsme obdrželi dotaci od Generálního ředitelství HZS ve výši
2.500.000,- Kč a od Středočeského kraje ve výši 1.000.000,- Kč. Zbytek ceny,
tedy 3.423.000,- Kč, bude financován z prostředků města. Pořízením nového
vozu byla završena více než desetiletá snaha o obnovu zastaralé hasičské
techniky. Stávající cisterna TATRA T148 je více než 35 let stará a náklady
na její údržbu jsou nerentabilní. V předchozích letech byla snaha pořídit
vozidlo převodem od HZS, ovšem ta byla neúspěšná. Následoval záměr koupě repasovaného (cca 20 let starého) vozu TATRA T815 za cenu 3.000.000,Kč, který nebyl schválen, a bylo rozhodnuto o pokračování snahy získat
vozidlo nové s využitím financování prostřednictvím dotací. Může se zdát,
že cena téměř 3.500.000,- Kč je vysoká, ale je třeba si uvědomit, že získáváme zcela nové auto za poloviční cenu, které bude prostřednictvím hasičů
sloužit všem občanům pro ochranu jejich majetku a životů.
Letos úspěšně proběhla oprava hlavní místní komunikace v Sudovicích
od hasičárny přes náves k poslední nemovitosti u lesa a byla dokončena komunikace včetně chodníku v ulici Ledrenská. V obou případech šlo o dlouhodobé resty a jejich realizace byla nutná, ačkoli konkrétně na opravu komunikace v Sudovicích nebyla nakonec získána dotace. Zde můžeme jen
litovat odmítnutí získané dotace před několika lety. Vedení města chystá nyní
opravy dalších komunikací a chodníků. Mezi prvními by mělo dojít na opravu chodníku v horní části náměstí od pošty k hotelu a opravu komunikace
V Jalovčinách, Na Potůčku a Vilové. Samozřejmě budou připravovány i další
opravy ulic a chodníků, o kterých Vás budeme informovat. Co se týká komunikací, které nejsou v majetku města, tak momentálně jednáme o rekonstrukci Kozohorské ulice, kde by opravu měl provést Středočeský kraj.
Momentálně připravujeme umístění výtahu na zdravotním středisku
v Novém Kníně, kde poptáváme jednotlivé dodavatele pro výběrové řízení.
Tuto akci bychom chtěli realizovat pomocí dotace od Středočeského kraje
ve výši 1.000.000,- Kč.
Petr Chmelík
místostarosta
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Rozhlas

Ti, kteří svou žádost již podali, potvrdí trvající zájem o byt telefonicky
na čísle 318 593 015, nebo e-mailem na radnice@mestonovyknin.cz.

V měsíci říjnu proběhne servis veřejného rozhlasu. Žádáme proto občany, v jejichž okolí došlo k poruše rozhlasu, aby sdělili místo poruchy do
21. října na městském úřadu. Pro případné zjištění poruchy bude rozhlas
spuštěn 14. října v 19.00 hod.
Děkujeme za spolupráci.
MěÚ Nový Knín

Poděkování
Jménem vedení města bych chtěl touto cestou poděkovat hasičům z okolních obcí za pomoc při bleskové povodni 1. září 2019.
Zvláštní poděkování si zaslouží firma Kohout, která nasadila svou techniku při odklízení škod, a především spoluobčané, kterým není lhostejný
osud postižených a okamžitě pomohli při likvidaci následků povodně.
Petr Chmelík
místostarosta
Dovolte mi touto cestou poděkovat všem, kdo zasahovali a později pomáhali při bleskové povodni 1. 9. 2019. Především všem jednotkám hasičů, zaměstnancům města, firmě bratří Kohoutů a všem občanům, kteří nezištně
pomohli všem postiženým.
Rada i zastupitelstvo města přijaly kroky, které snad přispějí v budoucnu k eliminaci takové pohromy. Vzhledem k množství srážek v minimálním
časovém úseku je jisté, že v takovém případě se jen stěží podaří následkům
úplně zabránit, ale pokusíme se udělat vše pro jejich omezení.
Ještě jednou velký dík všem.
Tomáš Havlíček

Plánovaná odstávka – přerušení dodávky elektrické energie
8. 10. 2019 (7:30–15:00)
Nový Knín – Nový Knín
• Kozohorská
208, 328, 330, 331, 337, 352, 353, 363, 364, 369
• Na Vyšehradě 342,
• Nový Knín
485, parc.č. 115
9. 10. 2019 (7:30–15:00)
Nový Knín – Nový Knín
• Dlážděná
304, 305, 306, 307, 308, 335, 336, 338, 339, 418,
• Dvorská
294, 299, 324, 326, 358, 359, 360, parc.č. 69,
• Kozohorská
208, 328, 330, 331, 337, 352, 353, 363, 364, 369,
• Masnerova
100, 101, 102, 187, 193, 197, 218, 34, 89, 90, 97, 98,
• Na Merendě
216, 68, 69, 87, 88, parc.č. 1060839,
• Na Smíchově	159, 160, 163, 164, 171, 175, 180, 210, 233, 241, 253, 435,
70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 93,
• Na Vyšehradě	173, 174, 177, 178, 290, 293, 342, 347, 350, 374, 375, 377,
385,
• náměstí Jiřího z Poděbrad
240, 58, 59, 61, 62,
• Nový Knín	1060822, 1060834, 1060840, 962944, 289, 485, parc.č.
115, parc.č. 146, parc.č. 40/15, parc.č. 716/1, parc.č. 74/3,
parc.č. 835, parc.č. 918/25, parc.č. 958, parc.č. 993/7,
• Paškova
372,
• Pod Sady
286, 349, parc.č. 122/2, parc.č. 571,
• Reinišova
477, 478, 479, 495, parc.č. 716/12, parc.č. 716/17,
• Staroknínská	181, 285, 288, 289, 301, 302, 303, 309, 310, 316, 322, 325,
334, 340, 343, 344, 355, 417, 421, 436,
• Tyršova
287, 295, 373, 378
Nový Knín – Sudovice
• Sudovice
85

Volný byt 1+1
Od listopadu 2019 bude volný byt o velikosti 1+1 na adrese Sídliště 423,
Nový Knín.
Písemné žádosti o tento byt přijímáme v podatelně městského úřadu.
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PRŮVOD S LAMPIÓNKY
1. 11. 2019 od 16.30 hod
Lesní rodinný klub pod Trolím vrchem srdečně zve děti a jejich rodiče
na tradiční průvod s lampióny.
• Sraz v Prostřední Lhotě 4 u Trolíků.
• Na všechny čeká občerstvení, malování na obličej,
výroba strašidýlek
• Masky vítány

Blahopřejeme všem k dosaženým vynikajícím výsledkům. Vážíme si snahy
všech mladých, kteří hodlají pokračovat v hasičské dovednosti. Rovněž oceňujeme jejich vedoucí za jejich nadšení, čas a obětavou práci, kterou věnují
výchově mladých hasičů.
Denní soutěže s PPS 8 „O pohár starosty města“ se účastnila družstva
mužů z Hřiměždic, Skalice, Budínku, Prostřední Lhoty A, Prostřední Lhoty
B a Zahořan. Vítězem se stalo družstvo Hřiměždic s časem 24,35 s. Družstva
žen byla tentokrát jen dvě, a to z Hřiměždic a Zahořan. Vítězem se staly
ženy ze Zahořan s časem 29,27 s.
Poslední soutěží byl noční útok s PPS 12 „O pohár starosty sboru“. V mužské kategorii soutěžila družstva Skalice, Zahořany, Senešnice, Velká Hraštice a Budínek. Muži ze Zahořan zvítězili s časem 17,52 s. Na druhém místě se
umístilo družstvo Skalice a na třetím Budínek. Putovní pohár opět putoval
do Zahořan.
Výsledky soutěže družstev žen: Zahořany – 1. místo s časem 20,33 s, Velká Hraštice B s časem 27,95 s a Velká Hraštice A – 32,41 s.
Celkem tedy ve všech kategoriích soutěžilo 25 družstev. Všem blahopřejeme k dosaženým výsledkům.
Jsme velice rádi, že tolik družstev k nám přijelo soutěžit. Víme, že v dnešní hektické době je stále více povinností jak pracovních, tak i rodinných.
O to více si vážíme snahy soutěžících družstev, ale i všech členů našeho
družstva, kteří si našli čas a den soutěží uspořádali. Děkujeme.
Věříme v zachování přízně jak ze strany hasičských sborů, tak i ze strany občanů a hlavně Města Nový Knín.
Těšíme se na další společná setkání.
O.K.

DEN SOUTĚŽÍ HASIČSKÝCH DRUŽSTEV V NOVÉM KNÍNĚ
V sobotu 31. 8. 2019 se v Novém Kníně na louce pod Hraštickou strání
uskutečnil tradiční „Den soutěží“ hasičských družstev. Pořádající Sbor dobrovolných hasičů v Novém Kníně připravil dvě základny pro soutěžící v požárním sportu, jehož disciplínou byl jako obvykle požární útok. Občerstvení
zajistili rovněž novoknínští hasiči. Naštěstí i vody ve Voznickém potoce bylo
dost, do poslední chvíle jsme měli obavy, zda nějaká voda v potoce vůbec
bude… V loňském roce se z důvodu nedostatku vody musel den soutěží
zrušit.
V soutěži „O putovní sekyru starosty SDH“ se zúčastnilo celkem 9 družstev – ČHJ Libčice A (přípravka), Libčice B (přípravka), Libčice mladší hasiči, Libčice starší hasiči. Družstva SDH Zahořany přijela se svými třemi
družstvy – A mladší hasiči, B mladší hasiči, starší hasiči. Dalšími soutěžícími byla dvě družstva z Velké Hraštice – mladší a starší hasiči. Vítězem se
v kategorii mladších hasičů a přípravky stalo družstvo Zahořan – A (mladší hasiči) – útok za 17,27 s. V kategorii starších hasičů zvítězilo družstvo
Zahořan (útok za 16,92 s). Takže putovní sekyra „putovala“ do Zahořan.
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NEJVĚTŠÍ ŠKOLA TAEKWON-DO V ČR
VSTUPUJE DO NOVÉ SEZÓNY
Škola Ge-Baek Hosin Sool začíná novou sezónu! Přijďte si zacvičit tradiční korejské bojové umění taekwon-do! Jsme největší školou v
Čechách i na Moravě s nejširší nabídkou tréninků. Již několik let po sobě se nám podařilo
obhájit celkové vítězství Mistrovství České republiky a patříme do nejlepšího STM v ČR.
Při tréninku klademe důraz na originální
hodnoty bojových umění, jimiž jsou zdvořilost, čestnost, vytrvalost a sebeovládání. Školu vedeme pod dozorem korejského velmistra Hwang Ho Yonga, jako jediní v republice nově vyučujeme i další korejská bojová umění
taekkyon, gumdo a hoppae sool.
Novoknínsk¯

zpravodaj
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Přihlásit se můžete po celý rok, jen u nás získáte zkoušky na vyšší pásek i výbavu (dobok, lapa, chrániče) zdarma. Proto neváhejte a přidejte se
k nám každé úterý od 16:30 v ZŠ města Nový Knín. Pro bližší informace
navštivte náš web na tkd.cz.
Nikol Křížová, Ge-Baek Hosin Sool

CO SE UDÁLO V „DOMEČKU“
Milí čtenáři,
máme tady nový školní rok. Po krásném slunném létu přichází podzim.
Všichni doufáme, že si užijeme babí léto a tedy i pobyt na školní zahrádce
s míči, v pískovišti, na koloběžkách, na houpačkách a na skluzavkách.
Nový školní rok jsme zahájili jako obvykle ve dvou třídách. Nově starší
děti „Kočičky“ odpočívají po obědě ve své třídě a nemusí do ložnice s malými „Pejsánky“. Změny nastaly i ve složení pedagogického sboru. V mateřské škole pracují od září čtyři učitelky a přijali jsme novou asistentku
pedagoga.
V letošním školním roce dochází do Mateřské školy Domeček 40 dětí.
Některé s nadšením a jiné s pláčem, ale všechny s očekáváním: „Co nového spolu prožijeme?“. Září bylo zaměřeno na poznávání nových kamarádů
a některé děti poznávaly taky mateřskou školu a její okolí. Společně jsme se
nasmáli při sledování pohádky „Boudo, budko“ a herce i maňásky divadla
„Úsměv“ jsme odměnili dlouhým potleskem. Předškoláci navštívili radnici,
kde si s průvodkyní prohlédli radniční prostory a také se seznámili s historií města. Moc děkujeme paní Kolkové za zajímavou prohlídku s výkladem.
S „Vandou a Standou“ jsme zpívali a tančili a hlavně jsme poznávali zásady
správné hygieny, stravování, uchovávání potravin a správného způsobu stolování, které jsou důležité pro zdraví člověka stejně tak jako jeho vnitřní
pohoda. S divadlem „Letadlo“ jsme si osvojovali poznatky o živé i neživé přírodě na podzim. Spolupracovali jsme s herci při zpěvu a přednesu a v pohybu jsme si upevnili získané vědomosti.
A co na závěr? Všem dřívějším předškolákům, tedy žákům 1. třídy i těm
starším přejeme hodně úspěchů a radosti z nových poznatků v novém školním roce 2019/2020. Všem pedagogům i rodičům přejeme hodně elánu a trpělivosti. A našim dětem přejeme, ať se jim ve školce líbí!
Za kolektiv zaměstnanců MŠ NK napsala Dagmar Dubinová

12

Novoknínsk¯

zpravodaj

ŘÍJEN VE FARNOSTI
Měsíc říjen začínáme ve staroknínské farnosti již tradiční poutí k patronu farního kostela sv. Františka. Začínáme
v pátek bohoslužbou ve farním kostele a následnou adorací
před vystavenou Nejsvětější svátostí. Pouť je spojena s putováním naší krásnou krajinou. V letošním roce budou dvě poutní trasy po ranní bohoslužbě doprovázeny kněžími: P. Janem Dlouhým a P. Petrem Benešem CSsR. Trasy budou končit v Mokrovratech, kde bude představena
Charita Starý Knín a její činnost. V neděli v 10.30 hod. je slavná poutní
mše sv. ve farním kostele. Pouť zakončíme odpoledne v 15.00 hod. v kostele
sv. Fabiána a Šebestiána v Živohošti, kde poděkujeme za svatořečení svaté
Anežky České a za dar svobody. (viz přiložený plakátek)
Přikládám slovo papeže Františka, které věnoval papež 5. světovému
dni modliteb za péči o stvoření a obsah souvisí s naším svatým Františkem:

J

Poselství Svatého otce Františka
k oslavám 5. světového dne modliteb za péči o stvoření
1. září 2019
„Bůh viděl, že je to dobré“ (Gen 1,25). Na začátku biblického vyprávění se
Bůh s potěšením dívá na své stvoření. Dívá se na obyvatelnou zemi, na vody
přinášející život, na stromy nesoucí plody, na zvířata zaplňující společný domov; to vše je milé Božím očím. Bůh předává člověku tvorstvo jako vzácný
dar, který je třeba chránit.
Odpověď člověka na tento dar byla, bohužel, poznamenána hříchem, uzavřením se do vlastní autonomie, dychtivostí po majetku a po využívání. Tvorstvo
- místo setkání a sdílení - bylo egoismem a sobeckými zájmy přetvořeno ve výkladní skříň rivality a střetů. Do nebezpečí se dostala samotná příroda. To, co v
Božích očích bylo dobré, se dílem lidské ruky stává zneužitelným. V posledních
desetiletích se situace výrazně zhoršila: trvalé znečišťování, nepřetržité využívání fosilních paliv, intenzivní drancování zemědělské půdy, kácení lesů, alarmující hodnoty globálního oteplování. Nárůst extrémních meteorologických
jevů a desertifikace půdy dopadají na ty z nás, kdo jsou nejvíce zranitelní. Stejně znepokojivé je tání ledovců, nedostatek vody, zanedbávání systému vodních
nádrží, velké množství plastů a mikroplastů v oceánech. To vše poukazuje na
nutnost zásahů, které nelze více odkládat. Vytvořili jsme stav klimatické nouze,
který závažně ohrožuje přírodu a život, včetně našeho života.
Zapomněli jsme, co je naším základem: jsme Boží tvorové stvoření k Božímu obrazu (srov. Gen 1,27), kteří mají obývat společný domov jako bratři
a sestry. Nebyli jsme stvořeni jako arogantní jednotlivci, člověk v Božím záměru je středem životodárné sítě, kterou utváří miliony druhů, se kterými
Novoknínsk¯
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nás Stvořitel láskyplně spojil. Je na čase, abychom znovu objevili povolání
Božích dětí, které jsou si navzájem bratry a sestrami a jsou ochránci tvorstva. Je čas k pokání a obrácení, čas návratu ke kořenům: jsme milovaní
Boží tvorové. Bůh nás ve své dobrotě zve, abychom milovali život, vytvářeli
společenství a žili ve spojení s přírodou.
Důrazně proto vyzývám věřící k modlitbě v tomto čase, který, díky příhodné iniciativě ekumenického společenství, vykrystalizoval v Čas pro přírodu:
jde o období intenzivní modlitby a činnosti ve prospěch našeho společného
domova. Zahajuje se 1. září, na Světový den modliteb za péči o stvoření, a
končí 4. října, v den památky sv. Františka z Assisi. Je příležitostí ke sblížení
s našimi bratry a sestrami různých křesťanských vyznání. Myslím zvláště na
pravoslavné věřící, kteří tento den slaví již třicet let. Buďme také ve spojení se
všemi lidmi dobré vůle. Je třeba, abychom na pozadí ekologické krize, zasahující každého, podporovali a ochraňovali životodárnou síť, jejíž jsme součástí.
Je to čas, kdy se máme navrátit k modlitbě v přírodě, kde z našeho srdce
spontánně tryská vděčnost Bohu Stvořiteli. Sv. Bonaventura, básník františkánské moudrosti, říkával, že příroda je první „knihou“, kterou před námi
Bůh otevřel, abychom žasli nad její sladěnou a krásnou různorodostí, a byli
tak vedeni k lásce ke Stvořiteli a k jeho chvále (srov. Breviloquium, II, 5.11).
V této knize nám každý tvor byl dán jako „Boží slovo“ (srov. Commentarius
in librum Ecclesiastes, I, 2). V tichosti a v modlitbě můžeme naslouchat symfonii tvorstva, která nás volá, abychom vystoupili ze své sebestředné ulity.
Znovu tak objevíme, že nás prostupuje Boží láskyplnost a že sdílení obdržených darů nám přináší radost. V tomto smyslu můžeme říci, že příroda, životodárná síť, místo pro setkání s Pánem a mezi námi, je jakousi Boží sociální
sítí (srov. Audience evropských vedoucích skautů 3. srpna 2019). Vede nás,
abychom Stvořiteli vzdali vesmírný chvalozpěv, jak nás učí Písmo: „Vše, co na
zemi roste, veleb Pána, chval a oslavuj ho navěky“ (Dn 3,76).
Je to čas k reflexi o našem každodenním životním stylu. Naše rozhodování
ohledně jídla, spotřeby, dopravy, užívání vody, energie a mnoha materiálních
dober je mnohdy neuvážené a škodlivé. Je nás příliš, kdo přistupujeme k přírodě svévolně. Rozhodněme se pro změnu, změňme náš životní styl na jednoduchý a ohleduplný! Je čas přestat být závislí na fosilních palivech a urychleně
a rozhodně podniknout kroky směrem k čisté energii, k udržitelnému a oběhovému hospodářství. Nezapomeňme naslouchat domorodým obyvatelům. Jejich po staletí předávaná moudrost nás může naučit lepšímu vztahu k přírodě.
Je čas podniknout prorocké kroky. Mnozí mladí lidé na celém světě se
ozývají s požadavkem, aby došlo k odvážným rozhodnutím. Jsou zklamaní z přílišného množství nesplněných slibů, z přijatých a neuskutečněných
usnesení, zanedbaných kvůli postranním zájmům nebo parciálním výhodám. Mladí lidé nám připomínají, že Země není majetek ke zničení, ale dědictví, které je třeba zachovat. Naděje v budoucnost není krásný sentiment,
ale úloha, která vyžaduje konkrétní úkony dnes. Dlužíme jim skutečné odpovědi, nikoli prázdná slova; skutky, nikoli iluze.
Naše modlitby a naše výzvy mají především za cíl senzibilizaci představitelů politického a společenského života. Na mysli mám obzvláště zástupce

vlád, kteří se v příštích měsících setkají, aby obnovili rozhodnou snahu vést
planetu k životu, nikoli k setkání se smrtí. Napadají mne slova, která jako
duchovní závěť pronesl Mojžíš k lidu před vstupem do zaslíbené země: „Vyvol si život, abys žil ty a tvoje potomstvo“ (Dt 30,19). Jsou to prorocká slova,
která můžeme adaptovat na sebe a na situaci naší Země. Vyvolme si tedy
život! Řekněme „ne“ konzumní chamtivosti a nárokování si všemohoucnosti, ne cestám smrti. Vydejme se dnes prozíravou cestou zodpovědného odříkání, abychom zítra zajistili perspektivu životu. Nepodvolme se perverzní
logice snadného výdělku, mějme na mysli budoucnost všech!
V této souvislosti má velkou důležitost nadcházející „Summit pro klimatickou akci“ Organizace spojených národů. Vlády zde mají prokázat politickou vůli intenzivně zvyšovat opatření, aby co nejdříve dosáhly nulové
čisté emise skleníkových plynů a udržely globální oteplování na hodnotě
1,5°C ve srovnání s předprůmyslovou dobou, v souladu se záměry Pařížské
klimatické dohody. V měsíci říjnu pak bude středem pozornosti mimořádné
biskupské synody Amazonie, jejíž integrita je závažně ohrožena. Využijme
těchto příležitostí, abychom odpověděli na volání chudých této země!
Každý věřící křesťan, každý člen lidské rodiny může být drobným, ale
jedinečným a nenahraditelným provázkem, který přispěje k navázání životodárné sítě, zahrnující všechny. Staňme se zodpovědnými a vezměme si k
srdci péči o životní prostředí skrze modlitbu a činnost. Bůh, „vládce, milující
život“ (Mdr 11,26), nám dodá odvahy, abychom činili dobro bez čekání na
iniciativu druhých, bez otálení, než bude příliš pozdě.
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Ve Vatikánu 1. září 2019

FRANTIŠEK

J

Úmysly apoštolátu modlitby na měsíc říjen
Evangelizační úmysl: Misijní jaro církve
Aby inspirace Ducha svatého vedla církev k novému rozkvětu misií.
Národní úmysl: Ať svatost kněží a tichost a obětavost všech Bohu zasvěcených svědčí světu o tom, že Bůh stačí pro naplnění života.

Náboženství
Skupina začínajících s náboženskou výukou ve čtvrtek ve 14.00 hod. na faře.
Vyprošuji Boží požehnání všem, kteří žijí v naší farnosti.
Žehná P. Josef Andrejčák O.Cr.
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KLADENÍ VĚNCŮ

PONDĚLÍ

28. 10.

Jako každoročně bude dne 28. října 2019 uctěna památka všech padlých v I. světové válce.

2019

V 10.00 hodin ve spolupráci s místní organizací Bojovníků za svobodu
a Sborem dobrovolných hasičů budou postupně položeny věnce ke všem
pietním místům na území města.

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Poděkování všem hasičským sborům
a lidem ochotným nám pomoci

Vážení spoluobčané,

Děkujeme za rychlou a účinnou pomoc všem hasičským sborům dne
1. 9. 2019, kdy jsme byli zaplaveni vodou a bahnem. Na žádost hasičů jsme
otevřeli vrata, abychom zabránili pohromě pro další rodiny.
Hasiči následně bagrovali bahno z našeho dvora do pozdních nočních
hodin. Ráno nám přistavili kontejner a my jsme stačili naplnit ještě další
dva kontejnery bahnem ze zahrady, dvora a dalších objektů.
Ještě jednou děkujeme za příkladnou pomoc, zde platí staré české přísloví: v nouzi poznáš přítele – v tomto případě jich bylo víc.
manželé Soběslavských

Něco o povodni
V neděli 1. září 2019 se ulice Na Merendě v Novém Kníně zatopila nejen
vodou, ale i velkým množstvím bahna. Bylo to tak veliké, že se sjelo několik
hasičských sborů.
Bahno odklízeli hasiči za pomoci bagrů a buldozerů do ranních hodin.
Všichni pomáhali, kde se dalo. Proud vody s bahnem se řítil od Starého Knína z polí. Je třeba se nad tímto hospodařením našich zemědělců zamyslet.
Jak tuto situaci řešit, aby se již v našem městě neopakovala.
Děkuji všem známým a kamarádům, kteří nám v každé volné chvíli
chodili pomáhat likvidovat spoušť. V našem bytě po opadnutí vody zůstala
strašná vrstva bahna a začalo se likvidovat. Na pomoc přišla i mladá gene-
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race – Kentauři i fotbalisté. Z bytu vyváželi nábytek, likvidovali zatopené
věci, spotřebiče. Všichni dělali práci, která byla potřeba.
Plno žen pomáhalo s úklidem a v pytlích si odnášely domů prádlo na vyprání. Přišel i starosta Ing. Tomáš Havlíček s peněžním příspěvkem na věci,
které byly poškozeny nebo i zničeny. V této chvíli to byla velká podpora
a pomoc.
Ještě je třeba na Merendě řešit kanály, to všichni místní znají, když při
každém větším lijáku kanály nepojmou tak velké množství vody, zahltí se
a je zde řeka na silnici, úplné jezero. Přáli bychom si, aby se taková situace
u nás v Novém Kníně už neopakovala, ale musí se pro to něco udělat.
Chtěli bychom říci všem občanům, že dobrého kamaráda a přítele poznáš, až když jsi v nouzi. Všem ještě jednou velký dík za každou pomoc
a podporu, sami bychom to nezvládli.
manželé Brejchovi

zpravodaj

hned 1. září přišel přívalový déšť. Tady u nás to jen o trochu víc vymlelo
již vymleté. Posílám foto z roku 2014, které je totožné s rokem 2019. Ale přijela rychlá rota, zasypala ty největší výmoly a tím to zvadlo.
Nejhůře ale dopadli Brejchovi. Málokdo si dovede představit tu hrůzu
a trauma, když se něco takového stane, majetkové škody nepočítáme. Zaplať Bůh, stává se to jen občas. Že s kanalizací není všechno v pořádku, se
ví od začátku. Vždyť při jakémkoliv dešti je na křižovatce u Brejchů kamení
a vše, co steče z náměstí. O kanalizací ví dost i jistá rodina z Kostelní ulice,
kde je dodnes otravuje neskutečný zápach. Někdo musel vyhotovit projektovou dokumentaci, někdo ji musel schválit a někdo převzít hotové dílo. To
jako nechápu, jak někdo převzal „kameňák“ s tím „hrbem“, který je tam,
byť menší, dodnes! Další diskuze by se vedla okolo protipovodňových opatření – je v bledě modrém. Když jsem u té Kocáby, tak mě zarazilo hlášení
místního rozhlasu, abychom si hlídali hladinu řeky. Zásadní věci se neřeší,
ale řeší se kameny na pozemku jednoho rodinného domu. Že má kameny
před domem spousta obyvatel, se nevidí, nebo vidět nechce. Ale co. Příští
rok se zde bude konat mistrovství světa v rýžování zlata, a to budou cizinci
„čumět na drát“.
Nyní bych touto cestou chtěla poděkovat Honzíkovi a Bohoušovi Kohoutovým za to, za jak krátký čas dokázali přemístit lva. Stálo je to hodně sil,
starostí, ale i nemalé finanční prostředky. To, co se táhlo přes rok, bylo díky
klukům vyřízeno za krátký čas. Oni neslibovali, ale jednali. Zkrátka „všechno jde, když se chce“! Já jen doufám, že se na to dívají tak jako já i ostatní lidé, kterým se jako mně ulevilo. Snad se klukům nestane to, co mně.
Můj syn spoustě lidí pomohl, a přesto mě napadla matka jednoho „konšela“
s tím, že až ho potká, že ho klidně přejede!
Novoknínsk¯
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Jsou to lidé nepřející a zákeřní, ale to se stává – zášť, závist a zloba.
Kluci, ještě jednou velké díky.
J. Šrámková

2014
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Ledro deset let po první výpravě
I letos v září se uskutečnila výprava na Ledro. Jako obvykle bylo obsazeno dlouho předem a rovněž jako obvykle tam ona výprava vezla nemalé
zásoby občerstvení pro italské přátele. Tím spíš, že letos uplynulo již deset
let od úplně první hromadné výpravy do tohoto partnerského údolí, takže
vlastně bylo co slavit. Včetně kulatého výročí pojmenování „našeho“ náměstí.
A tak ve čtvrtek 5. září 2019 po dvaadvacáté hodině večerní opět vyrazil
plně obsazený autobus směrem na Ledro. Většina z nás tam byla už poněkolikáté – a pořád nás to nepřešlo. A myslím, že zklamáni nebyli ani ti, kterým
se poštěstilo vyrazit tím směrem úplně poprvé.
Ještě před příjezdem do „našeho“ údolí jsme se zastavili v obci Limone
sul Garda. V plánu bylo projít se po nově vybudované stezce podél jezera,
ale počasí tomu právě dvakrát nepřálo – drobný déšť sice chvílemi ustával,
ale chvílemi se pro změnu střídal s deštěm ještě prudším, a tak z hromadné
procházky nic nebylo. Je to ostatně cesta nikam – vychází sice z Limone,
vede podél silnice do Rivy del Garda, ale na hranici Lombardie a Tridentska náhle končí. Vedení autonomní provincie Trento sice plánuje její pokračování až do Rivy del Garda, ale k tomu zatím nedošlo. Možná nám ten
déšť chtěl říci, abychom si počkali, až bude dokončena celá trasa, protože
chodit po cestě, která končí kdesi v půli, je v principu nesmysl. A tak jsme si
dali rozchod, abychom se aspoň porozhlédli po Limone, i když ani to nebylo
v tom deštíku nejpříjemnější.
A pak jsme konečně dojeli do Ledrenského údolí, kde jsme se ubytovali.
Pravda, ani to nebylo zcela bez komplikací – ukázalo se, že část účastníků,
kteří měli bydlet v hotelu Sport, je ubytována v Bezzecce. Ale mohlo to dopadnout i hůř.
Krátce po ubytování se počasí začalo lepšit, a tak jsem si mohl dovolit
obejít Ledrenské jezero. A večer zajít na první neformální večer, kdy v přístřešku při restauraci hotelu Silvana zahrála známá knínská kapela Flok
S.K.H. – poučná píseň o vlivu konzumace arašídů na průběh válečných operací samozřejmě nechyběla, stejně jako další již klasický repertoár uvedeného seskupení.
Další den se výprava rozdělila. Ti, kdo byli na Ledru poprvé (a s nimi řada
dalších), se vydali projít si Ponalskou cestu. Samozřejmě zase směrem dolů
do Rivy, kam pro ně posléze přijel autobus. A druhá část si vyšla k chatě Al
Faggio (tj. česky U buku, zhruba 970 metrů nad mořem) v severním cípu
Conceiského údolí (boční údolí, kolmé na to Ledrenské). Při cestě jsme se
na chvíli zastavili u jahodových plantáží (těsně za Lenzumem, zhruba 790
metrů nad mořem), kde nyní brigádničí jeden náš spoluobčan. Až k uvedené
chatě vede téměř po rovině asfaltovaná cesta (z Lenzuma cca 180 metrů převýšení na 3,5 km cesty, z Pieve 300 metrů převýšení na 6,8 km cesty – což je
v Alpách úplné nic), a tak tato výprava nebyla nikterak namáhavá. O něco
složitější bylo pokračování na Malgu (salaš) Guì (kam už jsem ale zamířil
Novoknínsk¯
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sám), kde asfalt záhy skončil a stoupání začalo být znát. Když začalo pršet,
ještě jsem chvíli pokračoval ve výstupu. Teprve, když jsem měl ono stavení
na dohled, totiž zbývalo mi tam necelých 300 metrů a převýšení tak dvacet
metrů (ušel jsem další dva kilometry s převýšením dalších 450 metrů; došel
jsem tedy zhruba do nadmořské výšky 1420 metrů), jsem dalšího výstupu
zanechal a začal se vracet zpět. Když jsem scházel dolů, ze svahu na druhém
břehu, podél nějž vedla cesta, se uvolnil poměrně velký kámen a temně žuchl
do vody. Nechtěl bych být v tu dobu v korytě toho potoka.
Pro ty, kdo cestu ukončili u chaty U buku, mezitím přijel autobus a odvezl je zpět.
V Pieve se v sobotu a v neděli konala přehlídka komiksů. Kvůli jinému
programu sice nešlo trávit tam dlouhé hodiny, ale aspoň na chvíli bylo možno se tam zastavit.
Večer pak již tradičně patřil veselici na Novoknínském náměstí v Locce.
Protože předpověď počasí byla nejistá, postavili naši italští partneři na ploše náměstí stany, do nichž bylo zavedeno i osvětlení, takže nebezpečí, že
účastníci setkání zmoknou, se výrazně snížilo. Opět byla k dispozici spousta občerstvení, které jsme s sebou vezli z Nového Knína – od koláčků přes
klobásy a utopence až po pivo a Becherovku. I tento den se o většinu hudební produkce postaral Flok S.K.H. a ani toho večera nechyběl onen výše

zmíněný poučný song. Ale zazněla samozřejmě i spousta dalších skladeb.
Jen bych měl poznámku ke slavné písni Řekni, kde ty kytky jsou. Jelikož
ji napsal Američan Pete Seeger (03.05.1919 – 27.01.2014) a nacházeli jsme
se v Itálii, možná by stálo za úvahu pro tyto příležitosti nacvičit dotyčnou
skladbu buď v anglickém originále (Where Have All the Flowers Gone)
nebo v některém z existujících italských překladů (například Dove andranno i nostri fiori – https://wikitesti.com/dove_andranno_i_nostri_fiori/, nebo
Dove son finiti i fiori https://www.antiwarsongs.org/canzone.php?id=2&lang=en). Možná by šlo poohlédnout se i po italských verzích dalších písní,
které má Flok S.K.H. v repertoáru. Pravda, u takových skladeb, jako je
Jesse James či John Hardy, bych si úspěchem nebyl úplně jist (Itálie má
dost svých mafiánů a teroristů, než aby musela oslavovat pistolníky Divokého západu), ale třeba u Dylanovy skladby Blowin‘ in The Wind by se něco
našlo – existuje několik italských verzí (https://www.antiwarsongs.org/canzone.php?id=101&lang=it). Později se do programu zapojili i italští účastníci
programu, a tak přece jen zaznělo i několik písní v italštině. Většina piva,
které jsme s sebou vezli, se stihla toho večera vytočit.
A přišel den třetí. Původně bylo v plánu vyjet si do Malcesine a odtud
lanovkou na hřeben Monte Balda. Jenže k tomu nedošlo. Od rána bylo deštivo a viditelnost nic moc. A tak se uskutečnil „plán B“: jelo se do Verony,
kde podle předpovědi mělo být – a bylo – počasí přece jen příznivější. Jen
jsme se museli složit na mýto a parkovné, protože vjezd do Verony je zpoplatněn. Po zaparkování jsme se hromadně vydali k aréně, Juliinu balkónu
a hrobům rodu Scaligeriů, pak jsme se rozešli. A pak vyrazili zpět do údolí.
Za normálních okolností bychom byli na místě asi kolem 16.45, ne-li dříve,
jenže mezi Loppiem a Nagem došlo k dopravní nehodě, kvůli které se tvořily kolony, a my jsme se nejméně od Mori pohybovali prakticky krokem.
Do Pieve jsme tak přijeli až kolem 17.20 a z možnosti podívat se ještě na přehlídku komiksů a případně si tam něco koupit už nic nebylo. Zkrátka co se
dá udělat dnes, nemá se odkládat na zítřek.
Poslední večer pobytu měli ve své režii opět naši italští hostitelé. Opět nás
čekalo pohoštění v Mezzolagu. O hudbu se opět postaral Flok S.K.H. a poté
i italští hostitelé. Jen tentokrát nedorazil soubor Amici miei, v němž hraje
na akordeon mj. syn ledrenského starosty, protože ono seskupení bylo právě
na vystoupení někde mimo Ledrenské údolí. Ten, kdo byl na Ledru v červnu,
si jej však mohl vyslechnout, protože tehdy účinkoval na festivalu v Bezzecce.
Přišlo pondělí, den odjezdu. Opět jsme se dlouho loučili před hotelem
a doufali, že se nevidíme naposledy. A odjezd. Jen jsme tentokrát zapomněli
udělat to tradiční jedno kolečko navíc na kruháči v Pieve (v době naší první
návštěvy tam ještě nebyl). Následovalo zastavení u jednoho supermarketu
na rozhraní Rivy a Arca a pak už dlouhá cesta domů. Do Nového Knína
jsme dorazili kolem 20.40 hodin, což je poměrně příznivý čas.
Cesta se tedy – navzdory drobným problémům s počasím – vydařila
a doufám, že tato tradice bude pokračovat. Přispět by k tomu měla i ta skutečnost, že se mluvilo o navázání spolupráce mezi knínskou a ledrenskou
školou.

Pohled na jezero Ledro a obec Pieve di Ledro
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Snad jen pár poznámek pro příště.
Možná by stálo za to navázat kontakt se správci legionářského pomníku
v Arcu a zkusit s nimi domluvit návštěvu již zmíněného Doss‘Alta. Pro mě
osobně není problém vyjít si tam třeba z Torbole pěšky, ale jednak někteří
nemají dost sil, takže by byl vhodný odvoz auty (na Zurès se autobus nedostane), jednak by s pomocí průvodců bylo možno navštívit chodby, které
si v tom kopci Italové a poté legionáři vykutali, aby byli kryti před nepřátelskou dělostřelbou. Pustit se tam na vlastní pěst by přece jen bylo nebezpečné; leckde už jsou závaly, někde možná hrozí. Místní průvodci by věděli,
do kterých chodeb se lze vypravit a do kterých radši ne.
A konečně jeden desetiletý dluh. Od roku 2009 jezdíme kolem Brixenu
– a ještě ani jednou jsme se tam ani na chvíli nezastavili. Nešlo by dohodnout s hoteliéry na poslední den časnější snídani a ten více než desetiletý
dluh přece jen napravit? Pokud by se ve prospěch Brixenu ještě zkrátila
zastávka u Kufsteinu, myslím, že by to příliš velkou časovou ztrátu znamenat nemuselo.
Miloš Hlávka

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme touto cestou panu starostovi, místostarostovi, zaměstnancům
města a panu Vlastimilu Drobnému za pomoc při instalaci zábradlí na nebezpečné místo u koryta potoku na Kozích Horách.
manželé Slepičkovi

VZPOMÍNÁME
Kdo měl rád, nezapomene, kdo znal, s námi vzpomene. Dne 28. září uplynulo 20 let, co zemřel pan
Jaroslav Dolejš z Chramišť.
Za vzpomínku děkuje syn s rodinou

JUBILANTI MĚSÍCE
•V
 říjnu oslaví své životní jubileum pan Přemysl
Rákosník, pan Aleš Janků a pan Oldřich
Pokorný. Narozeniny mají také paní Milada
Čampulková a pan František Krotil.
Vám všem přejeme pevné zdraví, hodně radosti
a štěstí do dalších let.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
• Prodej osobního automobilu
	Prodám garážovanou Felicii LXI-hatchback. Najeto 75.000 km, první majitel. Bližší informace: tel. 607 622 554
Měsíčník Novoknínský zpravodaj
Číslo 9/2019 vyšlo v Novém Kníně, dne 1. 10. 2019.
Ministerstvem kultury ČR evidováno pod číslem MK ČR E 10608.
Vydává Městský úřad Nový Knín, nám. Jiřího z Poděbrad 1, 262 03 Nový Knín, IČ 00242888.
Uzávěrka příštího čísla: pátek 25. října 2019.
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Levandulové mýdlo
Kreativní dílnička na výrobu domácího mýdla
s levandulovým květem.

Libčice – hasičská zbrojnice
čtvrtek 10. 10. 2019 od 15.00hod.
Autobusové spojení z Nového Knína:
č. 460 odjezd 14.55 hod, autobus zpět jede v 16:25.
Autobus staví přímo před hasičárnou a já čekám jak na příjezd,
tak na odjezd autobusů!

Cena dle gramáže: 100g / 27,-Kč
Dekorační krabičky k prodeji na místě.
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SVATOMARTINSKÝ

LAMPIONOVÝ PRŮVOD


      
      


15. listopadu od 16 hodin
  


  
   
        
      


T. J. SOKOL NOVÝ KNÍN
nabízí otevření
sportovního kroužku
pro děti ve věku
9 – 14 let. Jednalo by se
o všestranný pohybový
rozvoj především
prostřednictvím
sportovních her.


 
   
  



V případě zájmu nás
kontaktujte na telefonu
723 781 276
nebo na emailu
sokolnovyknin@gmail.com.
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Město Nový Knín a Muzeum zlata,
pobočka Hornického muzea Příbram
Vás zvou na
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NOVOKNÍNSKÉ
DÝŇOVÁNÍ
Kdy: 26. 10. 2019 od 14:00 do 18:00 hod.
Kde: v restauraci Na Merendě
Program:
• Malování na obličej
•V
 ýroba originálních lampiček z dýní
a tvořivá dílna pro děti a dospělé
• Pečení buřtíků
• Pro každé dítě bude připravený dáreček
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Restaurace Na Merendě Vás zve na

„Dušičkovou
párty“

delní…!

Jezte, pijte a buďte straši

Panák pro toho, kdo přijde v masce!
Masky s sebou a dobrou náladu
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Která se koná dne 26. 10. 2019
od 20:00 hod.
Po celý večer bude zajištěna hudba.

zpravodaj



,/-3 ( %0,%3

Těšíme se na Vaši návštěvu!
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S sebou: nožíky a lžíce na dlabání dýní
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ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
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.

Zasedání zastupitelstva obce konané dne 2. 8. 2019
Zastupitelstvo usnesením schválilo:
•<umístění stavby na pozemku parc. č. 52/5 a 81/6 vč. sjezdu přes obecní
pozemky parc. č. 63/2 a 103/15, vše v k. ú. Křeničná,
•	prodloužení termínu dokončení zpracování územního plánu obce do
31. 12. 2020,
•	provedení rekonstrukce mostku v Chotilsku na přilehlých obecních pozemcích,
•	příspěvek na umístění dítěte v předškolním zařízení Čáp, o.p.s. Nový
Knín, Lesní rodinný klub „Pod Trolím vrchem“, Prostřední Lhota a Charita Starý Knín pro školní rok 2019/2020,
•	zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 526/1 v k. ú. Křeničná pro
vedení kNN,
•	provedení údržby vnitřních částí Drtinovy rozhledny (schodiště), ošetření proti napadení škůdcem a finální povrchovou úpravu hlavní konstrukce rozhledny v roce 2020,
•	cenovou nabídku Ing. arch. M. F. na provedení studie stavby „Revitalizace návsi v Prostřední Lhotě se stavebními úpravami objektů bývalé
hospody a prodejny“,
•	protokol o hodnocení nabídek na nákup užitkového automobilu pro obec
a výběr dodavatele vozidla,
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• výpomoc při opravě přístupové cesty k Drtinově rozhledně na Besedné,
•	úpravu výplaty finančního příspěvku při narození dítěte. Nově bude
podmínkou výplaty jen trvalý pobyt matky v obci v době narození dítěte, příspěvek ale nebude poskytnut, je-li v evidenci veden trvalý pobyt
matky na adrese obecního úřadu v Chotilsku.
Zastupitelstvo usnesením zamítlo:
• c
 enovou nabídku Ing. arch. J. K. na provedení studie stavby „Revitalizace návsi v Prostřední Lhotě se stavebními úpravami objektů bývalé
hospody a prodejny“,
• opakovanou žádost o příspěvek na provoz bezplatné Linky bezpečí.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
•	zahájení řízení o prodloužení povolení na akce „Rekonstrukce a odbahnění rybníka Kuchyňka“ a „Propojení vodovodu Chotilsko-Prostřední
Lhota“,
•	stanovisko Křížovnických lesů ČR k žádosti obce o příspěvek na opravu
cesty Prostřední Lhota – Kobylníky,
•	agendu vlastníků pozemků nedostatečně zapsaných v katastru nemovitostí,
• protokol o kontrole KHS v autokempu na Živohošti,
• návrh závěrečného účtu Mikroregionu Střední Povltaví za rok 2018,
•	vyhotovené posouzení Natura 2000 a SEA k novému územnímu plánu
obce Chotilsko.

INDIÁNSKÉ LÉTO V PROSTŘEDNÍ LHOTĚ
Poslední den prázdnin – v sobotu 31. srpna – se v Prostřední
Lhotě děly věci! Do sportovního
areálu za fotbalovým hřištěm
vnikli Indiáni, na dětském hřišti si bezostyšně postavili tepee
a v něm bez cavyků zasedla jakási jejich smíšená rada starších, jako by jim celé to území
odedávna patřilo! My, co jsme
vystudovali mayologii z knížek
a filmů spáchaných přímo i nepřímo velkým praotcem mayologie Karlem Mayem, jsme v čele
rady jasně rozpoznali slavného
přítele Indiánů Old Shatterhanchotilsk¯
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da, krásné indiánské dívky Nšo-či a Rybanu, přes svůj věk stále rozvernou
Apanači a také šerifa, který to všechno jistil svou prodlouženou rukou zákona. Kolem tepee se v krátké době začali houfovat příslušníci četných indiánských kmenů, chtiví zúčastnit se Honby za pokladem. Že je to „pouhá“
dětská hra a poklad bude vypadat hodně jinak než ten na Stříbrném jezeře,
jim vůbec nevadilo, ba naopak. Jednotlivé kmeny s vervou plnily úkoly, jež
měly prokázat jejich zdatnost, šikovnost, mrštnost a bojového ducha. Střílely z luku, házely oštěpem, jezdily na koni, poznávaly stromy, vázaly uzly,
odhadovaly vzdálenost, plížily se, běhaly přes úzkou lávku, plnily také vědomostní úkol o místních
znalostech. Jen ti, kdo tohle všechno zvládli, dostali od Nšo-či instrukce, kde
vytoužený POKLAD najít.
To se ale nakonec podařilo všem indiánským kmenům a jejich příslušníci
dávali najevo svou spokojenost radostnými zvuky.
Na závěr měly děti povyražení v pěnové koupeli, kterou včetně prohlídky
služební zásahové, nově
zrekonstruované Tatry zajistili hasiči z Chotilska.
Indiánské ležení navštívila i Bledá tvář – potulný kuchař. V improvizovaném kotlíku uvařil
vynikající guláš, na němž
si
vyhladovělí
Indiáni
i četné Bledé tváře s chutí
smlsli.
S příchodem
večera vystoupila country
kapela Jana Slabého a Tomášek a kamarádi se svou
taneční country skupinou.
Společně naplnili večer atmosférou někdejšího osídlování indiánských území
bílými osadníky.
Za pomoc při této pěkné a vydařené akci děkujeme: Pavlovi Šťástkovi st.
za uvaření kotlíkového guláše, Kristýně Sklenářové
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za zajištění koníka a vození dětí, Aleně Futerové za pomoc na kontrole běhání přes lávku, Pavlovi Charouskovi za vymyšlení a zajištění plížení, Janě
Tučkové z Loděnice za pomoc při házení oštěpem, celé rodině Kunešových
za pomoc při odhadu vzdálenosti a střílení z luku, výbornou buchtu upekla
pro soutěžící i pořadatele Běla Tobolová, starostka obce.
Prázdniny byly v Prostřední Lhotě Indiánským létem krásně zakončeny, dětem se hra líbila a i dospělí si přišli na své poslechem country hudby
a mnozí také tanečkem. Akci uspořádala obec Chotilsko, konkrétními pověřenými osobami byli Jiří Šťástka st. a Libuše Vlachynská.
											
-LV-, -JŠ-

VÝLET DO BABIČČINA ÚDOLÍ
V sobotu 7. září 2019 v brzkých ranních hodinách jsme se vydali na turistický výlet pořádaný obcí Chotilsko do Babiččina údolí – národní přírodní
památky a národní kulturní památky okresu Náchod v turistickém regionu
Kladské pomezí v Královehradeckém kraji. Údolí se jmenuje podle díla Boženy Němcové Babička, jehož děj sem spisovatelka umístila.
Zdatnější turisté vystoupili již v České Skalici a trasu malebným údolím
řeky Úpy, i přes nepříznivé, zamlžené a deštivé počasí, prošli až ke zřícenině hradu Rýzmburk a zakončili výstupem na rozhlednu Žernov.
Ostatní autobusem dojeli až k zámku Ratibořice. Tam svou trasu zahájili prohlídkou zámku a zámeckého parku. Procházkou pak naši výletníci
pokračovali krásným údolím, které je vedlo k Rudrovu mlýnu, mandlu,
pomníku Babičky s vnoučaty, Starému Bělidlu, Viktorčinu splavu a dál
až k Bílému mostu a zpět k autobusu. Ten je pak převezl do restaurace
Rýzmburk. Tam již čekali v příjemném prostředí ti, co šli dlouhou trasu.
chotilsk¯
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Dobrým pozdním obědem jsme společně zakončili snad pro všechny zúčastněné příjemný výlet, který nekončil deštěm, ale sluníčkem nejen na obloze,
ale i na tvářích všech výletníků – turistů.
S pozdravem „Zdrávi došli“
Pavla Moulíková

Po odpočinku v kempu Antýgl, kde všechny příjemně překvapil starosta
obce Srní s připraveným občerstvením a zapálenými ohni, se účastníci přistavenými autobusy vrátili zpět do města.
Závěr se nesl v duchu přání setkat se v příštím roce opět jen k demonstraci zájmu o životní prostředí, aniž by bylo nutno akutně čelit novému
pokusu o započetí těžby zlata. Krása přírody, jaká účastníky při jejich pochodu obklopovala, si boj za její ochranu zaslouží.
Eliška Neradová

ŠUMAVSKÉ SETKÁNÍ ODPŮRCŮ TĚŽBY ZLATA
V polovině září se na okraji Národního parku Šumava tradičně setkali odpůrci těžby zlata a ochránci přírody k vyhodnocení aktuálního stavu
ochrany životního prostředí ve svých zájmových lokalitách. Akci s názvem
„Setkání odpůrců těžby zlata na Šumavě“ zorganizovalo město Kašperské
Hory a spolek Šumava nad zlato ve spolupráci se sdružením Čechy nad zlato. Setkání uvedla starostka města paní Bernardová na náměstí před kostelem sv. Markéty, kde si účastníci a příznivci této aktivity vyslechli zhodnocení stávající situace okolo těžby v podání zástupců příslušných lokalit.
Za obec Chotilsko svým vystoupením přiblížila a zhodnotila situaci v otázce
těžby zlata starostka paní Běla Tobolová.
Poté byli účastníci připravenými autobusy přemístěni do Horské Kvildy,
odkud se vydali trasou podél Hamerského potoka do kempu Antýgl. Cesta
probíhala romantickými zákoutími lesních tišin i dramatickými úseky, kde
se voda prodírala mezi kameny a místy tvořila malé vodopády. Po celou
trasu podávalo účastníkům zajímavé výklady několik odborníků, kteří se
pochodu také zúčastnili. Za všechny lze zmínit Karla Ešnera, znalce historie Šumavy.
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CO SE DO MINULÉHO ČLÁNKU NEVEŠLO…
Jako noc a den, tak lze hodnotit
poslední prázdninový víkend, ke kterému se s ohledem na uzávěrku minulého čísla ještě vracím.
V sobotu se naše jednotka zúčastnila akce Rozloučení s prázdninami
v Prostřední Lhotě. Horké letní počasí přímo vybízelo k osvěžující koupeli,
a tak naše premiérová tvorba lehké
pěny s následnou sprchou na závěr
celého perfektně připraveného odpoledního programu, především pro
dětské účastníky, měla myslím zasloužený úspěch. Při této příležitosti
musím poděkovat všem, kdo věnovali
nejen svůj čas na výrobu vlastního
pěnotvorného nástavce na přetlakový ventilátor.
Nedělní odpoledne nás však vrátilo
do reality posledních let a dvě opravdu velmi prudké bouřky v rychlém
sledu přinesly několik výjezdů na odstranění následků tohoto řádění. Ani
ne po 3 měsících se tak naše jednotka
opět vydala k „čerpání vody“ do Malé Lečice, kde došlo opět k zaplavení stejného dvora stejného obytného stavení. A opět společně s místní jednotkou
SDH bylo nasazeno několik plovoucích čerpadel, a situaci se tak naštěstí podařilo brzo stabilizovat. O poznání horší byla situace v Novém Kníně, kde
zasahovala mimo jiné druhá část naší jednotky (společně s jednotkami SDH
Nový Knín a SDH Nová Ves pod Pleší). Splavená ornice z širých lánů nad
Novým Knínem vytvořila v nejnižším bodě Nového Knína, v ulici Paškova
a Na Smíchově kolosální bahenní lázeň a zaplavila i několik přilehlých domů.
I zde tak bylo nutné nejdříve vodu odčerpat, aby mohlo začít čištění a odvoz
chotilsk¯
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bahna pomocí bagrů. Dovolím si při této příležitosti odbočit a povzdechnout
nad tím, jak po staletí tvořené centimetry nejkvalitnější půdy se během pár
minut stávají bahnem, které zaplavuje a ničí vše, co mu přijde do cesty. A jak
se z mého pohledu stále více ukazuje, velká pole nejsou „stavěna“ na dnešní klimatické podmínky, kdy srážky přicházejí velmi nerovnoměrně a velmi
intenzivně.
V sobotu 21. 9. 2019 ve 14:00 se před budovou obecního úřadu nakonec
sešlo 7 dobrovolníků z řad členů SDH a jejich rodin. Počasí opět přálo, a tak
se přibližně po necelých 3 hodinách podařilo uklidit předem vytipovaná
místa okolo silnic (např. od silnice na Starou Živohošť a na Živohošťský
most až k obci Chotilsko a začátek silnice na Prostřední Lhotu). Celkově
bylo nasbíráno 10 pytlů odpadků. Děkuji všem, kdo se zúčastnili – někteří
členové za sebou měli již účast na dopolední Periodické odborné přípravě
velitelů v Příbrami.
Závěrem mi dovolte i touto cestou ještě jednou jménem celého sboru
srdečně pogratulovat našemu dlouholetému a velmi aktivnímu členovi
Ing. Martinu Lukavskému k svatbě!
Martin Brodský

PERU – BESEDA O TŘÍMĚSÍČNÍM BYTÍ V DALEKÉ KRAJINĚ
aneb také – co nás může obohatit na peruánském způsobu
života.
V neděli 20. října 2019 v 15 hodin k nám (do Chotilského
muzea) přijede Petra Jelénková, cestovatelka a dobrodružka.
Před časem odcestovala na tři měsíce do Peru, kde se původně od Peruánců chtěla „naučit žít“. Nakonec bylo všechno
jinak, než si naplánovala. Jak, to
se od ní v zajímavém a interaktivním vyprávění – můžete se na cokoliv ptát – dozvíte. Petra žila jak
mezi domorodým obyvatelstvem
jako jedna z nich, pobývala s nimi
v jejich rodinách a s nimi i pracovala, tak strávila podstatnou část
cesty v civilizaci a po Peru mezi
tím vším cestovala.
Peru je destinace, kterou z televize neznáme. Petra ji poznala z té
nejintimnější stránky. Přijďte si
poslechnout její zajímavé povídání
do Chotilského muzea předposlední neděli v říjnu.
-LV-
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PŘÍLOHA NOVOKNÍNSKÉHO ZPRAVODAJE

ZPRÁVY Z OBCE
Usnesení ze zápisu č. 11/2019 ze zasedání Zastupitelstva obce
Mokrovraty konaného dne 28. 8. 2019 od 19.00 hodin
• Usnesení č. 1–11/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
volí zapisovatelku p. Mgr. Jiřinu
Zorkovou a jako ověřovatele p. Pavlínu Hejrovou a p. Lukáše Konvičku.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů

ného účtu Mikroregionu Střední
Povltaví
7. Finanční dar
8. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
9. Různé
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů

• Usnesení č. 2–11/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje program jednání zastupitelstva obce dne 28. 8. 2019 takto:
1. Rozpočtové opatření č. 5/2019
2. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda
o umístění stavby Mokrovraty-Vily
3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda
o umístění stavby Mokrovraty
4. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
– Obnova vodovodu Mokrovraty
5. Záměr směny pozemku parc. č.
450/1 v k.ú. Mokrovraty
6. Informace o schválení závěreč-

• Usnesení č. 3–11/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje rozpočtové opatření č.
5/2019, které upravuje výši dotace
z OPŽP na rozšíření kanalizačních
sítí dle změny rozhodnutí o poskytnutí dotace, tj. v roce 2019 se sníží
příjem dotace o 7 802 312,66 Kč
a tyto prostředky budou převedeny
do roku 2020. Dále je navýšen příjem položky 4216 (Inv. transfery ze
SR) o 143 200 Kč – rozhodnutí MMR
o poskytnutí dotace na územní plán.
Navýšeny jsou výdaje na § 2310
(Pitná voda) o 143 200 Kč. Změna
Financování zahrnuje částečné čerpání a splácení dlouhodobého úvěru
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na rozšíření kanalizace. Ostatní
závazné ukazatele nejsou změněny.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 4–11/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene
a Dohodu o umístění stavby č. IE12-6008937; Mokrovraty-Vily, KNN
mezi Obcí Mokrovraty a společností
ČEZ Distribuce, a.s.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů /
Proti: 0 hlas / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 5–11/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Dohodu o umístění stavby č. IE-12-6008706;
Mokrovraty, KNN Z TS PB_2107 směr
R27 mezi Obcí Mokrovraty a společností ČEZ Distribuce, a.s.
Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů /
Proti: 1 hlas / Zdržel se: 1 hlas
• Usnesení č. 6–11/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje
- V
 ýzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - Obnova vodovodu
-H
 odnotící komisi ve složení: Stanislava Ecklová, MgA. Pavel Griz,
Karel Kalát, náhradník sl. Markéta
Poslušná.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů

138/2 – trvalý travní porost, část pozemku parc. č. 138/1 – trvalý travní
porost a část pozemku parc. č. 135/1
– ostatní plocha, vše v k.ú. Pouště,
o celkové výměře 1620 m2.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 8–11/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
bere na vědomí schválení závěrečného účtu – DSO „Mikroregion
Střední Povltaví“ za rok 2018.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 9–11/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje
zrušení
finančního
daru rodičům žáků ZŠ Mokrovraty
ve výši 2 000 Kč na žáka s platností
od školního roku 2019/2020.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 10–11/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy
o dílo uzavřené mezi Obcí Mokrovraty a Společností Mokrovraty,
správce společnosti VPK Suchý
s.r.o., Komenského nám. 12, 281 44
Zásmuky, IČ: 27085201 (Společník
1: Zepris s.r.o., Mezi Vodami 639/27,
143 20 Praha 4, IČ: 25117947) na výstavbu kanalizace a vodovodních
řadů.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů

• Usnesení č. 7–11/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje záměr směny pozemku
parc. č. 450/1 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 1620 m2 v k.ú.
Mokrovraty za pozemek parc. č.
MOKROVRATSK¯
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Usnesení ze zápisu č. 12/2019 ze zasedání Zastupitelstva obce
Mokrovraty konaného dne 5. 9. 2019 od 18.00 hodin

Z důvodu realizace této obnovy vodovodu a výměny vodovodu při výstavbě kanalizace bude ještě docházet k přerušení dodávek vody. Žádáme
proto občany o pochopení a shovívavost.

• Usnesení č. 1–12/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
volí zapisovatelku p. Mgr. Jiřinu
Zorkovou a jako ověřovatele p. Pavla Vohralíka a sl. Markétu Poslušnou.
Výsledek hlasování: Pro: 6 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 2–12/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje program jednání zastupitelstva obce dne 5. 9. 2019 takto:
1. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
– Rekonstrukce místních komunikací v obci Mokrovraty
2. Různé
Výsledek hlasování: Pro: 6 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů

• Usnesení č. 3–12/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje
- Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu – Rekonstrukce místních komunikací
v obci Mokrovraty
- Hodnotící komisi ve složení: Stanislava Ecklová, p. Ing. Ivo Sainer,
p. Pavlína Hejrová, náhradník
p. Karel Kalát.
Výsledek hlasování: Pro: 6 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
Stanislava Ecklová
starostka obce

V pátek 20. 9. 2019 byly zahájeny přípravné práce pro výstavbu kanalizace v Pouštích. Vlastní zemní práce začnou v říjnu a majitelé jednotlivých
nemovitostí budou předem informováni zástupcem realizační firmy.
V Mokrovratech dále pokračují zemní práce na výstavbě kanalizace
v okolí základní školy a současně probíhá i výměna vodovodního potrubí.
Z tohoto důvodu byla omezena dodávka pitné vody na konci září.

OBNOVA VODOVODU V MOKROVRATECH
V červenci letošního roku byla naší obci přiznána dotace od Ministerstva
pro místní rozvoj na rekonstrukci hlavních místních komunikací v Mokrovratech. Protože je v těchto komunikacích položen vodovodní řad, který je
ve špatném stavu, rozhodlo zastupitelstvo obce, že před zahájením oprav
komunikací bude v těchto místech provedena výměna vodovodu.
MOKROVRATSK¯

2. 10.

dopravní hřiště Příbram

ZŠ a předškoláci

3. 10.

beseda s lesníkem

3., 4. a 5. ročník

7. 10.

divadelní představení Zvířátka a loupežníci

ZŠ i MŠ

státní svátek - ZŠ i MŠ uzavřena

ZŠ i MŠ

28. 10.

29. 10.
podzimní prázdniny
a 30. 10

pouze ZŠ

Vážení spoluobčané,

VÝSTAVBA KANALIZACE

III

AKTUALITY Z NAŠÍ ŠKOLY – ŘÍJEN 2019

zpravodaj

úvodem našeho příspěvku bychom se ještě rádi vrátili do minulého školního roku, kdy se žáci třetího a pátého ročníku zúčastnili národního testování SCIO. Z výsledků testování je zřejmé, že žáci mokrovratské školy
dosahují velmi dobrých výsledků a jsou konkurenceschopní.
3. ročník: český jazyk: 96% úspěšnost, matematika: 93% úspěšnost
5. ročník: český jazyk: 65% úspěšnost, matematika: 98% úspěšnost.
Myslíme, že můžeme být na naše žáky právem hrdí.
Měsíc září se po pomalejším úvodu pěkně rozjel. Děti, žáci i zaměstnanci
školy již naplno pracují a plní zadané úkoly. Práci jim zpříjemňují různé
naučné i zábavné akce. Beseda se zaměstnankyní Dopravní školy Příbram
připomněla dětem správné chování v silničním provozu. Součástí je i praktická část na dopravním hřišti v Příbrami. Žáci projíždějí předepsanou trasu, kde musí dodržovat předpisy i dopravní značky. Nechybí ani teoretická
část, ve které získají „řidičský průkaz“. Labradorka Tessie, která navštívila
naši školu 16. 9., je už naší dobrou známou. Tentokrát se zaměřila na pomoc
lidem při mimořádných situacích.
„Pouť ve škole a škola na pouti“ patří k oblíbeným akcím. Děti i žáci připravují s učiteli a s rodiči známé i méně známé zákusky, které pak prezentují na pouťovém jarmarku. Všem děkujeme!
Vystoupení Vandy a Standy, zaměřené na dodržování hygienických pravidel, je pro děti možností ověřit si správný postup při stolování i při zacházení s potravinami.
MOKROVRATSK¯
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Divadlo „Letadlo“ přijelo dětem zpříjemnit začátek školního roku. Poutavým a výpravným vystoupením nám připomnělo charakteristické znaky
podzimu.
I do budoucna připravujeme pro děti naší školy a školky různé akce,
které oživí dění ve škole.
Zaměstnankyně ZŠ a MŠ Mokrovraty

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

SOBOTA

19. 10.

SOBOTA 19. 10. 2019
• Mokrovraty, před obchodem
• Pouště, náves			

12:30 – 12:40 hod.
12:43 – 12:53 hod.

2019

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.

V sobotu 9. 11. 2019 od 10:00 do 12:00 hod.

Rybářské závody na revíru Kocába 1 – jez U Brunclíků
Přibližně před rokem jsem doufal,
že se loňské závody budou opakovat
se stejným množstvím úlovků a přinesou něco nového. Tak o změnu jsme se
pokusili tím, že jsme přesunuli tradiční závod z Koupelny na Kocábu 1 – jez
U Brunclíků. Jak říká jedno rybářské
pořekadlo „Změna místa, ryba jistá“.
Změna tedy měla přinést množstevně
větší úlovek, ale jak to na rybách bývá,
dopadlo to úplně jinak. Letos se závodů
zúčastnilo stejně jako vloni 14 dětí.
Tímto dětem moc děkuji. S kamarády z výboru MO Nový Knín jsme
vše připravili do nejmenšího „detailu“ – buřty, ceny, chytací místa, akorát
rybám nikdo neřekl, že mají víc brát.

Nebezpečný odpad lze odložit zdarma.

SVOZ ELEKTROODPADU A OBJEMNÉHO ODPADU

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

SOBOTA

9. 11.
2019

• Mokrovraty – dvůr u hasičské zbrojnice
• Pouště – u kontejnerů na tříděný odpad
Elektroodpad – pouze kompletní elektrozařízení:
pračky, mikrovlnky, ledničky, vrtačky, vysavače, žehličky apod.
Objemný odpad: koberce, lina, nábytek, matrace
apod.
Pneumatiky nepatří do objemného odpadu!
Občané a chataři z Mokrovrat a Pouští mohou odpad na těchto místech
odkládat zdarma.

V

MOKROVRATSK¯

zpravodaj

MOKROVRATSK¯

zpravodaj

VI

9 / 2019

9 / 2019

Měřila se každá ryba chycená na udičku, s čímž rozhodčí neměli problém,
protože se chytilo jen 11 ks ryb. Z toho 10 kaprů a jeden cejn. Ze 14 dětí rybu
chytlo jen pět a ve starší kategorii chytil Tomáš 6 kaprů. Na druhé a třetí
místo stačilo jen pár ryb, což se povedlo Lubošovi a Matějovi. Dvě první
místa jsme měli v mladší kategorii, když Beáta a Ondřej chytili stejný počet
ryb, a to jednoho kapra o totožné délce 38 cm. Jez U Brunclíků je místo plné
ryb, akorát se nám to dětem nepovedlo ukázat, i když se Tomáš o to snažil.
Bylo dobré počasí, zapršelo jen krátce a tento čas určitě nebyl promrhaný.
Děti měly možnost seznámit se s Kocábou, jak se na ní chytá a i nechytá, že
se může na plavanou a položenou používat jen nástraha rostlinného původu
a jak se chytá v proudu. Ještě jednou děkuji všem dětem, kterým to nebralo
a vydržely až do konce. Ono v takovémto závodě i jedna ryba rozhoduje
o umístění.

Rybářské závody na rybníčku „Dolejšák“ jsem nazval „Sedm
statečných“
V neděli 12. 5. 2019 předpověď ukazovala na špatné počasí. Ani to neodradilo sedm statečných dětí, které se za deštivého rána dostavily k rybníčku. Byla připravena zkrácená verze závodu, kterou jsme nakonec nepoužili. Hned ráno jsme rozdělali oheň a instalovali dva deštníky. Po příchodu
dětí jsem je rozdělil do dvou kategorií. Měřila se každá rybička. Celkem se

nachytalo 32 ks měřených ryb. Z toho 27 karasů, dva kapři a jeden cejn.
Zde děkuji kamarádovi Jirkovi, který mi s touto akcí pomáhal a letos změřil
většinu ryb sám. Já dohlížel nad zdárným průběhem, a aby bylo dost dřeva
na oheň. Ten byl moc příjemný v tomto chladném počasí.
Zde, jak už to bývá, chytil každý rybu. Nejvíc ryb chytil v mladší kategorii Ondřej, a to pět o celkové délce 106 cm, a ve starší kategorii Matěj
sedm o celkové délce 161 cm. Na rybníčku „Dolejšák“ můžeme chytat ryby
díky vstřícnosti obce Mokrovraty. Děti byly odměněny praktickými cenami,
na které přispěl ČRS, z. s., místní organizace v Novém Kníně. Většina cen
byla pořízena v rybářských potřebách ALL FISH na Dobříši. Každé dítě
si odneslo nějakou drobnost a krásný diplom. S cenou pro nejlepší rybáře
jsem si letos trochu pohrál já a na březové prkénko vypálil lipana.
Ing. David Veselý
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