Novoknínský 2
zpravodaj

únor 2017

výtisk zdarma

Měsíčník pro Nový Knín, Chotilsko a Mokrovraty
Mikroregion Střední Povltaví

02 / 2017

SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
loňské postupné vymístění parkujících autobusů z náměstí Jiřího z Poděbrad byl jen první krok ke zlepšení funkce a vzhledu centra města. V současné době se zpracovává studie revitalizace náměstí odbornou firmou. Není
to nic jednoduchého, neboť vlivů, především na funkčnost tohoto prostoru,
je mnoho. Jednak se zde sbíhá několik linek veřejné dopravy – samozřejmě
s přestupy a příjezdem dětí do školy. Dále spousta rodičů přiváží děti do školy auty, musí být zachován příjezd ke škole i ke kostelu a v neposlední řadě
pochopitelně parkování. Důležité je samozřejmě zajištění co nejbezpečnějšího pohybu vozidel a autobusů, zvláště v době nástupu dětí do školy. Další
ovlivnění jistě bude ze strany památkářů a dopravních orgánů.
Rada města se dohodla, že návrh předložíme veřejnosti, protože chceme
znát Váš názor. V současnosti zatím nevíme termín projednávání, ale budeme se snažit, aby to bylo co nejdříve.
Ing. Tomáš Havlíček
starosta

Titulní kresba:
STARÝ KNÍN
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ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
USNESENÍ č. 55/17 ze zasedání Rady města Nový Knín ze
dne 23. 1. 2017
• USNESENÍ č. 1 – 55/2017 - RM
Rada města Nového Knína schvaluje přesunutí bodů z programu
rady č. 55/16 na další zasedání Rady
města Nový Knín.

Ing. Tomáš Havlíček, starosta
města
Petr Chmelík, místostarosta
V Novém Kníně dne 23. 1. 2017

USNESENÍ č. 56/17 ze zasedání Rady města Nový Knín ze dne
6. 2. 2017
• USNESENÍ č. 1 – 56/2017 - RM
Rada města Nového Knína projednala návrh architektonického
a dopravního řešení náměstí zpracovaný ateliérem Aspira.

ceny, kterou je společnost kbNET
ochotna za umístění zařízení zaplatit.

• USNESENÍ č. 2 – 56/2017 - RM
Rada města Nového Knína schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Nový Knín konaného
dne 23. 2. 2017 v podkroví radnice
v Novém Kníně.

• USNESENÍ č. 5 – 56/2017 - RM
Rada města Nového Knína projednala žádost o prodej pozemku
parc. č. 242/24 v k.ú. Nový Knín
a pověřuje starostu města zajištěním u žadatele přesné podmínky
a budoucí záměr vedoucí k prodeji
pozemku parc č. 242/24.

• USNESENÍ č. 3 – 56/2017 - RM
Rada města Nového Knína projednala návrh rozpočtu města
na rok 2017.

• USNESENÍ č. 6 – 56/2017 - RM
Rada města Nového Knína schvaluje
přesunutí
neprojednaných
bodů na další zasedání rady města.

• USNESENÍ č. 4 – 56/2017 - RM
Rada města Nového Knína projednala smlouvu o umístění, instalaci a provozu telekomunikačního
zařízení na ZS se společností kbNET
a pověřuje starostu města zjištěním

Ing. Tomáš Havlíček, starosta
města
Petr Chmelík, místostarosta
V Novém Kníně dne 6. 2. 2017
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SDĚLENÍ RADNICE
Upozornění
Upozorňujeme majitele psů, kteří ještě nemají zaplacen poplatek za psa, aby tak neprodleně učinili na městském úřadě – podatelna nebo matrika. Poplatek musí být zaplacen
do 31. 3. 2017!

Změny Pražské integrované dopravy:
K termínu 1. 4. 2017 dojde k rozšíření Pražské
integrované dopravy na Sedlčansku a Novoknínsku dokončením integrace v lokalitě Nového Knína a zapojením trasy Praha – Sedlčany. Dojde k prodloužení stávající linky 361
do trasy Smíchovské nádraží – Štěchovice –
Nový Knín – Dobříš a zřízení nové linky 360 v trase Smíchovské nádraží
– Štěchovice – Chotilsko – Sedlčany, odkud budou vybrané spoje pokračovat
dále mimo systém PID do Milevska. Integrovány budou také linky Sedlčany
– Osečany, Nový Knín – Živohošť a Nový Knín – Dražetice. Díky integraci
získají cestující nově možnost zakoupit předplatní časové jízdenky a přestupovat na jednu jízdenku na MHD v Praze.
V současné době zasahují linky PID pouze do oblasti Štěchovic a částečně
Nového Knína. V úseku Praha – Štěchovice tak vedle sebe fungují dva
různé tarifní systémy, takže cestující nemohou naplno využívat stávající
dopravní nabídku. Zapojením sedlčanské linky do stávajícího svazku linek
PID bude zkrácen souhrnný interval na 7–8 minut v ranní špičce, 20 minut
v dopoledním sedle, 10 minut v odpolední špičce a 30 minut v ostatních
obdobích.
Podrobné informace na:
• https://ropid.cz/integrace-sedlcansko-2017/
nebo na webových stránkách města:
• http://www.mestonovyknin.cz/index.asp
Návrh jízdních řádů je k dispozici na Městském úřadu v Novém Kníně.
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Žádosti o finanční příspěvek na podporu sportu a kultury
Město Nový Knín vyhlašuje přijímání žádostí o finanční příspěvek na podporu kulturních a sportovních aktivit města Nový Knín.
• Řádně vyplněné žádosti na schváleném formuláři, který je k dispozici
na webových stránkách (viz úřední deska – složka: Město Nový Knín) či
na radnici města, odevzdávejte přímo do podatelny radnice v Novém Kníně do 31. 3. 2017.
Upozorňujeme, že v případě přijetí vaší žádosti musíte následně vyplnit
vyúčtování k podpořené akci či činnosti.

Rekonstrukce mostu
V průběhu měsíce března dojde k zahájení prací na rekonstrukci mostu
M-01 u Sirotkova mlýna. Po dobu rekonstrukce bude jakákoliv doprava vyloučena. Ze Starého Knína směrem do Jalovčin a na Kozí Hory je tedy
nutno použít ulici Na Smíchově a Kozohorskou. K lokalitě u letního kina se
dostanete po novém mostu. Rekonstrukce by měla být dokončena do konce
června 2017.

Otevření městské
knihovny

• březen

11. 3. a 25. 3. 2017

9–11:30 hod.

Zkoušky pro získání 1. rybářského lístku
Termín provádění zkoušek je:
• březen
25. 3. 2017

9–11:30 hod.

Místní organizace provádí přezkoušení na nové adrese v budově zdravotního střediska na náměstí Jiřího z Poděbrad č. 64, 262 03 Nový Knín.
• Kontaktní osoba: p. Martin Buřič
• tel. 604 963 062, e-mail: rybariknin@seznam.cz

Změna sídla ČRS, z.s., místní organizace Nový Knín
ČRS, z.s., místní organizace Nový
Knín se přestěhovala do budovy
zdravotního střediska na náměstí Jiřího z Poděbrad č. 64.

Děkujeme.

Měsíčník Novoknínský zpravodaj
Číslo 02/2017 vyšlo v Novém Kníně, dne 1. 3. 2017.
Ministerstvem kultury ČR evidováno po číslem MK ČR E 10608.
Vydává Městský úřad Nový Knín, nám. Jiřího z Poděbrad 1, 262 03 Nový Knín, IČ 00242888.
Uzávěrka příštího čísla: pátek 24. března 2017

Těšíme se na viděnou.  

Novoknínsk¯

ČRS, z.s., MO Nový Knín sděluje
termíny výdejů povolenek na rok 2017

Vchod je ze zadní strany budovy.
Prosím, dodržujte zákaz vjezdu
a nechte svá auta na náměstí!

Od středy 1. března 2017
je v nově zrekonstruované budově bývalé zeleniny
v Žižkově ulici otevřena
městská knihovna. Zahájení provozu je symbolicky
spojeno s březnovým měsícem knihy. Doufáme, že si
nové prostory oblíbíte a budete knihovnu pravidelně
navštěvovat.
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KENTAUŘI NK VÍTĚZ ZÁKLADNÍ ČÁSTI PFL 2016/2017
Dne 18. 2. 2017 skončila základní část Příbramské florbalové ligy, ve které jsme odehráli
celkem 30 utkání. Dokázali jsme vyhrát ve 27 zápasech a s náskokem 4 bodů jsme skončili na prvním místě před největšími rivaly, a to týmem FBC
Mobydicks a Tatranem Sedlčany.
O vítězi se rozhodlo až v posledních dvou kolech, které
jsme zvládli na sto procent. V letošním ročníku se nám herně daří a předvádíme pěkný útočný florbal. To se přenáší i na individuální výkony, jelikož
máme 4 hráče do 15. místa v bodování. Ale to nejdůležitější je, že poprvé
v historii soutěže náš hráč Tomáš Kukla dokázal vyhrát jak celkové kanadské bodování, tak se zároveň stal nejlepším střelcem základní části s neuvěřitelným počtem 72 vstřelených branek. Před ním se to podařilo jen hráčům
z týmu FBC Mobydicks, kteří mají za sebou zkušenosti z ligových soutěží.

BUDOUCNOST ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V DOBŘÍŠI?
ZUŠ oslavila v roce 2016 70. let od svého vzniku. V současnosti škola nabízí
umělecké vzdělání v oboru hudebním, výtvarném a tanečním pro více než 460
žáků. Pro takto vysoký počet žáků již zásadním způsobem nedostačují prostory, které má škola k dispozici. Výuka tak musí být realizovaná, kromě hlavní
budovy na Mírovém náměstí, rovněž na několika odloučených pracovištích.
Vzdělávání probíhá například v učebně gymnázia Dobříš, kulturním domě
apod. Tento stav není vyhovující pro žáky ani pedagogy, kteří musí neustále
přecházet a přenášet výukový materiál. Přesto je o studium na ZUŠ ze strany
dětí narůstající zájem a škola musí z kapacitních důvodů i nadané děti odmítat. Situace došla již tak daleko, že vedení školy v současné době zvažuje, zda
v příštích letech bude škola schopna vůbec nějaké nové žáky přijmout.
Základní umělecká škola bývá někdy vnímána jako volnočasová aktivita, ale jedná se o nedílnou součást základního školství. Výuka v ZUŠ rovněž
významným způsobem přispívá ke zdravému a aktivnímu trávení času dětí
a mládeže z Dobříše a okolí. Vyučování probíhá v odpoledních a podvečerních hodinách a navazuje tak na výuku dětí v ZŠ. Rovněž z pohledu prevence
kriminality je ZUŠ klíčovým aktérem, který přispívá k prevenci sociálně patologických jevů dětí mládeže. Z tohoto důvodu je třeba věnovat problémům
s prostory náležitou pozornost a situaci aktuálně řešit. Nejvíce v tomto může
pomoci město Dobříš, které je zřizovatelem školy.
Za realizační tým projektu MAP ORP Dobříš
Markéta Dvořáková a Kateřina Boukalová

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V PROSTŘEDNÍ LHOTĚ
Lesní rodinný klub pod Trolím vrchem
školička s montessori prvky pro nejmenší
Vás zve dne 28. 4. 2017 od 17–18 hod. na ZÁPIS DĚTÍ
na rok 2017–2018
Doufáme, že týmu se bude dařit stejně nebo lépe v nadcházející a rozhodující části soutěže v play-off, které pro nás začíná dne 11. 3. 2017, kde
potkáme vítězný tým z osmifinálového duelu mezi Green Bottles a Rosenthal
Lions. Čtvrtfinálová série se bude hrát na 4 vítězné zápasy, na které zveme
všechny naše fanoušky a příznivce, kterým děkujeme za dosavadní podporu.
Uděláme maximum pro získání třetího titulu mistra PFL. Chceme po dvou
letech, kdy jsme skončili druzí, zvednout pohár celkového vítěze nad hlavu!!!
Kentauři NK
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Program:
• prohlídka zařízení
•	seznámení s projektem na vznik dětské skupiny
v obci Čím a transformace zařízení v Prostřední
Lhotě
Kontakt:
Soňa Sladkovská, 731 474 720, Prostřední Lhota 4, Chotilsko

Novoknínsk¯
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OKÉNKO ZE ŠKOLSTVÍ 2-2017
Kvalifikace do finále České republiky
ve florbalu základních škol
Ve čtvrtek 26. ledna 2017 se v Městské sportovní hale
v Plzni konala kvalifikace skupiny B do finále České republiky ve florbalu
základních škol (celkem se hrálo 5 kvalifikačních skupin v ČR). Družstvo
chlapců Základní školy Nový Knín po předchozích výhrách v okrskovém,
okresním a postupovém 2. místě v krajském kole mělo možnost změřit svoje síly s vítězi krajských kol Jihočeského a Západočeského kraje a pokusit
se postoupit mezi nejlepších pět týmů v České republice. Krásné prostředí
Městské sportovní haly v Plzni vytvořilo příjemnou kulisu turnaje.
Po vylosování jsme nastoupili k prvnímu zápasu s Plzní. Naši reprezentanti bojovali s maximálním nasazením, ale naše tradiční „adaptační
chvíle venkovanů“ pro rozehrání na pro nás nezvyklém velkém hřišti si
přece jen vybrala svou daň. Po rychle inkasovaném gólu na začátku první
třetiny jsme sice zdařile dokázali dotahovat skóre, ale bohužel v poslední
minutě třetí třetiny soupeř vstřelil se štěstím vítězný gól. Utkání tak skončilo 5:6 v náš neprospěch. Naděje pro nás svitla ještě při dalším zápasu, kdy
se utkala Plzeň s Vimperkem. Plzeň měla dlouho problémy a ještě těsně
v závěru utkání prohrávala 3:4, ale opět v poslední minutě jako zázrakem
vyrovnala na 4:4. Tím se náš sen o postupu rozplynul. Nicméně do posledního zápasu s Vimperkem jsme nastupovali s cílem zvítězit a zařadit se tak
do druhé pětky nejlepších týmů České republiky. Pro Vimperk však bylo
stále ještě ve hře první místo v případě naší porážky. Již od začátku zápasu bylo ale zřejmé, že si s naší hrou nedokáže Vimperk poradit a my jsme
vcelku bez problémů zvítězili 5:2.
Vybojovali jsme tak krásnou stříbrnou příčku a naše zklamání a přemítání „co by kdyby“ poněkud zmírnil další pěkný pohár (již 81.) do školní
sbírky trofejí a vědomí, že jsme se zařadili do druhé pětky nejlepších školních florbalových týmů v České republice! Pokud uvážíme, že podle neofi-
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ciálního propočtu se
od okrskových kol
do této celostátní soutěže zapojilo ve všech
krajích ČR cca 1000
týmů(!), můžeme být
s výkonem našich
chlapců maximálně
spokojeni. Stejného
úspěchu jsme dosáhli
již v roce 2015 v Liberci, v roce 2010
jsme v kvalifikaci
v Liberci skončili
třetí. To nás tak řadí
v dlouhodobém hodnocení
posledních
osmi let na 1. místo
v okresu Příbram
i mezi nejlepší týmy
Středočeského kraje. Suverénní je pak
naše postavení v kategorii škol do 300
žáků.
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JARO U ČÁPA

Sestava týmu: Matěj Šefl –
Viktor Vlasák, Miroslav Šimek,
Jakub Dvořák, Jan Procházka,
Jakub Lamberk, Jiří Hondlík, Filip Blížil, Lukáš Dopita, Michal
Soukup, Jakub Malčinek, Petr
Vilemín.

PaeDr. Miloš Petřík

INFORMACE SDH NOVÝ KNÍN
Sbor dobrovolných hasičů Nový Knín informuje, že dne 29. 1. 2017 proběhlo 1. školení členů výjezdové jednotky SDH (JSDH) na téma „Zásady bezpečné a defenzivní jízdy pro jízdu vozidlem uplatňujícím právo přednostní
jízdy“. Školení provedl velitel JSDH Tomáš Kadlec.
Schůze SDH Nový Knín se budou konat každou poslední neděli v měsíci
od 17:00 hodin v zasedací místnosti hasičské zbrojnice v Novém Kníně.
Po ukončení schůze bude probíhat pravidelné školení členů JSDH.
Kdo z členů SDH nezaplatil členské příspěvky na rok 2017, ať tak neprodleně učiní.
Za SDH Nový Knín O. Konopásková
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Po dlouhé době nás navštívila opravdová zima a konečně
si po ní můžeme oddechnout a těšit se z přicházejícího jara!
Lidé se z návratu teplého období roku radovali už
od dávných dob. Jednoduše to vyjadřuje prastarý, snad ještě předkřesťanský zvyk – vynášení zimy, kterou symbolizovala slaměná figurka smrtky,
někde nazývaná také Morana, Mařena apod. podle kraje. Dívky oblékly figurku z došku do ženských šatů a navěsily na ní vyfouknutá vejce, prázdné
šnečí ulity a s posměšnými popěvky ji odnesly k potoku a shodily do vody,
anebo ji zapálily, aby tak symbolicky odešla zima a smrt z jejich vesnice.
Nešlo však o to vyhnat ji navždy, protože si byli vědomi její pozitivní role.
Zima je důležitou součástí přírodního cyklu stejně jako smrt. Vše má svůj
počátek a konec. A právě na tuto tradici bychom chtěli navázat a pozvat Vás
a především děti na akci vítání jara a vynášení Morany.
Přijmout skutečnost, že k životu patří někdy i to nepříjemné – stáří,
smrt, nemoc, zima – dokázali naši předkové pomocí oslav, legrace a zábavy.
Ve skutečnosti oslavy ročního cyklu navazovaly jedna na druhou. Vynášení smrti a vítání jara se slavilo obvykle mezi masopustem a Velikonocemi.
I v našich školkách jsme měli letos jako každý rok karneval a na Velikonoce
budou děti samozřejmě barvit vajíčka, koledovat a seznamovat se i s dalšími
jarními tradicemi. Podobně jako třeba nějaká naše praprabába, která možná (konkrétní důkaz nemám) kdysi dávno také chodívala ke Kocábě pouštět
zimu s proudem a jejíž smích možná dodnes zní z vrby na břehu (na to taky
nemám důkaz). Věřím, že dělat staré venkovské zvyky, znamená víc než
pouhou zábavu. Pojí nás to s minulými generacemi, ale také nám to dává
i v dnešní složité době jistotu, že některé věci se nemění a jiné odchází, ale
zase se vrací. Protože jsme součástí něčeho většího, něčeho co nás přesahuje.
A také věřím, že život je dobré naplňovat hlavně tím příjemným.
Na jaře se mnoho z nás zbavuje starého oblečení a potřebuje zase nové,
jiný seje a sází a třeba mu přebývá semínek, zkrátka kdo se chce něčeho
zbavit a něco třeba zase koupit, má možnost zúčastnit se v dubnu bazaru
v Oranžovém ČÁPOVI. Cenu si určí každý sám, chcete-li rozdávat nebo vyměňovat, je to na vás.
Johana Dvorská
O.P.S. ČAP
Vítání jara a vynášení Morany
17. března 15:45–19:00 hodin
Oranžový ČÁP, náměstí J. z Poděbrad 52, Nový Knín
Bazar u ČÁPA
sobota 22. dubna 9:00 až 12:00 hodin
Oranžový ČÁP, náměstní J. z Poděbrad 52, Nový Knín
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Pozvání na Maškarní průvod Dražetice-Libčice

KONANÉ AKCE
Vítání jara a vynášení Morany

PÁTEK

17. 3.
2017

Kdy: pátek 17. března od 15:45 do 19:00

Kde: Oranžový ČÁP, náměstí Jiřího z Poděbrad 52, 262 03 Nový Knín
Cena: 80 Kč za dítě (včetně hlídání, odměny a občerstvení)
Mohou se zúčastnit dívky i chlapci zhruba od tří do dvanácti
let (pod tři roky do průvodu s doprovodem).

Účast lze nahlásit na:
• tel.: 776 283 939
• e-mail: krouzky.cap@seznam.cz
Těší se na vás dámy od Čápa: Johana Dvorská a Marcela Černá

Hranická propast
– nejhlubší sladkovodní propast světa

11. 3.
2017

Připojte se k nám a podpořte tuto tradici, která se snaží pobavit lidi v obci
už sedmým rokem.
Více informací na tel. 773 075 444.

Z NAŠÍ FARNOSTI

Program: Vyprávění pohádky, povídání o původu, svátku,
společná výroba Morany a příprava na cestu.
Asi v 17:00 odchod směrem ke Koupelně.
Návrat do školky kolem 19:00 hodin.
Rodiče se mohou k průvodu připojit.

Zveme vás na veřejnou přednášku na téma:

Dne: 11. 3. 2017
začátek je v 8.30 h u Benediktů v Dražeticích
předpokládaný příjezd do Libčic cca 12–13 h

SOBOTA

ČTVRTEK

9. 3.
2017

Přednášejícím bude Ing. Josef Lukeš, Ph.D., člen speleopotápěčské skupiny
České speleologické společnosti ZO 7-02 Hranický kras, trenér instruktorů
potápění, novoknínský hasič.
Pojďte si poslechnout autentické zážitky z průzkumu fenoménu s názvem
Hranická propast, která se na sklonku loňského roku stala díky členům
ČSS ZO 7-02 nejhlubší sladkovodní jeskyní na světě.
Přednáška se koná ve čtvrtek 9. 3. 2017 v podkroví radnice od 18.00 hodin.

Ve středu 1. března vstupujeme do postní doby.
Čtyřicet dní přípravy na Velikonoce, na obnovu našich křestních závazků. Tedy celý měsíc březen je
ve znamení postní doby. Ta bude přerušena třemi slavnostmi: 2. března si připomeneme úmrtí svaté Anežky
České, 20. března je slavnost sv. Josefa (přeložena z neděle
na pondělí) a 25. března slavnost Zvěstování Páně.
Postní doba je novým začátkem a cestou, která vede k bezpečnému cíli:
k velikonočnímu zmrtvýchvstání a ke Kristovu vítězství nad smrtí. Toto
období se vždy na nás obrací s naléhavou výzvou k obrácení: křesťan je
povolán k tomu, aby se vrátil k Bohu „celým srdcem“ (Joel 2:12), neuspokojoval se průměrným životem, ale aby ve svém přátelství s Pánem rostl. Ježíš
je věrným přítelem, který nás nikdy neopustí, a přestože hřešíme, trpělivě
očekává, že se k němu vrátíme. Tímto očekáváním projevuje svou vůli k odpuštění. Půst je příznivou dobou pro to, aby se zintenzivnil duchovní život
prostřednictvím posvátných prostředků, které církev nabízí: půst, modlitba
a almužna. V základě toho všeho spočívá Boží slovo, k jehož vytrvalejšímu
poslechu a meditaci jsme v tomto období zváni. (z poselství Svatého otce
Františka k postní době 2017)
Pravidelné bohoslužby:
• úterý, pátek, sobota
17.00 hod. mše sv. v Novém Kníně
• středa
8.00 hod.	Nový Knín, po mši sv. půlhodinová adorace
• čtvrtek
16.45 hod. Borotice
• neděle
8.30 hod.
Borotice, 10.30 Starý Knín

MěÚ Nový Knín
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Bohoslužby (nejen) v naší farnosti, na které je dobré upozornit
• 2. 3. 17.00 hod. mše sv. ke cti Anežky České v kostele sv. Františka v Praze
u Karlova mostu
• 4. 3. 15.00 hod. mše sv. ve Velké Hraštici – poděkování za charitní službu
v naší farnosti
• 20. 3. 17.00 hod. mše sv. v Novém Kníně

pod Brdy se v souvislosti se Dnem Tibetu konají například i kulturní pořady, na novoknínské radnici nebude viset ani ta vlajka. Jako jeden z argumentů – či vlastně jako hlavní argument – zaznělo konstatování, že situace
v Tibetu není černobílá a následně řečnická otázka, proč by radnice měla
reagovat výzvu nějakého spolku a vyvěšovat nějakou vlajku, lhostejno zda
tibetskou nebo třeba kanadskou, ruskou či jakoukoli jinou.
Na posledně zmíněnou otázku by bylo možno odpovědět protiotázkou:
A proč ne? Co nám brání, abychom na jeden den symbolicky vyvěsili jednu
vlajku, i když praktický dopad bude asi blízký nule? Na straně druhé pokud
je ten dopad opravdu blízký nule, proč potom čínské orgány na jakékoli podobné akce reagují tak podrážděně? Proč na většině čínského území (s výjimkou Hongkongu, kde bylo zachování základních demokratických svobod
dohodnuto při přechodu tohoto území z britské pod čínskou svrchovanost
v roce 1997) hrozí za používání tibetské vlajky trestní stíhání?
A že skutečnost není černobílá? A kde, prosím vás, je? Myslím, že snad
jedině v kázáních radikálních náboženských představitelů (lhostejno kterého náboženství) a pak (snad s jistou rezervou) ve volebních kampaních
politických stran. Všude jinde je svět pestřejší a dělicí čára mezi dobrem
a zlem bývá velmi klikatá a navíc neostrá.
A právě tak je tomu i v případě Tibetu.
Režim, který tam vládl před rokem 1950, měl skutečně daleko k ideálu,
existovalo v něm mimo jiné poddanství, a dokonce i otroctví. A je nutno
přiznat, že toto bylo zrušeno opravdu až po čínské invazi v roce 1950 (v té
době se nynější 14. dalajláma Tändzin Gjamccho pokoušel s čínskými orgány na těchto reformách i spolupracovat, jenže pak se jeho představy začaly s těmi čínskými radikálně rozcházet, což posléze vedlo k několika povstáním a nakonec k dalajlámovu exilu), i když první reformy, které měly
omezit přílišnou moc klášterů, začal prosazovat už 13. dalajláma Thubtän
Gjamccho (1876–1933), za jehož vlády se do Tibetu poprvé dostaly automobily, telefony či elektřina. Ani s tibetskou nezávislostí v minulosti to není zcela
jednoznačné – uvedené území bylo často pod vlivem svých sousedů, vedle
čínských vlivů se zde střetaly i velmocenské zájmy – například britského
impéria či Ruska – a poslední období faktické tibetské nezávislosti (ukončené čínským vpádem roku 1950) začalo až v roce 1912 (rok poté, co tehdejší carské Rusko v době rozkladu mandžuského impéria prosadilo vznik
na Číně nezávislého Mongolska).
Na straně druhé tato skutečnost nijak neospravedlňuje to, co se v Tibetu
dělo (a často dodnes děje) po čínské invazi v roce 1950. Potlačení povstání
v roce 1959 si vyžádalo životy nejméně 87 000 Tibeťanů, některé odhady
však jsou i výrazně vyšší. Zejména v období tzv. Velké proletářské kulturní revoluce (1966–1969) došlo k obrovským ztrátám na kulturním dědictví
i lidských životech (nutno ovšem dodat, že nešlo o primárně protitibetské
represe, toto se dělo na celém čínském území, zdaleka tedy nejen v Tibetu).
A přes pozdější dílčí uvolnění represe pokračují dodnes.
Mnohý čtenář (či čtenářka) se po tomto může zeptat: proč tedy tu tibetskou vlajku vyvěšovat, když předchozí režim byl fakticky za osmnáct

Změna času
Ze soboty 25. 3. na neděli 26. 3. se mění čas.
Křížová cesta
V postní době se každý čtvrtek v 16:45 a pátek v 16:30 před mší svatou modlíme křížovou cestu.
Ve čtvrtek v Boroticích a v pátek v Novém Kníně.
Postní neděle
16:00 hod. Nový Knín - adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí
Úmysly Apoštolátu modlitby
Evangelizační úmysl: Podpora pronásledovaných křesťanů
	Za pronásledované křesťany, aby zakoušeli podporu
celé církve skrze modlitbu i hmotnou pomoc.
Národní úmysl:	O milost a sílu opustit to, co přímo nesouvisí s jádrem evangelia (EG, č. 43).
Výročí úmrtí kněží, kteří působili v naší farnosti
• 3. 3. 1826 zemřel knínský farář František Xaver Wischin, rodák z Unhoště
*1751 R.I.P.
Přeji požehnanou svatopostní dobu. Žehná P. Josef Andrejčák, O.Cr.

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
U mě už visí
Po řadě let, kdy na novoknínské radnici vždy 10. března pravidelně visela tibetská vlajka (snad s výjimkou období, kdy radnice byla v rekonstrukci
a vlajku nebylo kam vyvěsit), se na svém prvním letošním zasedání novoknínské městské zastupitelstvo usneslo, že letos tomu bude jinak. Pro připojení k akci Vlajka pro Tibet hlasovali čtyři zastupitelé, čtyři byli proti a pět
se jich zdrželo hlasování. A tak, zatímco například v nedalekém Mníšku
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a ten nynější za dvacet bez dvou? Možná i proto, že vlajka, která vznikla
na začátku zatím posledního období tibetské nezávislosti (tedy v době, kdy
v Tibetu existovalo mj. i zmíněné otroctví) je v současnosti vlajkou Ústřední
tibetské správy (tibetské exilové vlády), jejímž cílem už ani v nejmenším
není návrat před rok 1950. Tato exilová vláda neprosazuje dokonce ani obnovu úplné tibetské nezávislosti – spokojila by se s podobným postavením,
jaké má v nynější Číně například Hongkong. To hlavní, nač zaměřuje své
úsilí, je snaha o prosazování lidských práv na tibetském území, včetně práv
kulturních a náboženských. A dodejme, že právě v indickém exilu bylo
ukončeno propojení tibetské světské a duchovní moci, které trvalo od roku
1642, kdy se světským vládcem Tibetu stal pátý dalajláma Ngawang Lozang Gjamccho. V roce 2011 se totiž 14. dalajláma Tändzin Gjamccho vzdal
všech politických funkcí v exilové vládě a ponechal si pouze postavení duchovního představitele. Premiérem se v srpnu 2011 stal absolvent Harvardovy univerzity Lozang Sanggjä, který je zastáncem mírového a nenásilného
řešení tibetské otázky. Tibetská vlajka tedy v současnosti symbolizuje hodnoty, jež podle mého názoru stojí za to aspoň symbolicky podpořit.
Tibetská vlajka, jak již bylo zmíněno, na novoknínské radnici letos viset
nebude. U mě, tedy v okně mého bytu, v době psaní tohoto článku už visí.

Po obou stranách tohoto pomníku jsou zapsána tato jména: Václav Bouška, Josef Dragoun, Jan Filipovský, František Hájek, Josef Havránek, Antonín Hlávka, Antonín Honal, Alois Kalovský, František Klouda, A. Kotnour,
Josef Kučera, Karel Masner, Josef Černý, Ludvík Nešuta, Karel Pechar,
Eduard Plzeňský, Oldřich Pzeňský, Václav Pytelka, Jan Pytelka, Antonín
Reš, Josef Špína, Karel Studnička, Antonín Procházka, Josef Ulšmíd, Antonín Přibyl, Václav Vonásek.
Na stránkách Vojenského historického archivu se nalézají dochované
kartotéky jmen padlých z Čech, kterých může být až deset tisíc. Přesto je
to jen zlomek vojáků, kteří v této válce padli, a mně se tak zde podařilo
dohledat jen dva vojáky napsané na pomníku. Není to však tím, že by se
tyto kartotéky nedochovaly, ale prostě bylo obrovské množství vojáků pochováváno přímo na bojišti v neoznačených hrobech. Prvním je Eduard Plzeňský, který se narodil v r. 1881 v Novém Kníně a zemřel již 16. 9. 1914, kdy
mu bylo třicet tři let. V době smrti sloužil u střeleckého pluku 8 v hodnosti
desátníka 11. polní setiny a byl pochován v Parašnici, která se nacházela
v tehdejším Srbsku. Druhým byl Josef Ulšmíd, který se narodil v r. 1876
ve Starém Kníně a zemřel v boji dne 29. srpna 1916, kdy sloužil na pozici
střelce u střeleckého pluku číslo 7. V době smrti mu mohlo být tedy již čtyřicet let. Padl u obce Stanislav, která se nacházela v Haliči, v tehdejším carském Rusku, dnes Polsko. Zde byl také pochován v neoznačeném hrobu, ale
záznam o jeho smrti se dochoval v plukovní kronice. Třetím je Antonín Honal, který se narodil r. 1895 v Novém Kníně a umírá dne 23. 11. 1917 ve městě
Enego, které se nachází v kraji Vicenza a Veneto,3 kde sloužil v hodnosti
svobodníka u střeleckého pluku číslo 8. a byl pohřben na hřbitově v Enegu
dne 24. 11. 1917.
Posledním známým byl již zmiňovaný legionář Ondřej Kramata, který se narodil r. 1886 v Novém Kníně, kde jeho otec provozoval kožišnictví
a pečoval o menší hospodářství. Jeho matka byla roz. Důlová a byla dcerou
důlního z Příbrami. Ve 13 letech na přání opustil školu a odjel na zkušenou
do Paříže, kde již jeho starší bratr František měl kožišnický závod. Z Francie se vrátil po čtyřech letech do Nového Knína a poté rok pracoval v Praze,
načež cestoval po Evropě, kde navštívil Lipsko, Berlín a Antverpy. Odtud
odjel do Bruselu a navštívil Londýn. Nakonec však trvale zakotvil v Paříži.
V r. 1910 je povolán do rakouské armády a po dvou letech se znovu vrací
do Paříže, kde jej zastihla válka. Zde krátce na to vstupuje do české setniny „Compagnie Nazdar“, v jejíž řadách dne 9. května 1915 umírá v bitvě
u Arrasu.

Miloš Hlávka

Čtyři z pomníku padlých v Novém Kníně
Pomník padlých v první světové válce v Novém Kníně jistě nepatří k nejvýstavnějším, ale měl přesto velké ambice si jím stát. Podnět k jeho vybudování podal B. Nešuta, který se tak vyjádřil v obecním zastupitelstvu
dne 22. 2. 1921. Tento návrh byl samozřejmě ihned schválen a okamžitě
také byly vyzvány místní spolky a občanstvo, aby přispěly na tuto stavbu i finančně. Bylo založeno zvláštní komité, které tuto věc řídilo, a podle
protokolu obce z r. 1922 projekt pravděpodobně navrhl sochař Karel Plichta.1 Přičemž pomník znázorňuje otevřenou knihu a na této knize měla být
postavena socha legionáře Ondřeje Kramaty. Na obou stranách pomníku
jsou vytesána jména padlých z prvé světové války a uprostřed na zinkové
desce jméno Ondřeje Kramaty, legionáře, který padl v kumpanii „Nazdar“
ve Francii. Pomník byl postaven u kostela a z obou stran byly zasazeny dva
smuteční jasany a původně byl obehnán drátěným plotem. Před pomníkem
je čtyřhranný kámen, na který každým rokem branci (rekruti) dávali věnce a kytice na památku padlých vojáků.2 Mnoho pomníků vznikalo i pět
let po válce, ne že by na ně obce nechtěly dát peníze, ale tak dlouho trvalo,
než byli identifikováni všichni mrtví. Stávalo se, že byli zajati a pak se sami
vraceli domů, anebo vstoupili do legií. Pomníky tedy vznikaly v době, kdy
bylo jasné, že jsou vojáci určitě mrtví.

18

Novoknínsk¯

zpravodaj

 arel Plichta *28. 10. 1891, Kostelec nad Černými Lesy (Praha-východ), absolvent odborné školy zlatnické, modelování na UměK
leckoprůmyslové škole a sochařské speciálky na Akademii výtvarných umění v Praze. Žák prof. J. Štursy. Nejvíce působil v Praze
a okolí.
2
Slavnostní odhalení památníku bylo zmíněno v časopisu „Vltavské proudy“, roč. III 1923, bohužel konkrétní číslo se mi prozatím
nepodařilo dohledat.
3
Během první světové války město Enego patřilo Itálii a utrpělo těžkou destrukci v rámci válečných operací s Rakouskem. Zatímco
vojáci bojovali těžce, obzvláště kolem hory Ortigara, civilní obyvatelstvo bylo nuceno opustit město a usadit se v jižní Itálii.
1
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Chtěl jsem tímto připomenout, že již příští rok si bude dne 11. 11. 2018
celý svět připomínat sto let od ukončení jednoho z nejstrašnějších konfliktů
20. století a stále je mezi lidmi spoustu vzpomínek z této války, které jsou
zachovány v pohledech, dopisech a fotografiích vojáků, kteří v ní bojovali.
Proto prosím každého, kdo něco takového doma má, jestli by se neozval.
Chtěli bychom tyto vzpomínky přenést do možné publikace, která by mohla
příští rok na toto téma vyjít. Samozřejmě se to netýká jen Nového Knína,
ale i okolních obcí.
Prosím, ozvěte se redakci tohoto měsíčníku, potažmo radnici v Novém
Kníně.
Petr Kadlec

PODĚKOVÁNÍ

2

únor 2017

PŘÍLOHA NOVOKNÍNSKÉHO ZPRAVODAJE

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE:

SDH Sudovice
Děkuji touto cestou všem sponzorům za poskytnutí darů a finančních příspěvků na ples SDH Sudovice.
Děkuji též všem, kteří nás podpořili svojí účastí.
Věřím, že jsme vám to alespoň částečně vrátili naším programem, ve kterém vystoupily nestárnoucí „Sokolky" a skvělá kapela Bosáci.
Ještě jednou díky.
Jaroslav Soukup
starosta SDH Sudovice

Jubilanti měsíce března 2017
• V březnu oslavuje své narozeniny paní Marie
Černá. Jubilantem je také pan Josef Holý. Narozeniny v tomto měsíci oslaví i pan František
Plot.
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví a pohody
do dalších let.
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Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 13. 2. 2017 projednalo zejména:
•	dokumenty (stavební povolení +
územní rozhodnutí) k novému
územnímu plánu obce;
•	sdělení o provádění revize údajů
v katastru Sejcká Lhota, Záborná
Lhota;
•	sdělení KÚ Středočeského kraje o dotačních titulech na údržbu
hřbitova;
•	přihlašovací údaje do aplikace
SDSL-obce;
•	záznam o využívání údajů v registru osob za rok 2016;
•	ukončení shromažďování podkladů pro vývaziště – Kobylníky 3
a Čelinská zátoka;
•	protokol o trestním oznámení – odcizení dopravního zrcadla v Chotilsku;
•	oznámení o zpravodajské povinnosti vůči ČSÚ;
•	usnesení MěÚ Dobříš o uznání honitby Křižovníci II.;
•	rozhodnutí o registraci svazku obcí
regionu Dobříšsko a Novoknínsko;
chotilsk¯

•	přehled cenových kontrol za rok
2016;
•	sdělení KHS Příbram o kontrole
jakosti pitné vody veřejnými vodovody;
•	finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu obcí Středočeského
kraje;
•	přehled o VHP a dalších loteriích
povolených obcemi v roce 2016;
•	oznámení o stanovišti včelstev
(pozemek parc. č. 207, k.ú. Sejcká
Lhota);
•	opatření obecné povahy o postupu
při usmrcování kormorána velkého;
•	vyjádření KHS Příbram ke kopané studni na pozemku parc. č.
378/1, k.ú. Křeničná;
•	oznámení MěÚ Neveklov o projednání územního plánu Neveklov;
•	informace ke škodní události – odcizení dopravního zrcadla;
•	sdělení Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou k zamězpravodaj
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ření pozemků v Prostřední Lhotě
a Mokrsku;
•	tabulka návrhu plánu financování
obnovy vodovodů a kanalizací;
•	nabídka na zpracování územního
řízení a stavebního povolení pro
revitalizaci horního rybníka v Záborné Lhotě – nejsou dosud vyřešeny vlastnické a majetkové vztahy k rybníku, po jejich vyřešení
se k nabídce zastupitelstvo obce
případně vrátí;
•	žádost o zaměstnání jako pokladní na rozhledně Veselý vrch – bylo
požádáno o poskytnutí uchazečů
na toto místo od úřadu práce;
•	rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu
obce na rok 2017;
•	připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“;
•	kupní smlouvy na dodávku přírodního drceného kameniva z lomu
Bělice pro rok 2017;
•	veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na zpracování nového
ÚP obce Chotilsko;
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•	smlouvu na dodání smaltovaného
znaku pro SDH Záborná Lhota;
•	připomínky k návrhu koncepce
„Surovinové politiky ČR v oblasti
nerostných surovin a zdrojů“;
•	cenové nabídky na rekonstrukci
WC na Staré Živohošti;
•	kupní smlouvu na pozemek parc.
č. 1216, k.ú. Prostřední Lhota;
•	udělení licence na autobusovou
linku 439 (dříve D52), pro ARRIVA
STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.;
•	rozšíření silnice kolem rybníka v Mokrsku a to ve spolupráci
s KSÚS Středočeského kraje;
•	návrhy na změny územního plánu obce Chotilsko od jednotlivých
majitelů pozemků;
•	žádost o příspěvek na Májovou fiestu pořádanou ve dnech
05.05.2017–08.05.2017;
•	dlužníky za nájemné a ostatní
služby v bytovém domě čp. 22,
Prostřední Lhota.
-OÚ-

UPOZORNĚNÍ NA SPLATNOST MÍSTNÍCH POPLATKŮ
Připomínáme občanům, kteří doposud neuhradili poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů, stanovená obecně závaznou vyhláškou č. 1/2012,
že termín pro uhrazení uvedeného poplatku
je do konce března příslušného roku.
–OÚ-
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PŘIPRAVUJEME BĚH NA ROZHLEDNU VESELÝ
VRCH

SOBOTA

29. 4.
2017

V sobotu 29. dubna 2017 už podruhé vyběhneme na rozhlednu Veselý
vrch. Loňská premiéra běžeckého závodu se vydařila a dospělí i děti byli
spokojeni. Sportovci na něj doslova pěli chválu ještě mnoho týdnů při různých setkáních i na Facebooku. Směle můžeme tvrdit, že běh na Veselý
vrch výrazně přispěl k šíření dobrého jména naší obce nejen ve Středočeském kraji, ale i ve vzdálených místech republiky, například severovýchodních Čechách a jihovýchodní Moravě. Založili jsme dobrou tradici díky
úžasné a nezištné spolupráci mnoha našich občanů při samotné organizaci a pořadatelské službě, sponzorskému přispění řady firem v naší oblasti
i pochopení a pomoci obecního úřadu. Speciální dík patří hospodyňkám
z Prostřední Lhoty a Mokrska za napečení vynikajících dobrůtek, aniž by
přijaly byť i jen jedinou korunu za suroviny a práci. Že dostali v cíli tak
vynikající pohoštění a k tomu zadarmo, z toho byli všichni účastníci závodu
v „příjemném šoku“. Prostřední Lhota přestala být pro většinu z nich dosud
neznámou vesničkou kdesi u Slapské přehrady, ale stala se u běžecké veřejnosti pojmem, symbolem toho, jak dobře může vypadat sportovní akce,
když se spojí úsilí schopných a ochotných lidí celé obce. Stojí rozhodně za to
v této tradici pokračovat.
Jako loni i letos bude zázemí této akce od 9.00 hodin na fotbalovém hřišti v Prostřední Lhotě, kde je
možné se k závodu zapsat, převléct se, případně se
po závodě umýt. Tady bude také ukončení závodů
a vyhlašování výsledků. Závod odstartujeme za statkem na odbočce ke Kobylníkům, dospělí poběží 5,3 km
a děti 1,4 km. Nově bude přidána kategorie dětí do 7
let, děti dále poběží v kategoriích 8–10 let a 11–15 let.
Dospělí poběží ve věkových kategoriích muži do 39
let, do 49 let, do 59 let, do 69 let a nad 70 let, ženy
do 39 let, do 49 let a nad 50 let. Samozřejmě je opět
vypsán závod i pro místní sportovce, na které čekají
speciální ceny.
Zveme všechny sportovně naladěné lidičky a také dětičky, i takové, kteří
si chtějí zkusit zazávodit poprvé, k hojné účasti. A kdo nepoběží, přijďte
povzbudit vaše kamarády a známé.
Těšíme se na vás.
Za organizátory
Libuše Vlachynská
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UPOZORNĚNÍ

CHOTILSKÝ RECEPTÁŘ

Upozornění nejenom pro majitele psích miláčků, ale i jiného
domácího zvířectva
Upozorňujeme majitele nebo držitele psů, že dne 1. 3. 2017 vypršela splatnost poplatku ze psů. Poplatek (za co se
platí, kdy se platí a výše poplatku) je
stanoven obecně závaznou vyhláškou
č. 1/2015 o místních poplatcích. Žádáme
tedy majitele nebo držitele psů, kteří
ještě tuto povinnost nesplnili, aby tak
učinili co nejdříve.
Další upozornění se týká nejenom
majitelů nebo držitelů psů, ale také
majitelů nebo držitelů všech domácích
a hospodářských zvířat. Ve všech částech obce se rozmohl nešvar, kdy majitelé nebo držitelé zvířat nechají tyto zvířata volně pobíhat a vykonávat svoji
potřebu na veřejných prostranstvích v zastavěných částech obce Chotilsko.
Nejenom že po svých „miláčcích“ neuklízí exkrementy, ale již se také
několikrát stalo, že volně pobíhající pes napadl člověka. Není to příjemná situace pro dospělého člověka a o to horší je, když dojde k napadení
malého dítěte nebo maminky s kočárkem. I zde jsou majitelům a držitelům
domácích zvířat stanoveny povinnosti v obecně závazné vyhlášce. Jedná
se o obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013, kterou se stanovují pravidla pro
pohyb psů a jiného zvířectva na veřejném prostranství v obci Chotilsko.
Pokud dojde k porušení uvedené vyhlášky, řeší celou situaci přestupková
komise obce (v lepším případě) nebo Policie ČR a soud v občanskoprávním
řízení (v horším případě).
Apelujeme tedy na majitele a držitele všech zvířat, zabezpečte si své
domácí mazlíčky proti samovolnému pohybu na veřejných prostranstvích
a především uklízejte po nich jejich exkrementy, které na veřejných prostranstvích zanechávají. Je lepší preventivně předcházet možnému napadení člověka (v případě volného pohybu psa) nebo uklidit po psovi nebo jiném
zvířeti jeho „pozůstatek“, než celou záležitost řešit jako přestupek, případně
soudní cestou.
-tajemník OÚ-
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Dnes vám představíme jídlo původem ze Šumavy
– jihočeskou kulajdu. Název kulajda souvisí s nářečím – výraz zakulat nebo zakudlit znamená zahuštění
moukou, a ačkoliv jsem si vždycky myslela, že je to typicky české jídlo, slyšela jsem, že se vaří např. i ve francouzské kuchyni. Kulajda je jídlo, u kterého vyniknou
kvalitní suroviny. Někde se kulajda vaří dosladka, jinde
jako kyselá. Kulajda má základ v té původní podobě se
zastřeným (ztraceným) vejcem a můžeme ji připravovat
po celý rok – v létě s čerstvými a v zimě se sušenými houbami.
Dále vám dnes ještě nabízíme recept od mé bývalé spolupracovnice z jižní
Moravy. Jsou to pečené chlebové řezy se sýrem.

JIHOČESKÁ KULAJDA
Potřebujeme:
• 6 ks brambor
• hrst čerstvých nebo sušených hub
• kelímek kysané smetany
• 2 lžíce octa (jablečný je lepší), dle chuti příp. okyselíme i trochu víc
• hladkou mouku
• 2 ks bobkový list
• 4 ks vejce
• nové koření, pepř, kmín, sekaný kopr – dle chuti
Houby očistíme a nakrájíme na větší kousky, v případě sušených je namáčíme nejlépe přes noc ve vodě. Syrové oloupané brambory nakrájíme na kostičky a s houbami uvaříme v osolené vodě, do které jsme
přidali koření – kmín, nové koření, pepř, bobkový list.
Když jsou brambory měkké, přidáme smetanu s rozkvedlanou moukou, promícháme a krátce povaříme. Dle chuti kulajdu osolíme, okyselíme octem a přidáme nasekaný kopr. Rozklepneme čerstvá vejce
a zlehka je upustíme do polévky. Tři minuty mírným varem povaříme
a dalších 5 minut necháme vejce dojít mimo tepelný zdroj. Žloutky
vajec musí být při podávání pravé jihočeské kulajdy poloměkké.
Podáváme s čerstvým pečivem.
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PEČENÉ CHLEBOVÉ ŘEZY SE SÝREM
Potřebujeme:
• 4 krajíce chleba (dá se nahradit rozkrojenou houskou, rohlíkem)
• trochu másla
• kečup (já mám raději ostřejší)
• 10 dkg salámu
• 15 dkg tvrdého sýra
• asi 1 dcl piva
• mletou papriku
Krajíčky chleba – případně půlky housek nebo rohlíků – potřeme tence máslem a kečupem. Salám nakrájíme na drobnější kousky, přidáme
sýr nastrouhaný a promíchaný s pivem a paprikou. Směsí potřeme
pečivo a dáme zapéct, až se sýr ve směsi roztaví.
Vynikající a docela levné – a netradiční pohoštění pro návštěvu, případně dobrý námět na rychlejší večeři.
Dobrou chuť přejí

-Lhotské vařečky-

INFORMACE K AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ OD 1. 4. 2017
Dobrý den,
dovolujeme si Vás informovat o připravovaném rozšíření Pražské integrované dopravy do oblasti Novoknínska
a Sedlčanska, které je plánováno na termín 1. 4. 2017.
•O
 d soboty 1. 4. 2017 tedy dojde k rozšíření Pražské integrované dopravy
na Sedlčansku a Novoknínsku dokončením integrace v lokalitě Nového
Knína a zapojením trasy Praha – Sedlčany. Dojde k prodloužení stávající
linky 361 do trasy Smíchovské nádraží – Štěchovice – Nový Knín – Dobříš a zřízením nové linky 360 v trase Smíchovské nádraží – Štěchovice
– Chotilsko – Sedlčany, odkud budou vybrané spoje pokračovat dále mimo
systém PID do Milevska. Integrovány budou také linky Sedlčany – Osečany, Nový Knín – Živohošť a Nový Knín – Dražetice.
Podrobné informace najdete na našich webových stránkách pod tímto odkazem:
• https://ropid.cz/integrace-sedlcansko-2017/
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Tato stránka obsahuje základní informace o změnách linek, tarifní informace, mapu nově integrované oblasti a také návrhy jízdních řádů.
V tuto chvíli si Vás dovolujeme poprosit o šíření těchto informací mezi
Vaše občany, ať už prostřednictvím Vašich webových stránek, nebo Vámi
vydávaných periodik.
V první polovině března předpokládáme vydání informační brožury
s jízdními řády, mapou a informacemi o jízdném, kterou budeme distribuovat zdarma pro jednotlivá města a obce, dále prostřednictvím autobusových
dopravců i sítě Českých drah.
S pozdravem
Ing. Filip Drápal | odbor marketingu
vedoucí odboru, tiskový mluvčí
Regionální organizátor Pražské integrované dopravy
Rytířská 406/10, 110 00, Praha 1
tel.: +420 234 704 593 | mobil: +420 602 379 792
e-mail: drapal.filip@ropid.cz

CO SE CHYSTÁ V ZŠ NEČÍN
Co se připravuje v Základní a mateřské škole Nečín? Pokoušíme se získat
evropskou dotaci na vybavení kombinované učebny chemie, fyziky a přírodopisu a na modernizaci naší počítačové učebny. O tuto dotaci bychom chtěli
zažádat v únoru 2017 prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu. Zároveň připravujeme výstavbu nové tělocvičny, která bude
slavnostně otevřena příští rok 3. 9. 2018. Škola jako jedna ze čtyř škol v regionu Dobříšska a Novoknínska s 1.–9. ročníkem disponuje ještě volnými
kapacitami. Na rozdíl např. od Dobříše, kde jsou základní školy již téměř zaplněny. Proto bude třeba vytvořit společný spádový obvod pro Základní školu
Nečín, která bude rodičům garantovat, že pokud jejich dítě nebude z důvodu
nedostatečné kapacity přijato v okolních ZŠ, v ZŠ Nečín pro něj bude místo
garantováno. V tuto chvíli se diskutuje, jak velký spádový obvod ZŠ Nečín
bude mít. To znamená, pro kolik obcí může být přijetí žáků zaručeno. Rodiče
si i nadále budou moci vybrat, kam jejich dítě nastoupí do 1. třídy, v rámci
vytvořeného spádového obvodu však budou mít zaručené přijetí v ZŠ Nečín.
S ohledem na narůstající dětskou populaci a také na větší komfort rodičů
zvažujeme optimalizaci veřejné dopravy do školy prostřednictvím školních
autobusů. Vše bude diskutováno společně se starosty dotčených obcí i rodiči,
kteří se budou moci prostřednictvím dotazníku vyjádřit k optimální svozové
trase a jejímu načasování.
-Za ZŠ a MŠ Nečín Romana Zemanová, ředitelka-
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PŘÍLOHA NOVOKNÍNSKÉHO ZPRAVODAJE

ZPRÁVY Z OBCE
Usnesení ze zápisu č. 23/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce
Mokrovraty, konaného dne 8. 2. 2017 od 19.00 hodin
• Usnesení č. 1-23/2017
Zastupitelstvo obce Mokrovraty volí
zapisovatelku Mgr. Jiřinu Zorkovou
a jako ověřovatele zápisu p. Pavlínu
Hejrovou a MgA. Pavla Grize.
Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů,
proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.
• Usnesení č. 2-23/2017
Zastupitelstvo
obce
Mokrovraty
schvaluje program jednání zastupitelstva obce dne 8. 2. 2017 takto:
1) rozpočtové opatření č. 1/2017;
2) požární řád obce;
3) dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku;
4) směnná smlouva mezi obcí Mokrovraty a panem J. J.;
5) příkazní smlouva na zabezpečení
přípravy žádosti o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení;
6) směrnice upravující zadání veřejných zakázek malého rozsahu;
7) různé.
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MOKROVRATSK¯

Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů,
proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.
• Usnesení č. 3-23/2017
Zastupitelstvo
obce
Mokrovraty schvaluje rozpočtové opatření
č. 1/2017, které obsahuje příspěvek
ze státního rozpočtu na výkon státní
správy ve výši 169 800 Kč – položka
4112, převod financí ve výši 15 tis.
Kč mezi § 2221 a § 2292 na dopravní obslužnost z důvodu změny zákona o rozpočtové skladbě, navýšení
výdajů na § 3399 ostatní záležitosti
kultury o 30 tis. Kč a na § 6171 činnost místní správy výdej ve výši
139 800 Kč.
Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů,
proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.
• Usnesení č. 4-23/2017
Zastupitelstvo
obce
Mokrovraty
schvaluje požární řád obce Mokrovraty – vyhlášku č. 1/2017.
zpravodaj

2 / 2017
Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů,
proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.
• Usnesení č. 5-23/2017
Zastupitelstvo
obce
Mokrovraty
schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě
o poskytnutí finančního příspěvku mezi městem Nový Knín a obcí
Mokrovraty.
Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů,
proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.
• Usnesení č. 6-23/2017
Zastupitelstvo
obce
Mokrovraty
schvaluje směnnou smlouvu mezi
obcí Mokrovraty a panem Ing. J. J.,
jejímž předmětem je směna pozemku
parc. č. 14/6 v k.ú. Mokrovraty – zahrada o výměře 56 m², který byl dle
geometrického plánu č. 796-21/2016
oddělen od obecního pozemku parc.
č. 14/6 v k.ú. Mokrovraty za pozemek
parc. č. 14/4 v k.ú. Mokrovraty – zahrada o výměře 56 m² majitele p. J. J.
Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů,
proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.
• Usnesení č. 7-23/2017
Zastupitelstvo
obce
Mokrovraty
schvaluje příkazní smlouvu na zabezpečení přípravy žádosti o dotaci
na rekonstrukci veřejného osvětlení
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mezi obcí Mokrovraty a firmou Witero s.r.o.
Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů,
proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.
• Usnesení č. 8-23/2017
Zastupitelstvo
obce
Mokrovraty
schvaluje směrnici upravující zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu.
Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů,
proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.
K bodu 7/
• Starostka informovala zastupitele
o jednání s p. Bc. Krejčíkovou z Farní charity Starý Knín.
Bc. Krejčíková potvrdila, že Farní
charita podniká kroky k tomu, aby
zakoupila další nemovitost v obci
Mokrovraty (dům č.p. 115) a zřídila
zde zázemí (administrativní budovu)
a dílny pro děti z azylového domu.
Zastupitelstvo pověřilo starostku,
aby Farní charitě Starý Knín napsala dopis a uvedla zde nespokojenost
s chováním obyvatel azylového domu
a obav z rozšiřování aktivit Farní
charity na území obce Mokrovraty.
Stanislava Ecklová
starostka obce

i v druhém pololetí jsme se s chutí pustili do další práce. Celý měsíc únor se
nesl ve znamení doznívající zimy a blížícího se masopustu.
9. 2. navštívily děti z MŠ i 1. a 2. ročníku ZŠ společně s MŠ Malá Hraštice
„Čechovu stodolu“ v Bukové. Program „Masopust“ i tvořivé dílničky byl pro
děti obohacením období, které jim připomínáme ve škole i v obci v zájmu
zachování tradic.
10. 2. přesvědčili žáci ze zdejší školy, že mají talent. Bez trémy a ostychu se
předvedla 4 děvčata s vystoupením moderního tance, a tak Maruška Valterová, Anetka Hrubá, Ivanka a Eliška Svobodovy získaly druhé místo mezi
soutěžícími. Porota ocenila, že choreografie a kostýmy byly zcela v jejich
režii. Rozárka Dragounová jako kouzelnice obsadila třetí místo a porotci se
shodli, že si 1. místo právem zaslouží Kuba Griz, který zahrál Pachebelův
kánon na klávesy. I vystoupení ostatních dětí se svými písničkami, básničkami, hrou na flétnu nebo klávesy se porotě i divákům líbilo. Zvláštní
ocenění získaly děti z MŠ za muzikálové vystoupení „Perníková chaloupka“.
Karneval ve škole v masopustním období se stal již tradicí. V pátek se sešly děti s učiteli z MŠ i ZŠ ve škole v kostýmech a kromě přehlídky masek,
tomboly i tance plnily úkoly u bílé paní. Fotbalista jim zadával sportovní
soutěže a medvěd s Mášou je přivítal u skládání kostek a puzzlů s motivem
Máši a medvěda. Na průběh celého dopoledne dohlížel sám Lucifer – „Pán
pekla“. Touto akcí jsme zakončili nejkratší měsíc v roce.
zaměstnanci ZŠ a MŠ Mokrovraty

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU V ROCE 2017
Svoz nebezpečného odpadu se v roce 2017 uskuteční
v těchto dnech:
• 22. 4., 20. 5., 16. 9. a 21. 10. 2017.

AKTUALITY Z NAŠÍ ŠKOLY

Přesný čas svozu bude upřesněn v daném měsíci
na úřední desce a webových stránkách obce.

Březen 2017
1. 3. - 3. 3. 2017

jarní prázdniny

ZŠ i MŠ

20. 3. 2017

vynášení Morany ke Kocábě
– první jarní den

ZŠ i MŠ

27. 3. 2017

divadelní představení
– „Nová dobrodružství veverky Zrzečky“

ZŠ i MŠ

II

Vážení spoluobčané,

MOKROVRATSK¯
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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.

MOKROVRATSK¯

zpravodaj
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SBĚR BIOODPADU 2017
Od soboty 1. 4. 2017 bude zahájen sběr bioodpadu ve dvoře hasičské
zbrojnice v Mokrovratech.

MASOPUST 2017
Uteklo to jako voda, a tak mnozí z naší obce
v sobotu 18. února 2017 přivítali doma náš masopustní průvod. Po tradičním zahájení a žádosti
o povolení koledovat v obci, vyrazil autobus plný
masek v 9.30 hod. od restaurace U Josefa. Masopust prošel a taky trochu projel celou naší vesnicí, včetně Pouští a Vil. Zapojit se mohl každý
se svým originálním maškarním přestrojením,
a proto bych ráda poděkovala 33 maskám. Mile
nás uvítali v 61 domácnostech a všude pro nás
měli připravené výborné pohoštění. Průvod s kapelou vždy zahrál, zazpíval a zatancoval a za odměnu se každému zaslouženě dostalo po kalíšku a přání šťastné cesty při průchodu obcí.

Na přecházejícího medvěda na přechodu a policejní plácačku reagovali
řidiči bez reptání a ochotně přispěli do kasiček. Peníze, které jsme vybrali,
budou použity na letošní akce pro děti v Mokrovratech a pro děti z naší
školy a školky.
Tímto všem, kteří nás doma přivítali a odměnili, děkujeme!!!
Jako každý rok bylo vyvrcholením masopustu odsouzení medvěda, který byl za vše nepovedené v naší obci odsouzen a zastřelen.
Velké poděkování si zaslouží všichni, kteří se masopustu zúčastnili a věnovali celý den této akci, která slouží k zachování tradice a k obveselení
druhých…
Petra Soukup Ecklová
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ČRS, z. s., MO Nový Knín sděluje nové termíny výdejů povolenek na rok 2017
• leden – 7. 1., 14. 1., 21. 1. a 28. 1. 2017 od 9–11:30 hod.
• únor – 11. 2. a 25. 2. 2017 od 9–11:30 hod.
• březen – 11. 3. a 25. 3. 2017 od 9–11:30 hod.
Zkoušky pro získání 1. rybářského lístku
• leden – 7. 1. a 21. 1. 2017 od 9–11:30 hod.
• únor – 11. 2. 2017 od 9–11:30 hod.
• březen – 25. 3. 2017 od 9–11:30 hod.
kontaktní osoba: p. Martin Buřič, tel. 604 963 062
e-mail: rybariknin@seznam.cz
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