Novoknínský 2
zpravodaj

únor 2019

výtisk zdarma

Měsíčník pro Nový Knín, Chotilsko a Mokrovraty
Mikroregion Střední Povltaví

Muzeum zlata, pobočka Hornického muzea Příbram
Vás zve na

VELIKONOČNÍ
VÝSTAVU

v Muzeu zlata v Novém Kníně

Od 5. 4. 2019 do 14. 4. 2019
Od 9:00 do 17:00 hod.

Vystavují CSS Hvozdy,
Farní charita Starý Knín Rukama Nohama,
Stéblo Borotice a jednotlivci z Nového Knína,
výrobky lze na této výstavě zakoupit

Těšit se můžete na víkendové dílničky
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás informoval o vývoji jednání ohledně chovu lvů
v Novém Kníně. Dne 29. 1. 2019 na moji výzvu proběhlo místní šetření
za účasti zástupců Krajské veterinární správy pro Středočeský kraj (KVS),
Odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Dobříš (OVŽP), našeho stavebního úřadu, majitele objektu a chovatele. Byli jsme informováni, že chovatel
má výpověď z nájmu k 30. 4. 2019. S odpovědnými orgány jsme dohodli postup dalších opatření. KVS vypracuje výzvu pro OVŽP jako podklad
pro rozhodnutí pro odebrání zvířat, vzhledem k nesplnění jejich podmínek.
SÚ vydá opatření ohledně užívání objektu v rozporu s jeho určením a odstranění nepovolené stavby výběhu. Já jsem za město poslal výzvu Policii
ČR k prošetření, zda se nejedná o veřejné ohrožení. Při diskuzi bylo dále
konstatováno, že je zde jeden zásadní problém – OVŽP sice pravděpodobně
vydá rozhodnutí o umístění zvířat do náhradní péče, ale není v podstatě
místo, kam je umístit.
Dne 6. 2. 2019 bylo doručeno vyrozumění policie se stanoviskem, že k naplnění trestného činu obecného ohrožení v tomto případě nedošlo.
Situaci budeme dále sledovat a budeme se aktivně podílet na nalezení
cesty k vyřešení tohoto problému.

Ing. Tomáš Havlíček
starosta

Titulní kresba:
Náměstí Jiřího z Poděbrad – domy čp. 50 a 51
Novoknínsk¯

zpravodaj
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NUDÍTE SE? ZAJDĚTE NA ZASTUPITELSTVO
V únoru zasedlo poprvé v tomto roce městské zastupitelstvo a bylo to
zasedání dlouhé, neboť na programu byla spousta bodů. Na pořadu bylo
schválení rozpočtu, smlouva s Novou Vsí pod Pleší o městské policii, odměny
členům komisí a výborů, podání žádostí o dotace, a tak není divu, že na vše
nevyšel čas a bude nutné odložené body projednat na dalším, pravděpodobně mimořádném, zastupitelstvu.
K rozpočtu proběhla pracovní schůzka za účasti všech sdružení, která jsou v zastupitelstvu zastoupena, ale přesto proběhla široká diskuze.
Na tom by ještě nebylo nic zvláštního. Jedná se o jeden z nejdůležitějších
bodů za celý rok a je v pořádku, když se řádně probere. Ovšem vystoupení
zástupce Zlatohorců k rozpočtu, konkrétně ke kapitole hasiči, kde je počítáno s finanční spoluúčastí na pořízení nové hasičské cisterny, o kterou se
město řadu let pokouší, lze mírně řečeno nazvat nevšedním. Všem čtenářům doporučuji navštívit městský web a poslechnout si zvukový záznam ze
zasedání zastupitelstva. Vím, že je to mnohdy nudné, ale věřte, stojí to za to.
Každý má samozřejmě svůj názor a nemusí s navrženým rozpočtem
souhlasit, ovšem v minulém volebním období při řešení havarijního stavu
hasičské cisterny pořízením repasovaného vozu od Zlatohorců jasně zaznělo, že toto není cesta a musí se jít cestou nového vozu a s využitím dotací.
Na posledním zasedání jsme se ale mimo jiné dozvěděli, že si chtějí hasiči
pořídit hračku, aby mohli jezdit po Kníně a mávat lidem z okýnka. Bylo by
to úsměvné a omluvitelné, pokud by toto pronesl zastupitel bez znalosti problematiky, ale přestává to být jakkoli k smíchu, pokud je řečník dlouholetý
příslušník Hasičského záchranného sboru se znalostí místních poměrů. Navíc když při obhajobě, proč nepořizovat novou cisternu, zmíní pouze technické zásahy na popadané stromy. Mimochodem jen v loňském roce došlo
v Novém Kníně k dvěma požárům rodinných domů, kdy novoknínští hasiči
byli na místě jako první před profesionální jednotkou z Dobříše. Forma,
jakou bylo vše prezentováno, si nezaslouží komentář a zde nechť si každý
po poslechu záznamu udělá obrázek sám.
Mimo schválení rozpočtu bylo také schváleno podání žádosti o dotaci
na rekonstrukci místních komunikací a rekonstrukci povrchu v tělocvičně
základní školy. U komunikací budeme žádat konkrétně na opravu povrchu
v ulici V Jalovčinách, v ulici Vilová a v Sudovicích na komunikaci od sudovické hasičárny přes náves až k obratišti na konci této cesty. Vzhledem
k tomu, že ČEZ plánuje v ulici Na Potůčku na příští rok uložení svého vedení do země, byla ze žádosti vyřazena rekonstrukce v této ulici. Po dokončení akce ČEZu bude i zde položen nový asfalt.
Na příští zasedání se přesunulo projednání majetkových záležitostí,
schválení odměn členům komisí a výborů a především by na něm měl být
schválen výsledek výběrového řízení na dodavatele půdních vestaveb základní školy.
Petr Chmelík
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ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
USNESENÍ č. 4/19 ze zasedání Rady města Nový
Knín ze dne 7. 1. 2019
• USNESENÍ č. 1–4/2019–RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program rady.

5 zákona č. 561/2004 Sb., školského
zákona, a to pro školní rok 2018/2019
na počet žáků 32 v 3. třídě.

• USNESENÍ č. 2–4/2019–RM
Rada města Nový Knín schvaluje termíny zasedání zastupitelstva
a rady v roce 2019.

• USNESENÍ č. 6–4/2019–RM
Rada města Nový Knín bere
na vědomí informaci starosty města o chystaných dotačních titulech
na rok 2019 a stavu plnění rozpočtu
za rok 2018.

• USNESENÍ č. 3–4/2019–RM
Rada města Nový Knín schvaluje
zasedání mimořádného zastupitelstva s předpokládaným termínem
konání 31. 1. 2019.
• USNESENÍ č. 4–4/2019–RM
Rada města Nový Knín bere
na vědomí informaci starosty města o probíhajících jednáních s dotčenými orgány ohledně chovu lvů
v Novém Kníně.
• USNESENÍ č. 5–4/2019–RM
Rada města Nový Knín schvaluje výjimku z počtu žáků v Základní škole Nový Knín podle § 23 odst.

• USNESENÍ č. 7–4/2019–RM
Rada města Nový Knín bere
na vědomí informaci starosty města o majetkových záležitostech, které je třeba vyřídit (směna pozemků
pod hasičskou zbrojnicí, pozemky
pro přístup k dětskému hřišti, směnu pozemků v okolí autobusového
nádraží, řešení obecních stavebních
pozemků v lokalitě Na Vyšehradě).
Ing. Tomáš Havlíček, starosta města
Petr Chmelík, místostarosta
V Novém Kníně dne 7. 1. 2019

USNESENÍ č. 5/19 ze zasedání Rady města Nový Knín ze dne
22. 1. 2019
• USNESENÍ č. 1–5/2019–RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program rady.
• USNESENÍ č. 2–5/2019–RM
Rada města Nový Knín projednala zápis z jednání finančního výboru.
Novoknínsk¯

• USNESENÍ č. 3–5/2019–RM
Rada města Nový Knín schvaluje
pracovní schůzku zastupitelů na 7. února od 19.00 hodin v zasedací místnosti
na radnici v Novém Kníně. Tímto se
ruší uvažované mimořádné zastupitelstvo, schválené na minulém zasedání.
zpravodaj
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• USNESENÍ č. 4–5/2019–RM
Rada města Nový Knín projednala zápis z jednání stavební komise.
• USNESENÍ č. 5–5/2019–RM
Rada města Nový Knín bere
na vědomí informaci starosty města o připravovaných akcích Mistrovství české a slovenské republiky
v rýžování zlata a Mistrovství světa
v rýžování zlata, které se budou konat v Novém Kníně.
• USNESENÍ č. 6–5/2019–RM
Rada města Nový Knín schvaluje
žádost o převedení nevyčerpaného
dofinancování nákladů na zřízení
místa učitele do provozních nákladů
školy na rok 2018.

• USNESENÍ č. 7–5/2019–RM
Rada města Nový Knín schvaluje
finanční odměnu řediteli Základní
a Mateřské školy ve výši 40.000 Kč.
• USNESENÍ č. 8–5/2019–RM
Rada města Nový Knín bere
na vědomí návrh dodatku č. 1
ke smlouvě o dodávce tepelné energie s firmou IVORY Energy a.s.
• USNESENÍ č. 9–5/2019–RM
Rada města Nový Knín projednala
zápis z jednání kontrolního výboru.
Ing. Tomáš Havlíček, starosta města
Petr Chmelík, místostarosta
V Novém Kníně dne 22. 1. 2019

USNESENÍ č. 6/19 ze zasedání Rady města Nový Knín ze dne
12. 2. 2019
• USNESENÍ č. 1–6/2019–RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program rady.
• USNESENÍ č. 2–6/2019–RM
Rada města Nový Knín bere
na vědomí informace o postupu
ve věci chovu lvů.
• USNESENÍ č. 3–6/2019–RM
Rada města Nový Knín bere
na vědomí informace o jednání
ve věci městské policie.
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• USNESENÍ č. 4–6/2019–RM
Rada města Nový Knín odkládá
sestavení programu na zasedání zastupitelstva na radu dne 12. 2. 2019.
• USNESENÍ č. 5–6/2019–RM
Rada města Nový Knín schvaluje příspěvek 23. okrsku SDH ve výši
10.000 Kč.
Ing. Tomáš Havlíček, starosta města
Petr Chmelík, místostarosta
V Novém Kníně dne 12. 2. 2019

zpravodaj
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SDĚLENÍ RADNICE
Upozornění pro majitele psů
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. 2019.

Matrika upozorňuje
Pokud bude prováděna jakákoliv změna na hřbitovech Nový a Starý Knín –
rekonstrukce pomníků, ukládání uren, pohřbívání do hrobů nebo v případě
jakýchkoli nejasností je potřeba vše nahlásit na Městský úřad Nový Knín
– matrika, p. Marcela Černá, tel. 318 593 015.

MY TŘÍDÍME NEJLÉPE
V prosinci 2018 proběhlo vyhodnocení krajské soutěže „My třídíme
nejlépe“ pořádané firmou EKO-KOM. V této soutěži jsou hodnoceny obce
a města v několika kategoriích dle počtu obyvatel, a to na základě výkazů
vytříděného odpadu.

Město Nový Knín
získalo 1. místo v kategorii 2 000–10 000
obyvatel a zároveň
získalo ocenění s názvem „Skokan roku“,
které každoročně věnuje Skupina ČEZ.
Odměnou za 1. místo
je 60.000 Kč od Středočeského kraje a za „Skokana roku“ město dostalo

Novoknínsk¯

zpravodaj
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20.000 Kč od Skupiny ČEZ, ty mají již předem schválený směr použití, a to
na pořízení herních prvků na pozemek ZŠ Nový Knín. Podmínky použití
60.000 Kč od Středočeského kraje zatím nejsou známy.
Tímto chceme poděkovat všem občanům, kteří třídí odpad a řídí se heslem firmy EKO-KOM: MÁ TO SMYSL, TŘIĎTE ODPAD, protože bez vás by
toto ocenění město Nový Knín nikdy nezískalo.
Pro ty, co se chtějí přidat a začít více třídit, podotýkám, že na třídění mohou využít „sběrná hnízda“ nebo sběrný dvůr v ulici Masnerova 97, který
vybírá od občanů Nového Knína, Libčic, Sudovic, Kozích Hor a Chramišť
tříděný odpad ZDARMA.
Jana Kolková – odpadové hospodářství města Nový Knín

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU T.J. SOKOL

Pozvánka na
Valnou hromadu T.J. Sokol
T.J. Sokol Nový Knín zve všechny své členy
i ostatní spoluobčany na Valnou hromadu,
která se koná v sobotu 16. 3. 2019 od 10 hodin v sokolovně.
Program:
1. Zahájení

8. Volby nového výboru

2. Volba komisí

9. Plán činnosti a návrh
rozpočtu

3. Kontrola usnesení
z minulé VH
4. Zpráva o činnosti
5. Zpráva o hospodaření
6. Zpráva revizní komise
7. Schválení roční uzávěrky

10. P
 řevod části pozemku
na Město NK
11. Diskuze
12. Návrh usnesení
13. Závěr
Fiala Stanislav – starosta T.J.

8

Novoknínsk¯

zpravodaj

2 / 2019

DOBROVOLNÍCI AMELIE CHODÍ ZA ONKOLOGICKY
NEMOCNÝMI DO NEMOCNICE NA PLEŠI
Možná vás napadá, že je to těžké nebo si kladete otázku, proč to vlastně
ti lidé dělají. Dobrovolnice Zuzana k tomu řekla: „Proč Na Pleš? Protože
jim jsem vděčná. Před čtyřmi lety tu byla moje babička a výtečně ji rozcvičili, nezlomili nad ní hůl. Tím, co dělám, chci poděkovat personálu, ale
také podpořit nemocné.“ A co vlastně Zuzana dělá? „Jednou za čas přijdu
s kamarádkami a kytarou, jdeme po pokojích a nabízíme lidem, že jim
zahrajeme a zazpíváme to, co mají rádi. Je to krásný zážitek, odcházíme
odsud vždy plné energie a radosti.“
Dobrovolníci Amelie docházejí Na Pleš od roku 2013 a doplňují komplexní nabídku služeb pro onkologicky nemocné a jejich blízké, kterou
nezisková organizace Amelie, z.s. i díky spolupráci s nemocnicemi rozvíjí
od svého založení v roce 2006. „Dobrovolníci Amelie chodí na onkologická
oddělení nemocnic nebo se zapojují v Centrech Amelie. Přinášejí do nemocnice běžný, lidský kontakt a zpříjemňují nemocným čas – popovídáním, předčítáním, hraním her nebo doprovodem na procházku po areálu
nemocnice, anebo vedením skupinek třeba s výtvarným zaměřením. To
dělají i dobrovolníci v Nemocnici Na Pleši,“ upřesňuje koordinátorka dobrovolníků Dina Rišianová.
Dobrovolníkem se může stát každý dospělý, který ve svém volném čase
a bez nároku na finanční odměnu chce vykonávat činnost ve prospěch onkologicky nemocných a jejich blízkých. „Pokud by se někdo chtěl zapojit,
třeba právě v nemocnici Na Pleši, tak po úvodním rozhovoru se mnou
musí absolvovat vstupní školení, podepsat smlouvu a zaškolit se přímo
v nemocnici za doprovodu již zkušeného dobrovolníka. Nejbližší školení
bude 4.–5. dubna v Praze,“ říká Rišianová.
Březen je v Amelii zasvěcen projektu Tulipánový měsíc, jehož hlavní
myšlenkou je přinést radost a naději nemocným i jejich blízkým. Zahrnuje
výzdobu onkologických oddělení, workshopy, přednášky, kulturní akce či
benefiční prodej tulipánů. Pro Nemocnici Na Pleši se výzdoby ujaly ZŠ Nová
Ves pod Pleší, 1. ZŠ Dobříš, Pexeso, z.s., a Neposedný tygřík z.s. Děti po celý
únor vyráběly dílka, která ozdobí a projasní nemocniční chodby a pokoje.
Na programu je i výtvarná dílna a hudební představení. Stále je ještě možné se zapojit – přijďte pacientům zahrát, zazpívat, společně něco vytvořit.
Více o Amelii na www.amelie-zs.cz.
Kontakt na koordinátorku dobrovolníků: dina.risianova@amelie-zs.cz.

Novoknínsk¯
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Hledáte nové zkušenosti? Chcete smysluplně trávit volný čas?

Staňte se dobrovolníkem
pro onkologicky nemocné
Dobrovolníci Amelie docházejí ve Středočeském kraji
na onkologické oddělení do Nemocnice Na Pleši
nebo připravují tvořivé dílny pro nemocné.
/BCÓ[ÓNF tÚvodní školení v oblasti onkopsychologie t Pravidelnou supervizi
a metodické vedení t Vzdělávání a neformální akce pro tým dobrovolníků

Školení dobrovolníků
4.–5. dubna
2019
Místo konání:
Centrum Amelie Praha
Šaldova 15, Praha 8
Kontakt:
dina.risianova@amelie-zs.cz
nebo 608 458 303
Amelie, z.s.

Šaldova 15 (vchod z ulice Sokolovská)
Praha 8 – Karlín
Více na:

www.facebook.com/amelie.zs
www.amelie-zs.cz
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DOBŘÍ ANDĚLÉ V NOVÉM KNÍNĚ
Mezi obyvateli Nového Knína najdeme přes 20 Dobrých andělů
Dobrým andělem se stává každý, kdo přispívá
nadaci Dobrý anděl a prostřednictvím pravidelných finančních příspěvků tak pomáhá rodinám
s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Díky těmto darům pak mohou jejich rodiče uhradit výdaje spojené s léčbou – například častou dopravu do nemocnice, doplatky léků, speciální stravu, zdravotnické
pomůcky, rehabilitace a další potřebné terapie.
Dobří andělé pomáhají i u nás
„Celkově již dárci pomohli více než 6 218 rodinám, z Nového Knína pochází 3 z nich. Dárců, Dobrých andělů, u vás najdeme přes 20. Děkujeme
všem, kteří se rozhodli nezištně pomáhat druhým. Každý den vidíme, že
i malý příspěvek pomůže a dokáže vykouzlit úsměv na tváři,“ vzkazuje čtenářům Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace Dobrý anděl.
Naprostá transparentnost
Veškeré příspěvky dárců nadace Dobrý anděl odevzdává potřebným rodinám do posledního haléře, protože je její provoz hrazen ze soukromých
zdrojů Petra Sýkory a dalších filantropů. Navíc každý dárce, který se zaregistruje na www.dobryandel.cz, získává i přístup do svého Andělského
účtu, kde vidí konkrétní příběhy rodin, kterým pomáhá. Aktuálně nadace
každý měsíc přijme 100 nových žádostí o pomoc a celkem odesílá příspěvky
více než 3 400 rodin.

BŘEZEN VE FARNOSTI
• 2. 3. slavnost sv. Anežky České
2. březen je dnem jejího úmrtí – narození pro nebe.
	- 15.00 hod. mše sv. ve Velké Hraštici – poděkování pracovníkům charity
- 17.00 hod. mše sv. v Novém Kníně
• 6. 3. Popeleční středa – vstoupíme do postní doby
- 17.00 hod. mše sv. s udílením popelce ve Starém Kníně
• Popelec bude udílen také o 1. postní neděli 10. března v Boroticích a ve Starém Kníně

Novoknínsk¯
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• 19. 3. slavnost sv. Josefa
- 17.00 hod. mše sv. v Novém Kníně
• 25. 3. slavnost Zvěstování Páně
- 9.00 hod. mše sv. ve Starém Kníně
Pobožnost křížové cesty bude v postní době:
• Čtvrtek
• Pátek

16.45 hod. v Boroticích
17.00 hod. v Novém Kníně

- následuje mše svatá
- následuje mše svatá

J
PROČ se modlit křížovou cestu?
(podle Vojtěcha Kodeta)
Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně
před svým návratem k Otci přislíbil Pán Ježíš svým učedníkům: „Já jsem
s vámi po všechny dny až do konce světa!“ (Mt 28,20). Tím ale řekl totéž
i všem generacím věřících, vždyť on žije a je „stejný včera i dnes i navěky“
(Žid 13,8). Každý z věřících v Krista na sobě může zakoušet jeho věrnost
tomuto zaslíbení; stačí, že se mu s vírou otevře a spolehne se na něj.
Propojit vše těžké v našem životě s Kristem
Modlitba křížové cesty potom není jen příležitost, jak si uvědomit, že
náš život je plný temných a bolavých skutečností; to víme i bez ní. Je to
především jedinečný způsob, jak vědomě propojit to těžké v našem životě
s Kristem a s mocí jeho lásky, jak si uvědomit a prožít, že na životní těžkosti
nejsme sami. Je tu Pán, který se nás chce ujmout a provést nás každým
údolím smrti (srov. Žl 23,4), dát nám i v temnotách toho, co prožíváme, zakusit svoji přítomnost. Vždyť pro něho „žádná tma není temná; noc jako
den svítí, temnota je jako světlo“ (Žl 139,12).
Žít v Ježíšově přítomnosti však neznamená pouhé vágní vědomí toho, že
Bůh někde je a nějak o nás ví… Svým vtělením s námi Ježíš navždy spojil
svůj život, a to tak intenzivně, že všechno, co žijeme, prožívá spolu s námi.
Říká to zřetelně ve svém podobenství o posledním soudu (srov. Mt 25,31-46),
kdy se ztotožňuje s hladovými, žíznivými, s těmi, kteří jsou na cestách, kteří
trpí nouzí, nemocemi a pronásledováním. Jako by nám tím chtěl říci: „Byl
jsem s tebou, když jsi měl hlad, když jsi byl nemocný, když jsi trpěl samotou
a úzkostí, když jsi byl nespravedlivě osočován…“
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Ježíš nám rozumí zevnitř
On je s námi jinak než ostatní lidé. Naši bližní jsou s námi jakoby „zvenčí“. Snaží se nás pochopit, potěšit, podat nám pomocnou ruku. Avšak Ježíš,
který přebývá v našich srdcích, je s námi „zevnitř“. To je úplně jiná úroveň
a kvalita sdílení, lásky a pomoci. Není s námi jako ten, kdo nás na chvíli
navštíví a projeví svůj soucit, nabídne pomoc, a pak se vrátí domů, ke svým
starostem a ke své práci. Ježíš s námi spojil svůj život naprosto a navždy:
my jsme v něm a on je v nás, tedy všechno, co prožíváme, prožívá s námi.
Rozumí nám zevnitř, vždyť jsou to naše starosti, trápení, naše nemoci a bolesti, které na sebe vzal – jakožto zaslíbený Boží služebník, muž bolesti,
znalý utrpení (srov. Iz 53,3-5). Právě proto, že náš Pán prošel křížovou cestu
před námi, neboli prošel utrpením ve všech možných podobách, je nám
i v našem trápení blízko a rozumí nám. Jak říká Písmo: „Náš velekněz není
takový, že by nebyl schopen mít soucit s námi, slabými. Naopak! Vždyť on
sám byl vyzkoušen ve všem možném jako my, ale nikdy se nedopustil hříchu“ (Žid 4,15).
To je pro nás důvod, proč si nezoufat ani v těžkých situacích života a proč
nepropadat beznaději při pohledu na stav světa kolem nás. Právě Kristova
přítomnost v našem životě je cestou, jak dobře projít i obdobími nesnadnými, jak neztratit naději v životních zkouškách. Ale nejen to, cílem není
těžkosti pouze dobře „zvládnout“ – ve spojení s Kristem může být všechno
těžké, co prožíváme, Boží mocí proměněno v životodárnou zkušenost. Pokud se svými slabostmi a dokonce i selháními přijdeme k Pánu, mohou se
stát prostorem pro vylití nové milosti (srov. Řím 5,20). A v neposlední řadě
– ze zkoušek můžeme vyjít proměněni my sami, tak jako náš Pán, kterého
Duch vyvedl na poušť, kde byl pokoušen, ale z pouště se vrátil plný Boží
moci (srov. Lk 4,14). Díky jeho vítězství nad zlem a nad smrtí se proto může
i každé naše trápení stát cestou a mít v našem životě hluboký smysl.
Naše slabost – cesta záchrany
Ježíšovo utrpení a jeho cesta skrze lidskou bolest a slabost, ve které se
zjevila nesmírná Boží moc a Boží moudrost (1 Kor 1,23-24), je základní cestou k pochopení a proměnění našeho života. Není divu, že apoštol Pavel
zvolil velmi radikální vyjádření: „Rozhodl jsem se totiž, že u vás nechci
znát nic jiného než Ježíše Krista, a to ukřižovaného“ (1 Kor 2,2). V Ježíšově
utrpení nejde o božské divadlo, ale o zjevení velikosti Boží lásky k nám:
zde trpí Bůh pro člověka, skrze utrpení nás vykupuje a svým utrpením se
ztotožňuje s každým trpícím.
Tím pro nás také otevřel cestu záchrany skrze naši slabost. To, co ze
slabosti v jakékoli podobě dělá něco negativního a nepřijatelného, je především nepřítomnost Boha, naše vzdálenost od zdroje milosti a lásky Boží,
uzavřenost do nás samotných. Křížová cesta může být tedy jedinečným
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nástrojem, jak se ještě úžeji spojit s Kristem a zakusit milost uzdravení.
Na Něm se naplnilo starozákonní proroctví: „Jeho rány nás uzdravily“ (Iz
53,5; 1 Petr 2,25). A tyto rány mají moc nás stále uzdravovat a proměňovat.
Zastavení, která nejsou v Bibli
Snad zbývá dodat, proč v křížové cestě rozjímáme i nad zastaveními,
která nejsou doložena svědectvím Písma. Odpověď je prostá: sám lidský
život vytvořil tato zastavení, ve kterých lidé nechtěli zůstat sami. Dnes už
nejsme schopni zrekonstruovat Ježíšovu cestu od Piláta až na Golgotu přesně krok za krokem. Ale zastavení, která vytvořila křesťanská tradice, jsou
vyjádřením víry, že Ježíš je s námi v každé situaci, i když to necítíme, a že
může všechny těžké chvíle našeho života proměnit svou mocnou přítomností.
Modlitba křížové cesty je tedy příležitost, abychom ho na své vlastní cestě rozpoznali; ne jako toho, kdo stojí mimo nás, kdo sleduje, jak ji zvládáme,
ale jako toho, kdo žije, raduje se a trpí v nás. Je to příležitost pro setkání
s ním ve vlastním srdci, které často bývá životními trápeními sevřené, neschopné přijmout lásku Boží ani lidskou.
(https://www.pastorace.cz/tematicke-texty/proc-se-modlit-krizovou-cestu-podle-vojtecha-kodeta)
Půst je doba výjimečná. Mnohdy se nám stává, že během roku jen
s velikým vypětím nacházíme čas na blízké – partnera, děti, přátele. Proto
vyhlížíme např. čas dovolené, kdy konečně můžeme být spolu. V podobném
významu se odehrává i doba postní. Během roku nám totiž často uniká čas
na modlitbu a prostor pro Boha. Proto již více jak sedmnáct set let církev
praktikuje jako přípravu na Velikonoce postní dobu, která má tři sloupy:
Modlitbu, půst a almužnu. V postu nejde ani tolik o jídlo, jak se populárně
lidé domnívají. Jde mnohem více o čas, o vytvoření prostoru pro Boha. Právě v období postní doby jsme pozváni hledat více času na Boha. Zřeknutí
se jídla či zábavy má vést k plné soustředěnosti na Boha ještě jinými prostředky než jen modlitbou. Je to čas přípravy, vnitřního probuzení, oživení
naděje a touhy.
Protože jde o touhu po intenzitě vztahu s Bohem nejen jednotlivců, ale
celého společenství, spojujeme se na začátku Postní doby (na Popeleční
středu) a uprostřed Velikonočního tridua (na Velký pátek) společným půstem „zdrženlivosti“ a také „újmy“. „Zdrženlivost“ se vztahuje na maso teplokrevných zvířat, protože byla v tradici vždy považována za určitý komfort v běžné stravě. Ryby byly naopak chápány jako pokrm chudých a půst
zdrženlivosti se na ně nevztahuje. Tento půst se týká všech křesťanů od 14
let. Na Popeleční středu a Velký pátek jsou dospělí křesťané (od 18 do 60
let), kteří nejsou nemocní, vázáni také půstem „újmy“, což znamená, že
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pouze jednou za den se smí najíst do sytosti. Tento výraz nabídnutí sebe
sama Bohu je také cestou sebeovládání a navíc prostředky ušetřené postem
shromažďujeme pro nějaký charitativní účel. Tyto ušetřené prostředky se
slavnostně přinášejí na Zelený čtvrtek při večerní liturgii jako výraz solidarity našeho společenství s těmi, kteří jsou v nouzi.
Přeji a vyprošuji požehnanou postní dobu.
Žehná Vám P. Josef Andrejčák O.Cr.

CO SE DĚJE V MAPU
Realizační tým Místního akčního plánu
rozvoje vzdělávání ORP Dobříš II (MAP II)
si připravil pro čtenáře únorového čísla
Novoknínského zpravodaje speciální přílohu – DRB – Děti Regionu Brdy. Příspěvky v občasníku jsou tvořeny dětmi z Dobříšska a Novoknínska. Touto cestou
moc děkujeme dětem a jejich pedagogům za skvěle odvedenou práci a Vám
přejeme příjemnou zábavu při čtení DRBu.
DRB ovšem není jediná aktivita, která je spojena s „MAP II“. Šest týmů
z dobříšských základních škol bude hledat Příběhy našich sousedů. Ten nejlepší příběh vybere porota 10. června 2019 v konírně dobříšského zámku.
Srdečně Vás zveme také 19. června na divadelní představení žáků ze škol
v regionu, které proběhne v Památníku Karla Čapka ve Staré Huti. Podrobnou pozvánku zveřejníme v dostatečném předstihu. Pro školy v regionu zajišťujeme exkurze zaměřené na podporu polytechnického vzdělávání. Pro
všechny dospěláky, kteří mají zájem se vzdělávat v oblasti edukace, průběžně připravujeme semináře a workshopy zaměřené na témata dle potřeb
účastníků.
Sledujte nás na webu www.brdy-vltava.cz
nebo na Facebooku www.facebook.com/MAPII.Dobris/.
Za realizační tým Katka Boukalová a Lucka Bubancová
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PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Hýčkejte se v zimě
Zima je v plném proudu a my už se těšíme na jaro. Někdo si užívá sněhu
na horách, ale většina z nás se choulí v teple u šálku horkého čaje a netrpělivě očekává, až ledové dny přejdou. Choulení je bezvadná věc. Je nám
hned tepleji a cítíme se v bezpečí. Jenomže tahle prima poloha nám spolu
s pocitem zimy stahuje svaly. Celkově se tak dostáváme do jakési křeče,
která neprospívá našemu pohybu ani dobré náladě. Do křeče nás může
dostat i stres, vnitřní nepohoda a celková přetíženost. A co s tím? Udělejte
si radost něčím dobrým, jděte do kina a tělu dopřejte masáž. Masáž coby
relaxační technika je stará jako lidstvo samo. Vliv masáže na celkový stav
organismu je překvapivě velký a pozitivní. Lehnout si v teple, zavřít oči
a nechat se hýčkat je samo o sobě velmi nabíjející. Během masáže se nám
prokrví pokožka i svaly, zahřejeme se a uvolníme. Masér pak odbornými
tahy napravuje spasma a bloky, které brání volnému pohybu a mnohdy dost
bolí. Při masáži se zlepší nejen prokrvení, ale také průtok mízy periferními
oblastmi. Lepší prokrvení se projeví zčervenáním a pocitem tepla. Použitím speciálních přípravků můžeme účinek masáže na naši pokožku ještě
zvýšit. Při masáži dochází k odstranění zrohovatělých odumřelých buněk
a rychlejší regeneraci pokožky. Lepší prokrvení zaručuje bohatší okysličení
a zásobování živinami, což zpomaluje projevy stárnutí. S doplněním přes
zimu ztracené energie nám může pomoci i speciální terapie reiki, která
harmonizuje a aktivuje špatně fungující energetické dráhy těla, stimuluje
imunitní systém a optimalizuje psychický stav. Takto uvolnění, zdravější
a v lepší náladě přivítáme jaro s větší radostí a chutí do pohybu.
Katka Šišková

Vážení spoluobčané!
Nadává se na všechno. Na neudržované náměstí, když napadne sníh,
na „kostelňák“, kde nejde chodit a místo posypu se pocukruje, na neudržované veřejné osvětlení i na to, že za nás rozhodují lidé, které neznáme.
Poslední debaty se týkají městské policie. Nějaký pan Kotouč věděl, na koho
se obrátit. Je to zřejmě hodný člověk, když má obavy o místní občany. Ale
i když jsou náklady na policii jen (!) 750.000 Kč, tyto peníze by bylo vhodné investovat třeba do opravy zábradlí Na Smíchově. Nebo vylepšit vzhled
náměstí. O cestách se už napsalo hodně. Když jsem se dotazovala, kdy se
opraví Tylovo náměstí – tak prý podle harmonogramu. Podle jakého a kdy?
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V roce 2012 se budovala kanalizace, poté se rylo znovu kvůli přípojkám
vody. V roce 2013 všechno propláchly přívalové deště a zůstalo to tak dodnes. Chodci nadávají, že se tu nedá chodit. My všichni máme zničená auta,
kdo nám co dá? Udělala se Hřbitovní ulice, Potůček, ale tady nic. I ten nájezd na „kameňák“ zůstal téměř stejný. Takže Tylovo náměstí nic, ale bude
se dělat opět Potůček.
Mně psala kamarádka z ciziny, že po 10 letech večer projížděla Knínem,
tak si prohlédla náměstí. Řekla, že je ráda, když viděla Knín večer, že to
neviděla ve dne a že je to tady čím dál tím horší, že i ty vesnice okolo vypadají daleko lépe.
Bylo by dobré zamyslet se nad tím, co chtějí občané.
Situaci popsal ve svém článku p. Hlávka. Bude mu někdo naslouchat
a brát ho vážně? Ale jak se říká: „… kdo nebyl v Kníně, nebyl nikde“.
Co jsme si zvolili, to máme!
Jiřina Šrámková

Vypovídací schopnost statistik
Žádný člověk se nezavděčí všem. A tak je samozřejmé, že ne všem se
moje příspěvky psané do Novoknínského zpravodaje musí líbit. Jako jiným
se zase nemusí líbit jiné články. Na druhé straně existují lidé, kteří jsou
s mými články vcelku spokojeni – nebo to aspoň dovedně předstírají. A tak
bych aspoň pro ně měl pokračovat.
Pravda, jsou zde lidé, kteří jsou s mou „produkcí“ natolik nespokojeni, až se
domnívají, že by moje příspěvky neměly být zveřejňovány. Pokud se obávají,
že příliš zatěžuji městský rozpočet zvětšováním objemu našeho radničního periodika, a tím pádem i vyšší spotřebou papíru a dalšími náklady na vydávání,
vzkazuji jim: nebojte se, ne všechny články jsou a budou příliš dlouhé – občas
se musím zabývat i jinými věcmi než psaním. Oproti tomu minulému tak bude
kratší i tento článek. A pokud jde o ty, kteří si zveřejňování mých příspěvků
nepřejí z jiných důvodů? Nikdo je nenutí, aby mé články četli.
Přejděme však konečně k věci. Jeden ze zastupitelů mi vyčetl, že jsem poněkud podcenil rozsah jednání Zlatohorců s Policií České republiky, protože
jednání pokračovala a nějaké výsledky přinesla. Nuže, vycházel jsem ze stavu, který byl známý v době uzávěrky minulého čísla, a tomu text zveřejněný
v minulém čísle odpovídal. Z tohoto důvodu si za tehdejším zněním stojím.
Nyní je ovšem poctivé přiznat, že poté mezi Zlatohorci a zástupci Policie
ČR opravdu došlo k dalším jednáním. Z nich vzešlo mj. porovnání statistik
kriminality v Novém Kníně (2011 obyvatel), Jincích (2249 obyvatel) a Březnici (3539 obyvatel). A u nich bych se tentokrát zastavil.
Nyní by měla následovat čísla, ale protože jsem je slyšel pouze na zasedání
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zastupitelstva, je možné, že jsem někde něco přeslechl a některý údaj může
být nepřesný. A tak prosím berte následující řádky tak trochu bez záruky
(doufám, že redakce případně přidá správná čísla do komentáře pod článek).
Nicméně v Novém Kníně mělo dojít (snad v roce 2018) k 18 trestným činům, z toho sedm bylo majetkových, dva násilné a zbytek ty ostatní.
Jako příklad sídla, které nedisponuje obecní či městskou policií, byl uveden městys Jince, kde mělo být (předpokládám ve stejnou dobu) zaznamenáno 35 trestných činů, z toho 24 majetkových, tři násilné a zbytek ty ostatní. Naopak jako sídlo, které městskou policii má, byla zmíněna Březnice;
tam bylo zjištěno 36 trestných činů, z nichž mělo být 20 majetkových, dva
násilné a zbytek ty ostatní. Malý rozdíl mezi dvěma posledně uvedenými sídly byl prezentován jako doklad toho, že existence městské či obecní policie
nemá na kriminalitu významnější vliv.
Domnívám se však, že dělat z těch pár čísle takovéto závěry je poněkud
zjednodušené.
Především nebyl vzat v potaz rozdíl mezi počty obyvatel obou sídel. Pokud jsem počet trestných činů zapsal správně, v Březnici připadalo na tisíc
obyvatel (po zaokrouhlení na dvě desetinná místa) 10,17 trestných činů, zatímco v Jincích to bylo 15,56 trestných činů na tisíc obyvatel. Tedy o více než
polovinu víc. A to už je – řekl bych – zatraceně velký rozdíl, ne?
Pokud se však nekritičtí stoupenci zřízení městapa v tomto okamžiku
radují, jak jsem to jejich oponentům „nandal“, obávám se, že je v následujícím okamžiku pro změnu poněkud „zchladím“. Proč? Protože si myslím, že
z takovýchto statistik nelze vyvozovat prakticky nic – a už vůbec nemohou
být argumentem ať už pro nebo proti zřízení městapa. Třeba z toho důvodu,
že na vykázanou kriminalitu může mít vliv i spousta dalších okolností, než
je počet obyvatel a existence „ozbrojené pěsti radnice“. V našem případě
například to, že Jince jsou posádkovým městysem. Z toho plyne mimo jiné
to, že se tam může zdržovat (a případně se na trestné činnosti podílet) řada
lidí (například při cvičeních aktivních záloh), kteří de iure bydlí úplně jinde. Koneckonců v Novém Kníně (který městapo zatím nemá) je kriminalita
o něco nižší než v Březnici, totiž 8,95 trestných činů na 1000 obyvatel.
Navíc prosté počty trestných činů nejsou vypovídající z dalšího důvodu:
z čísel totiž nelze vyčíst jejich závažnost. Například počet násilných trestných činů totiž zvýší o jedničku jak trochu razantnější (to závisí na délce
pracovní neschopnosti napadeného) facka v hospodě, tak i brutální (třeba
i vícenásobná) vražda.
A ještě drobná poznámka: přinejmenším zpočátku může existence
městapa statistiky kriminality spíše zvýšit. Například počet zaznamenaných překročení povolené rychlosti. Prostě proto, že překročení rychlosti,
která nikdo nezměřil, se do statistik nedostanou, ta, která někdo změřil,
naopak ano. Jasné jak facka, ne?
Pokud jde o mě, přiznávám, že zřizování oné „ozbrojené pěsti radnice“ přijímám s poněkud smíšenými pocity. Na jedné straně každá legrace
něco stojí. Mnozí náklady nadsazují a neberou v úvahu to, že se o ně bude-
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me dělit s Novou Vsí, ale ani realistické částky nejsou zcela zanedbatelné.
V prvním roce zhruba dva milióny, z toho polovinu zaplatí Nová Ves pod
Pleší, takže město vysype ze své kasičky milión. No a v dalších letech vždy
1 400 000 Kč, takže na město připadne 700 000 korun. Za to, co na městapo
vydáme za první dva roky, by se třeba dala bez jediného haléře dotací opravit dlouho chátrající kaple na novoknínském hřbitově (i přesto, že inflace
původní rozpočet dost zvýšila). Nebo vyspravit nějaká ulice. Nebo by šly
zařídit jiné věci, které městu scházejí.
Na straně druhé Policie České republiky občas přijet může, ale asi ne tak
často, jak by se hodilo. Budou-li muži a ženy na radnici do ní řádně prudit,
třeba se tu objeví o něco častěji a na delší dobu. Než ovšem do ní stejným
způsobem začnou prudit jiné obce, na jejichž úkor se přítomnost PČR v našich ulicích zvýší. Pokud má dobříšské oddělení 18 lidí na 47 obcí, lze si
představit, nakolik jsou asi schopni vyhovět všem. A ani měření rychlosti
v ulicích od ní moc často čekat nemůžeme. Jak totiž rovněž zaznělo na zasedání zastupitelstva 21. února, dobříšské oddělení údajně nemá radar, takže
je nutno žádat na Příbrami. A odtamtud by prý mohli do Knína tak dvakrát
do roka. Nejen k tomu by se městapo hodilo. Jak nám, tak Nové Vsi. Protože ani u nás a ani u nich to s dodržováním povolené rychlosti není právě
nejlepší a rádi bychom to – a nejen to – aspoň částečně změnili k lepšímu.
Je možné, že v době vyjití tohoto článku budou některé údaje neaktuální, protože 28. února se v sokolovně dozvíme další skutečnosti. Za toto se
předem omlouvám, ale uzávěrka je o tři dny (a nějaké ty hodiny) dřív a já
jasnovidec nejsem. Takže když tak snad příště. Ale třeba také ne. Protože
ono by občas bylo záhodno psát i o jiných věcech než o hašteření v městském zastupitelstvu.
Miloš Hlávka

JUBILANTI MĚSÍCE BŘEZNA 2019
• Měsíc březen patří těmto jubilantům: paní
Stanislavě Chmelíkové, paní Ludmile
Hadravové a manželům Miloslavě
a Františkovi Slepičkovým. Kulatiny slaví
také paní Ludmila Zárubová, pan Jaroslav
Hora, pan Jiří Baudisch a paní Jiřina
Hrdinková.
Všem oslavencům přejeme pevné zdraví
do dalších let, hodně radosti a pohody.
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PODĚKOVÁNÍ
Děkuji touto cestou panu starostovi a členům městského zastupitelstva
za blahopřání k mému životnímu jubileu.
Marie Háčková
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PŘÍLOHA NOVOKNÍNSKÉHO ZPRAVODAJE

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE:
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Chotilsko konaného dne
11. 2. 2019
Zastupitelstvo usnesením schválilo:
•	rozpočtové opatření č. 1/2019 v položkách krizové řízení a úrazové pojištění hasičů,
•	zadání ke zpracování výběrového řízení na přestavbu hospody v Prostřední Lhotě,
• žádost o vyplacení akcií České spořitelny, a.s.,
•	finanční příspěvek na provoz TJ Prostřední Lhota ve výši 40 tis. Kč
ve dvou splátkách,
•	umístění plovoucích zařízení ke kotvení malých plavidel ve Smilovicích
parc. č. 1498,
• smlouvu o vystoupení divadla „NAVĚTVI“ při Mikulášské nadílce 2019,
•	nabídku FairCare, s.r.o. na projektový záměr „Rekonstrukce a odbahnění rybníka Kuchyňka“ a projektový záměr „Propojení vodovodu Chotilsko-Prostřední Lhota“,
•	úhradu vyúčtovaných neinvestičních nákladů MŠ Korkyně ve výši
49.563 Kč,
•	finanční příspěvek 5.000 Kč na 4. ročník závodu „Běh na rozhlednu Veselý vrch“,
• střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2020–2021,
•	obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 k zabezpečení požární ochrany při
akcích, kterých se účastní větší počet osob,
•	zakoupení velkoobjemového kontejneru na bioodpad pro obyvatele Záborné Lhoty,
•	vypracování projektové dokumentace vodovodních přípojek k nemovitostem v Lipí,
•	finanční odměnu 1.000 Kč za přednášku v Drtinově galerii (Včelař, Botanik).
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Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
•	územní souhlas s umístěním stavby obytný karavan u domu čp. 43 v Záborné Lhotě,
• zhodnocení měření hluku z provozu vodních skútrů na VD Slapy,
• protokol o výsledku kontroly obce se zaměřením na krizové řízení,
•	návrh na pověření TJ Prostřední Lhota správou a údržbou celého sportovního areálu v Prostřední Lhotě. Na příští zasedání bude přizván předseda
TJ k projednání návrhu,
•	protokol o převzetí stavby rybníka „Na Korouhvích“ v Prostřední Lhotě
do majetku obce,
•	návrh na sdružení obcí za účelem provozování vodohospodářské infrastruktury. K bližšímu vysvětlení účelu zakládaného spolku bude přizván
zástupce VHS Dobříš,
•	informaci o plánované trase dálkového pochodu a ultra maratonu „Brdská stezka“ ve dnech 5. až 7. dubna, vedoucího částečně katastrem Záborná Lhota,
•	návrh na zpřístupnění internetového připojení místním občanům poskytnutím slevy od provozovatele za připojení a od obce za provoz. Bude ověřena finanční náročnost a schopnost poskytovatele pokrýt obec jako celek.
  -JeF-

ÚNOR BÍLÝ, … HASIČI Z CHOTILSKA ZASAHUJÍ
Začátek letošního roku je z pohledu dobrovolného hasiče velmi časově
náročný, a to jak s ohledem na pořádání schůzí a s tím spojené administrativní činnosti, tak především na zvýšené množství výjezdů, které SDH Chotilsko za období od Nového roku zaznamenalo. Začněme ovšem popořadě…
Dne 9. února se konala v prostorách Muzea staré Vltavy a Balónového
létání Výroční valná hromada 24. okrsku OSH Příbram. Úvodního zahájení
schůze se ujal Josef Dvořáček (SDH Krámy), který následně předal slovo
starostovi 24. okrsku panu Karlu Vildovi (SDH Čím) a veliteli 24. okrsku
panu Vítu Šiškovi, kteří zhodnotili uplynulý rok z pohledu aktivit v rámci
okrsku. Následovalo krátké zhodnocení ekonomické situace hospodaření
24. okrsku z úst paní Marcely Petřinové (SDH Čím) a představení činnosti
SDH Chotilsko (M. Brodský) v uplynulém kalendářním roce. Z pohledu letošního roku bude pak nejdůležitějším počinem v rámci okrsku obnovení
dřevěných prvků na závodní a tréninkové dráze v obci Čím, kde je vítána pomoc každého. Zároveň touto cestou děkujeme panu Petru Potměšilovi
za poskytnutí dřeva a výrobu těchto dřevěných prvků.
Jak jsem se již v úvodu tohoto článku zmínil, zaznamenali jsme za uplynulé období od Nového roku do dnešního dne, kdy píši tento článek (18. 2.),
již celkově 7 výjezdů. V lednu se jednalo o jeden technický zásah na odstranění stromu, který spadl přes silnici vlivem sněžení, a jeden náročný požár,
ke kterému se ještě dále vrátím, a v únoru pak o sérii technických zásahů
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v rámci odstranění spadlých stromů po vydatnější sněhové nadílce z neděle 3. 2. 2019. Ten den jsme vyjížděli celkem čtyřikrát: 9:50 výjezd Besedná
směr rozcestí na Živohošť – borovice, 11:50 směr Živohošťský most – borovice, 12:56 Mokrsko – Čelina 3x akát – zde již v době našeho příjezdu čekalo
v koloně několik vozidel a dva linkové autobusy, 15:20 Chotilsko – Křeničná
a opět borovice. Další den 4. 2. 2019 jsme pak v 8:00 vyjížděli opět k Živohošťskému mostu, kde jsme odstranili tři nakloněné borovice a na silnici
ve směru na Starou Živohošť opět ještě jednu borovici. Kromě těchto výjezdů jednotka zkontrolovala všechny obecní cesty vedoucí k osadám a rekreačním střediskům a i zde odklidila několik nakloněných stromů a větví.
Vraťme se však nyní k 15. lednu 2019, kdy byl v 18:20 hodin ohlášen
naší jednotce poplach požáru nízké budovy. V popisu oznámení stálo, že
se má jednat o rekreační objekt na Staré Živohošti poblíž hotelu Atlantida.
První na místo vyjelo družstvo se zásahovým vozidlem Tatra 815 CAS 30
a ihned poté dopravní automobil VW Transporter s takřka celým zbytkem
výjezdové jednotky. Naše jednotka se na místo dostavila jako první a už
při příjezdu na místo události bylo jasné, že požár zachvátil chatu v plném
rozsahu. Po rychlém provedení průzkumu byly rozvinuty dva vodní C prou-
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dy a začalo hašení. Jako další se na místo události dostavila jednotka SDH
Neveklov, poté JSDH Nový Knín a nakonec i jednotka HZS Dobříš, která
musela být odvolána z výjezdu k jiné události. Budova i okolí bylo silně zakouřené, a proto bylo nutné provádět zásah v dýchací technice. Naše družstvo provádělo hašení ve dvou dýchacích přístrojích, přičemž další členové
prováděli čerpání vody z Vltavy do cisteren, když bylo čerpáno více jak
10.000 litrů vody. Po nasazení dalších vodních C proudů byla provedena
asi po dvaceti minutách lokalizace požáru a dále pak probíhalo dohašování skrytých ohnisek s nutností rozebrat celou konstrukci chaty, aby byla
vyhledána a dohašena všechna skrytá ohniska. Likvidaci požáru ohlásil
velitel zásahu operačnímu středisku pět minut před půl desátou, kdy bylo
místo předáno Policii ČR. Naše jednotka se tak mohla vrátit zpět na základnu, kde bylo nutné doplnit vodu do cisterny, především ale provést kontrolu
a očištění dýchací techniky a použitých hadic.
Předběžná škoda, dle vyšetřovatele, byla stanovena na 800 tisíc korun, samotná příčina vzniku požáru je předmětem dalšího vyšetřování Policie ČR.
Závěrem mi dovolte Vás všechny pozvat v sobotu 6. dubna od 13:00
(sraz před obecním úřadem v Chotilsku), kdy pořádáme již 11. ročník
sběru odpadků a úklidu okolo silnic, včetně likvidace černých skládek. Stejně jako minulý rok v rámci celorepublikové akce Ukliďme
svět, ukliďme Česko. Každá ruka a pomoc je vítána, zapojte se tedy, prosím, s námi!!!
Martin Brodský s přispěním V. Šišky a D. Dědiny

FOTBAL – JARO 2019
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Rozlosování:
Muži, III. třída „B“
Kolo
Datum
14.
23. 3.
15.
30. 3.
16.
6. 4.
17.
13. 4.
18.
20. 4.
19.
28. 4.
20.
4. 5.
21.
11. 5.
22.
19. 5.
23.
25. 5.
24.
2. 6.
25.
8. 6.
26.
15. 6.

Den
SO
SO
SO
SO
SO
NE
SO
SO
NE
SO
NE
SO
SO

Hodina
15:00
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
14:00

Mužstvo
Prostřední Lhota – Kamýk nad Vltavou
Obory – Prostřední Lhota
Prostřední Lhota – Borotice
Velká Lečice – Prostřední Lhota
Prostřední Lhota – Nová Ves pod Pleší B
Kytín – Prostřední Lhota
Prostřední Lhota – Nový Knín B
Prostřední Lhota – Petrovice B
Jesenice – Prostřední Lhota
Prostřední Lhota – Hříměždice
Krásná Hora – Prostřední Lhota
Prostřední Lhota – Počepice
Sedlec-Prčice B – Prostřední Lhota

Nezapomínejme také fandit našim mladým fotbalovým nadějím.
V nejbližších termínech se utkají v těchto zápasech:
Mladší žáci
1.
24. 3.
2.
30. 3.
3.
7. 4.

NE
SO
NE

12:45
10:00
14:15

Pičín – Prostřední Lhota
Prostřední Lhota – Rožmitál pod Třemšínem
Krásná Hora – Prostřední Lhota

Starší přípravka
1.
30. 3.
2.
volno
3.
13. 4.

SO
SO

11:00
10:00

Rožmitál pod Třemšínem – Prostřední Lhota
Prostřední Lhota – Kosova Hora

Mladší přípravka
3.
8. 4.
4.
13. 4.

SO
SO

17:00
12:00

Bohutín – Prostřední Lhota
Prostřední Lhota – Dobříš B

(Zápasy 1. a 2. kola byly předehrány na podzim 2018.)
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MASOPUST 2019
V sobotu 9. února, výjimečně na sněhu, se na výzvu pořádajícího SDH
Prostřední Lhota občané Chotilska opět přioděli tradičními i méně tradičními maskami a průvodem se vydali z Prostřední Lhoty do Mokrska a zpět,
aby přes veškerá novoroční předsevzetí cestou podlehli přívalu pochutin
i dobrého moku. Na obvyklých adresách je uvítali hospodáři a hospodyňky
bohatě prostřenými stoly, za což jim odměnou byla pochvala s tanečkem.
Přestože účast v masopustním průvodu letos nebyla zrovna „masová“, věřme, že se tak stalo výjimečně a že tuto, jednu z mála dosud přetrvávajících
tradic, si uchováme a příště uctíme bohatší účastí.
-JeF-

VČELAŘ V DRTINOVĚ GALERII
Co jsme o včeličkách dosud nevěděli, to nám poutavě povyprávěl pan
Přemysl Petrák v sobotu 23. února v Drtinově galerii v Chotilsku. Přestože pozvánku k účasti na tomto večeru zařadil tiskárenský grafik do části
Zpravodaje vymezené pro Mokrovraty (omlouvám se za něj), přišlo si před-
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nášku včelaře vyslechnout na 40 lidí, z valné části zjišťujících, že jim až
dosud zůstávala některá tajemství včelích komunit utajena. A že bylo co
poslouchat! Výkladem i obrazem byla připomenuta včelka jak svým významem pro správné nastavení fungování přírody, tak byla představena
i ve všech svých podobách, tedy od královny po trubce, její vnitřní ústrojí,
reprodukční procesy i navigační schopnosti. Podstatný byl ale popis onoho
celého procesu, který předchází odměně včelaře za jeho péči o včelstva, a to
v podobě medu a dalších námi využívaných výsledků včelí práce. Z vyčerpávajícího výkladu už také víme, co a kdy včelkám „chutná“.
Byl to příjemný a poučný večer a díky panu Petrákovi teď už přinejmenším víme, proč se říká „pilný jako včelička“.
-JeF-

DEJME HLAVY DOHROMADY!
K zamyšlení občanům je předkládána otázka, jak dále využít objekt restaurace a obchodu v Prostřední Lhotě. Dnes již oba objekty svému účelu
neslouží a obec je od původního majitele zakoupila.
K již dříve zveřejněné výzvě byly obci doručeny dva návrhy na další možné využití, a to:
1. obnovit původní funkci objektu hospody, ovšem s tím, že v něm bude
chotilsk¯

zpravodaj

VII

2 / 2019
umístěna i technologie na vaření piva. Návrh je doložen odkazem
na stránku dodavatele mobilních pivovarů,
2. v
 ytvořit z bývalé hospody jednoprostorový víceúčelový objekt jak pro
sportovní a cvičební využití, tak i jako komunitní centrum pro setkávání
občanů při společenských akcích.
Pro inspiraci při hledání dalších možných variant využití nabízí obec
občanům prohlídku vnitřních prostor obou objektů, a to:
v pondělí 25. 3. 2019 od 17.00 hodin.

NABÍDKA PRÁCE S DĚTMI
Lesní rodinný klub pod Trolím vrchem v Prostřední Lhotě nabízí práci šikovné, milé paní, která by s láskou pečovala o malé „trolíky“.
Podmínkou je středoškolské vzdělání s maturitou. Pedagogické vzdělání není vyžadováno, předpokládá se však
ochota k dalšímu vzdělávání (kurz chůvy a první pomoci).
Práci nabízíme od března t.r. na DPP, DPČ – 2 dny v týdnu nebo lze
pouze dvě dopoledne, vše je na vzájemné dohodě.
Bližší informace o nabízené práci podá Soňa Sladkovská, tel.: 731 474 720
Bližší informace o pracovišti na: www.skolkatrolivrch.cz
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ZPRÁVY Z OBCE
Usnesení ze zápisu č. 4/2019 ze zasedání Zastupitelstva obce
Mokrovraty konaného dne 13. 2. 2019 od 19.00 hodin
• Usnesení č. 1–4/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
volí zapisovatelku p. Mgr. Jiřinu
Zorkovou a jako ověřovatele zápisu p. Pavlínu Hejrovou a p. Pavla
Vohralíka.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 2–4/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje program jednání zastupitelstva obce dne 13. 2. 2019 takto:
1. Výsledky poptávkového řízení
na zajištění bankovního úvěru
2. Rozpočtové opatření č. 1/2019
3. Členský příspěvek Svazku Dobříšska a Novoknínska		
4. Směnná smlouva mezi Obcí
Mokrovraty a p. I. K. a p. M. D.
5. Dohoda o poskytnutí fin. příspěvku na rozšíření kapacity 2. ZŠ
Dobříš
6. Žádost o poskytnutí příspěvku
na sportovní činnost
MOKROVRATSK¯

7. Ž
 ádost na MMR o dotaci na opravu místních komunikací
8. Různé
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 3–4/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
bere na vědomí zprávu o provedeném poptávkovém řízení v rámci zajištění bankovního úvěru ve výši 30
milionů Kč na akci „Mokrovraty –
výstavba kanalizace a vodovodních
řadů“.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů.
• Usnesení č. 4–4/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje rozpočtového opatření č. 1/2019. Rozpočet se upravuje
na straně příjmů o 194 900 Kč
na položce 4112 (Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a dále o 929 600 Kč na § 6399
zpravodaj
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(Ostatní finanční operace). Výdaje
se navyšují na § 6112 (Zastupitelstva
obcí) o 4 900 Kč a § 6171 (Činnost
místní správy) o 1 119 600 Kč. Z §
5212 (Ochrana obyvatelstva) se převádí 10 tis. Kč na § 5213 (Krizová
opatření). Ostatní závazné ukazatele nejsou změněny.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů.
• Usnesení č. 5–4/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje navýšení řádného členského příspěvku Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska od roku 2019
ve výši 15 000 Kč/rok.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů.
• Usnesení č. 6–4/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje Směnnou smlouvu mezi
Obcí Mokrovraty a p. I. K. a p. M. D.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů.

• Usnesení č. 7–4/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje Dohodu mezi obcemi
o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 796 530 Kč na rozšíření
kapacity 2. ZŠ Dobříš mezi Městem
Dobříš a Obcí Mokrovraty.
Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 2 hlasy.
• Usnesení č. 8–4/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
bere na vědomí Žádost nohejbalového klubu Mokrovraty, z.s. o poskytnutí příspěvku na rok 2019.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů.
• Usnesení č. 9–4/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu místních komunikací z Ministerstva pro místní rozvoj
z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů.
Stanislava Ecklová
starostka obce

SBĚR BIOODPADU 2019
Sběr bioodpadu v roce 2019 bude každou neděli od 9:00 do 13:00 hod.
ve dvoře hasičské zbrojnice v Mokrovratech.
Příjem bioodpadu začíná v neděli 31. března 2019.
Obec Mokrovraty má ještě k zapůjčení pět kompostérů. Zájemci se mohou
přihlásit na obecním úřadě.
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AKTUALITY Z NAŠÍ ŠKOLY – ÚNOR 2019
5. 3.

– školní karneval

ZŠ i MŠ

11. 3. – 15. 3.

– jarní prázdniny

ZŠ i MŠ

21. 3.

– vzdělávací program Vodou se musí šetřit

ZŠ i MŠ

Vážení spoluobčané,
s novými silami jsme se pustili do druhého pololetí. Běžné povinnosti
jsme si zpestřili několika akcemi. „ZŠ a MŠ hledá talent“ je program, který
má v naší škole již několikaletou tradici. V letošním roce se děti opravdu
svědomitě připravily. Taneční skupina ve složení Aneta H., Vanesa H., Anhelina V. a Rózka D., která zaslouženě vyhrála, poctivě trénovala, připravila si kostýmy i vlastní choreografii. Z několika kouzelníků, kteří předváděli
své umění, obsadil 2. místo Honza T. s kouzlem se zápalkou. 3. místa byla
udělena hned dvěma žákům – Šárce B. s pohádkou „O papouškovi, který
měnil barvy“ a Zdeňkovi Z. za sólový zpěv. Mimořádné ocenění získal Kuba
G. se svou animací z vesmíru „Hladová černá díra“. Pochvala za přípravu
na tuto soutěž patří všem dětem, které se zúčastnily, ať už to byl dialog se
znakovou řečí, recitace, zpěv či tanec.
Všem se líbila pohádka Princezna a drak, kterou předvedlo divadlo Vysmáto, s písničkami, vyprávěním šaška a krásnými dřevěnými loutkami.
Období masopustu a vyprávění o masopustním průvodu obcí jsme využili
k přípravě školního karnevalu, který se uskuteční o masopustním úterý
5. března.
V nastávajícím jarním období využijeme hezkého počasí k častějším aktivitám v přírodě.
Zaměstnanci ZŠ a MŠ Mokrovraty

MOKROVRATSKÝ MASOPUST 2019
Masopust neboli fašank je rozverný a nezávazný, provoněný koblihami,
slaninou a pálenkou, nutnou pro zahřátí při celodenní obchůzce v mrazivém počasí. Nejinak tomu bylo i u nás v Mokrovratech poslední únorovou
sobotu. Sraz všech masek byl tradičně před restaurací U Josefa, kde paní
starostka předala maskám vládu nad územím Mokrovrat, a to symbolickým
klíčem od obce. Poté se průvod vydal na svou slavnou dlouhou cestu. Nejprve na Pouště a do Vil, kam jsme se dovezli ozdobeným autobusem a potom

MOKROVRATSK¯
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do Mokrovrat. Společně tak masky za doprovodu harmoniky prošly celou
vesnicí, kde byly přivítány a pohoštěny chlebíčky, koláčky, různými chuťovkami nebo masem z udírny, pivem či štamprdličkou u místních obyvatel.
Na konci rozverné cesty následoval vážný okamžik, kdy se přečetly hříchy,
za které byl obviněný medvěd odsouzen a popraven. Nálada letošního masopustu byla tradičně veselá a účast masek hojná, a to i díky počasí, které
masopustu přálo. Všem maskám a těm, kteří průvod podpořili a finančně
přispěli do kasiček, patří velký dík. Peníze budou použity na pořádání dalších letošních akcí pro děti v Mokrovratech a pro děti z naší základní a mateřské školy. Nyní může nastat čas potěšení a těšení se na svátky jara.
Petra Soukup Ecklová
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sobota

6. dubna
Pojďme společně
uklidit Mokrovraty
a Pouště!
Sraz v 9 hod.
před restaurací U Josefa
Mokrovraty a u kapličky Pouště
S sebou dobrou náladu,
pracovní rukavice a pytle na odpad
zajistí obec.
Kontakt: obecní úřad, 318 593 812



Regionální občasník od dětí nejen pro děti

č. 1

březen / 2019

Milé čtenářky, milí čtenáři, držíte v ruce první vydání DRB(u)
– časopisu od dětí nejen pro děti. Občasník vznikl společným
úsilím dětí a jejich pedagogů z Dobříšska a Novoknínska
ve spolupráci s Místní akční skupinou Brdy–Vltava.
Do tohoto čísla přispěly děti ze ZŠ a MŠ Mala Hraštice; ZŠ a MŠ Nový
Knín; ZŠ Dobříš, nám. Komenského 35; ZŠ Trnka a skauti
ze Střediska prof. Oliče Dobříš. Přejeme zábavné čtení.
Katka B. a Lucka B.

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

Škola Malá Hraštice
Chtěli bychom vám představit naši
malou školu, která se nachází
v obci Malá Hraštice. Budova školy
stojí blízko centra obce, ale je umístěna mimo hlavní silnice. Sice nemáme vlastní tělocvičnu, ale máme
velkou zahradu a přístup na fotbalové hřiště a „umělku“. Na zahradě
máme k dispozici prolézačky, velké
pískoviště a míče, které využíváme
k hrám. Máme zde 5 ročníků,
které jsou rozděleny do tří tříd.
Součástí školy je školka. Do naší
školy v současnosti chodí 43 žáků.
Třídy jsou vybaveny počítači a interaktivními tabulemi. Máme zde
vlastní jídelnu. Funguje tady také
školní družina, kterou mohou na-

Skautský kvíz
vštěvovat děti od 1. do 4. třídy.
Děti také mohou navštěvovat
školní kroužky. Provozuje se zde
trvale sportovní kroužek. Letos je
zde pro děti od 1. do 3. třídy matematický kroužek. Fungují zde ještě dva kroužky hudební a anglický.
Pořádáme zde školní besídky a vánoční nebo velikonoční jarmark.
Zpíváme koledy při rozsvěcení
vánočního stromku. Jezdíme každý
rok do zábavního parku a na spoustu dalších výletů. Na zahradě
máme veliký ořešák, na kterém žijí
veverky, které nám občas zvědavě
nakukují okny do tříd.
(Páťáci, ZŠ Malá Hraštice)

1) Proč nosí skauti kroj?
•a) jenom pro parádu
•b) protože jsou členy organizace Junák
•c) protože chtějí být zajímaví

2) Co si skauti berou na každou výpravu?
•a) náhradní nohy
•b) školní tašku
•c) batoh

3) K čemu je kompas?
•a) k určování světových stran
•b) k vaření
•c) pro legraci

4) Kdy se hodí dračí uzel?
•a) při chytání draků
•b) při jištění horolezců
•c) při tanci

7) Jakou barvu mohou mít skautské šátky?
•a) jakoukoliv
•b) jenom žlutou
•c) eskymáckou

8) Co je to bojovka?
•a) cesta
•b) boj o život
•c) noční hra

9) Co mají skauti ve znaku?

Vašík Jetel, 2. ročník ZŠ Malá Hraštice
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•a) tygra
•b) psa a lilii
•c) lišku a bobra

Světlušky, 2. roj Lampyris Dobříš

Něco málo z historie „Starky“

Zdroj: http://ic.mestodobris.cz/stara-skola-foto-karolinalastovkova/g-12322/id_obrazky=17436&typ_sady=1


Milí čtenáři,
rád bych vám řekl o tom, jak se u nás v Základní škole Trnka
odehrávala vánoční hra a přípravy na ni.
Začalo to na konci listopadu. Všichni jsme se shromáždili v naší
školní jídelně, paní učitelky nám řekly, co a jak, a rozdaly nám
scénáře. Hned další den začalo nacvičování, některé učitelky si nás
vyzvedávaly ze třídy podle toho, v jaké scéně jsme byli. Scény byly
čtyři: africký Benin, Nizozemsko, Indie a Mexiko. Takhle to šlo den
za dnem, až týden před vystoupením jsme zkoušeli v sokolovně.
Z toho neměl nikdo příliš dobrý pocit. Ale pak jsme nacvičovali
ještě v pondělí 17. prosince a v úterý 18. prosince byla generální
zkouška.
Odpoledne v 17:00 to představení začalo. Všichni hráli moc pěkně
a rodiče si divadlo chválili. Nechyběl ani zpěv koled. Všichni si to
moc užili.
Tobiáš Krampl, 3. ročník, ZŠ Trnka Dobříš

Slavnostně otevřena ve čtvrtek 28. 9. roku 1899 n. l.
v 10:00 v časovém pásmu, které zahrnuje Čechy.



V roce 1902 n. l. založen tzv. ,,POLÉVKOVÝ ÚSTAV“.



V roce 1909 n. l. do školní budovy poprvé zaveden
vodovod.



V roce 1912 n. l. do školní budovy zavedena elektřina.



V roce 1916 n. l. zřízena třída s vyučovacím jazykem
polským.




V roce 1918 n. l. škola uzavřena pro nedostatek topiva.
V roce 1929 n. l. bylo v důsledku kruté zimy (-25 až -30 °C)
ve dnech 15. 2. až 10. 3. vyučování přerušeno.



Foto: Archiv ZŠ Trnka Dobříš

V letech 1928 – 1929 n. l. získala škola tyto dary:
Preparát holuba … 400 Kč
Preparát úhoře a jeho larev … 100 Kč
Preparát sovy … 100 Kč
Preparát chřástala vodního … 100 Kč
Vláďa P. a Lukáš T., 12 let, ZŠ Dobříš, nám. Komenského 35

Světluškovská vymalovánka
… malé skautky spí na táboře v podsadových stanech…

Řešení kvízu: 1) b, 2) c, 3) a, 4) b, 5) a, 6) c, 7) a, 8) c, 9) b

http://ic.mestodobris.cz/stara-skola-foto-karolina-lastovkova/g-12322/id_obrazky=17436&typ_sady=1
ttp://ic.mestodobris.cz/stara-skola-foto-karolina-lastovkova/g-12322/id_obrazky=17436&typ_sady=1
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Tereza Lakomá, 10 let, 2. roj Lampyris Dobříš

Kaplička se nachází v obci ……………………………..
Odpověď získáte doplněním
ním do
d lu
lušťovky.
ušťovvky.
7. Černý pták

1. Kreslený příběh
2. Oblíbený předmět (školní)
školn
ní))

8. Školní potřeba
8

3. Vyjmenované slovo po
po „M“

9. Česká řeka
9

4. Kamarádka Vilíka

10. Maminka a tatínek
1

5. Pozdrav

11. Syn Rumcajse
1

6. Zimní měsíc

12. Červená barva (anglicky)
1

Druháci a třeťáci, ZŠ Malá Hraštice

Rudík Hemr, 2. ročník, ZŠ Malá Hraštice

Naše škola
První rok v naší škole byl báječný, ale to i ty
další roky. V naší škole jsem zažila spoustu
zážitků.
Vždy, když se konal nějaký výlet, ať už ZOO,
návštěva kina nebo výstava v muzeu, nesměla jsem chybět! Nejvíce se mi asi líbil
výlet do Mirakula. Něco podobného bych
určitě zopakovala. Kdybych měla říct, kolik
do naší školy chodí žáků, tak si myslím,
že přibližně 280. Každý rok vyrážíme na pochoďák. Na prvním stupni se chodí do Hraštice, to je přibližně 3 kilometry. A na druhém stupni se chodí ze Štěchovic do Nového Knína, což je přibližně 16 kilometrů.
Na naší škole je spousta kroužků, jako
například keramika, žurnalistika, florbal
a jiné. Já osobně chodím na florbal
a žurnalistiku. Na žurnalistice píšeme časo-

pis, kterému říkáme Trhák. Trhák řídí paní
učitelka Zouchová. Do Trháku píšeme různé
informace pro žáky, příběhy ke čtení, křížovky, básničky, osmisměrky, kreslíme
obrázky k vybarvení a na Vánoce píšeme
i různé recepty. Náš časopis Trhák si vymysleli sami žáci. Náš Trhák obsahuje
i drby, ale nebojte, nikoho drby neurážejí,
pouze mají prozradit například, kdo s kým
chodí, komu se kdo líbí a tak. Samozřejmě,
že kdo s daným drbem nesouhlasí, toho
neuvedeme. Toť vše k Trháku.
Abych stále nemluvila o Trháku, přesunu se
k florbalu. Florbal na prvním stupni řídí pan
učitel Vojíř. Pan Vojíř je třídní v naší šesté B.
A na druhém stupni vede tento kroužek pan
učitel Tyrmer. Jméno pana učitele Tyrmera
je počeštěno. Jinak pochází z Německa.

O florbale nic moc psát asi nebudu. Jen
dodám, že je to někdy fakt sranda.
V naší škole je 11 tříd (nepočítám třídy
na fyziku atd.). Některé třídy jsou rozděleny
a to konkrétně 6. třída na 6. A a 6. B
a 4. třída na 4. A a 4. B. Třídy jsou perfektně
vybaveny. Abych se trochu zmínila
i o jídelně, tak nám vaří výborně a kuchařky
jsou moc milé. Tělocvična je též dobře
vybavena a to švihadly, obručemi, různě
velkými a těžkými míči, hrazdou, která se
musí poskládat, tyčemi a lany na šplhání,
trampolínou, kozou, žebřinami, brankami
na fotbal a dalšími pomůckami.
Toto je naše škola, jak ji vidím já.
Lucie Benešová, 6.B ZŠ Nový Knín

V osmisměrce jsou ukryta jména členů naší
redakce Omegáče. Najdeš je všechna?

Křížovka
Vyluštěte křížovku a získejte název dobříšského skautského oddílu
pro kluky a holky od 10 let.

Lenka,
Viki,
Kuba,
Sam,
Vláďa,
Eliška,
Anička,
Elisabeta,
Justy,
Tery,
Julča,
Anežka,
Lukáš,
Péťa.

1.

2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.

Druh sovy
Svítící hmyz
Pohádkové zvíře

4.
5.

Skaut nosí okolo krku
Batoh, který skauti nosí
na zádech

Skautky a skauti ze 4. oddílu Varta

Sofi (Viki), 11 let, ZŠ Dobříš, nám. Komenského 35
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Ahoj!
Jsme skupina žáků ze Základní školy Dobříš, nám. Komenského 35 (Starka),
která píše do školního časopisu. Věk kluků i holek z naší redakce se pohybuje
od 11 let do 13 let. Náš školní časopis se jmenuje Omegáč, takto se nazývá
už od roku 2001. Předtím se jmenoval Bystré očko a také Školní očko. Všechny nás
kroužek školního časopisu moc baví a docházíme do něj rádi.
A teď něco o tom, co má kdo v našem školním časopisu na starosti. Sofie vytváří
články a kreslí obrázky. Sam píše články a dělá rozhovory a Lenka kreslí a píše
povídky. Sam s Lenkou jsou z nás nejmladší. Terka, Justy, Eliška a Péťa kreslí a mají
společně na starosti rozhovory. Terka a Justy také vytváří komiksy, Petra
a Justy píší články a Terka společně s Eliškou mají na starosti rubriku recepty. Julča
píše společně s Kubou recenze na různé kavárny a oba také dělají rozhovory. Julča
pak samostatně píše také úvodníky, články, povídky a kreslí. Anežka do školního
časopisu píše povídky a kreslí. Anička tvoří osmisměrky, kreslí a s Eliškou vytváří
křížovky. Eliška také píše úvodníky a kreslí. Vláďa dělá s Lukášem a zásobují náš
časopis vtipy a články. Tak, a to je o nás pro začátek všechno.
V příštím čísle se těšíme na viděnou!

Eliška Z., 13 let, ZŠ Dobříš,
nám. Komenského 35

Lukáš Koma, 4. ročník , ZŠ Trnka Dobříš

Naše škola Nový Knín
Na naši školu jsem přišla do první třídy. Hrozně se mi líbily skříňky
a třídy na prvním stupni. Chodila jsem do družiny, často jsme
chodili ven.
Nejvíc se mi zatím líbil lyžařský kurz na Šumavě v Nových Hutích
v hotelu Kodrea, kde jsme si s holkami každý večer chodily
pro zmrzlinu do baru a naučily jsme se všechny lyžovat. Často
jezdíme na exkurze, výlety a zájezdy, které jsou nejlepší.

Na naši školu chodí okolo 280 žáků. Máme bezva ředitele Miloše
Krátkého a další super učitelky, taky super žáky. Mám tu spoustu
kamarádů a kamarádek.
Tento rok také asi pojedeme na výšlap na Šumavu.
Na této škole se mi velmi líbí, nechce se mi odejít.
Lenka Semerádová, ZŠ Nový Knín

Naše skautské středisko
má jméno po Miroslavu Oličovi

My jsme žáci z Hraštice
Písničku jsme zpívali na vánoční besídce 2018.

1.

My jsme žáci z Hraštice,
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2.

jsme šikovní velice.

A
N

3.

Máme rádi matiku,

4.

cvičíme v tělocviku.
6.

Chceme vám teď ukázat,
co, kdy chceme dokázat.
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5.

M

P

L

1. My se nazýváme ....
2. Nejoblíbenější mazlíčci jsou pes a ...
3. Kam se chodí na film?
4. Můj taťka má sestru a ta je moje ...
5. Jak se nazývá druh pštrosa?
6. Čím se slepuje papír?

A pilně pracovat,
budoucnost si malovat.
Druháci a třeťáci,
ZŠ Malá Hraštice

Pan Olič byl dobříšský ...........................................
Skautky a skauti ze 4. oddílu Varta

Maruška Planová, 2. ročník, ZŠ Malá Hraštice

Nový
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SK NOVÝ KNÍN
pořádá 23. 3 . 2019
v novoknínské sokolovně

TRADIČNÍ KARNEVAL
Hraje skupina BOSÁCI
BOHATÁ TOMBOLA – VELKÁ SOUTĚŽ MASEK
Předprodej vstupenek v prodejně U Mašků
Vstupné předprodej 120 Kč, na místě 130 Kč
ODPOLEDNE:

DĚTSKÝ KARNEVAL
Moderuje spolek DISK
BOHATÁ TOMBOLA
Vstupné dospělí 50 Kč, děti 30 Kč
SRDEČNĚ ZVEME!

INZERCE

VOJENSKÝ REHABILITAČNÍ ÚSTAV
SLAPY NAD VLTAVOU

VOJENSKÝ REHABILITAČNÍ ÚSTAV
SLAPY NAD VLTAVOU

nabízí volná pracovní místa na pozice

nabízí volná pracovní místa na pozice

FYZIOTERAPEUT / ERGOTERAPEUT /
VŠEOBECNÁ SESTRA / MASÉR / SANITÁŘ
/ NUTRIČNÍ TERAPEUT

KUCHAŘ/KA a PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ

NABÍZÍME: práci s vysokou odbornou úrovní
a dlouholetou tradicí v oblasti rehabilitace; podpora
odborného růstu a dalšího vzdělávání; platové
ohodnocení dle vzdělání a délky praxe; možnost práce
s robotickými přístroji; možnost výhodného ubytování
pro zaměstnance; 5 týdnů dovolené; příspěvek
na stravování; závodní stravování v rámci vlastního
stravovacího zařízení; bezplatné využití sportovního
areálu; možnost využití podnikové rekreace a další
benefity.
POŽADUJEME: odbornou způsobilost k výkonu
povolání fyzioterapeuta dle zákona č. 96/2004Sb.;
spolehlivost, morální a občanská bezúhonnost,
schopnost týmové spolupráce, vhodné i pro absolventy
bez praxe
Termín nástupu: ihned
Bližší informace: na personálním oddělení:
anna.matejckova@vlrz.cz nebo na tel. č.: 727 899 392

Přijmeme traktoristu-opraváře
zemědělských strojů (není
podmínkou), ale i šikovného
člověka, který se chce učit
novým věcem.
Dobré platové podmínky,
stravenky a jiné benefity.
Místo vykonávání práce:
JS CENTRUM s.r.o.,
Prostřední Lhota.
Kontakt:

František Malý
Tel.: 603 475 1770

NABÍZÍME: zázemí stabilní české společnosti;
odpovídající platové ohodnocení; příjemné pracovní
prostředí; příspěvek na penzijní připojištění;
5 týdnů dovolené; závodní stravování v rámci
vlastního stravovacího zařízení; možnost výhodného
zaměstnaneckého ubytování; možnost využití podnikové
rekreace pro zaměstnance; systém kvalitního
odborného zaškolení.
POŽADUJEME: spolehlivost; morální a občanská
bezúhonnost; schopnost týmové spolupráce; vhodné
i pro absolventy bez praxe
Kuchař – nevyučené zaučíme
Elektrikář – osvědčení o způsobilosti podle § 6 vyhl.
50/1978 Sb.
Termín nástupu: ihned
Bližší informace: na personálním oddělení:
anna.matejckova@vlrz.cz nebo na tel. č.: 727 899 392

INZERCE

REVIZE KOTLE ZDARMA
Vlastníte kotel 1. a 2. emisní třídy?
15. 1. 2019 až 31. 5. 2019 získáte po předložení
tohoto kupónu revizi kotle ZDARMA.
Na základě zákona 172/2018 sb. je vystavená revize platná 36 měsíců.

Volejte 777 663 799
Největší síť vzorkoven kotlů v ČR

www.dumkotlu.cz
DK-Inzerce-ZAPRAZI-REVIZE-128x90-BW-01.indd 1

Bruntál, Dasný, Dobříš, Frýdek-Místek,
Praha, Vysoké Mýto
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