Novoknínský 11
zpravodaj

listopad 2019
výtisk zdarma

Měsíčník pro Nový Knín, Chotilsko a Mokrovraty
Mikroregion Střední Povltaví

Obrázek k článku
Svatomartinský lampionový průvod s Čápem

11 / 2019

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dovolte mi několik slov o mém setrvání ve funkci starosty města. Bohužel musím konstatovat, že vzhledem k mému zhoršujícímu se zdravotnímu stavu a doporučení lékaře jsem se dohodl s místostarostou a radou,
že postupně budu předávat agendu starosty jim. Doufám, že toto opatření
přispěje ke zlepšení a že se budu moci v omezené míře na práci ve vedení
města dále podílet. Delší dobu jsem tyto kroky zvažoval, ale můj stav se
stále zhoršuje a přispívá i ke snižování mé výkonnosti, a nerad bych tedy,
aby toto způsobilo závažné problémy v řízení města. Věřím, že dosáhneme
uspokojivého stavu tak, aby chod úřadu a města pokračoval bez výrazných
problémů a pochybení.
Ing. Tomáš Havlíček
starosta

Titulní kresba:
Krásné zákoutí na novoknínském náměstí
Novoknínsk¯

zpravodaj

3

11 / 2019

ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
USNESENÍ č. 24/19 ze zasedání Rady města Nový
Knín ze dne 14. 10. 2019
• USNESENÍ č. 1-24/2019-RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program rady.
• USNESENÍ č. 2-24/2019-RM
Rada města Nový Knín schvaluje
přijetí pana Pavla Svátka do pracovního poměru jako 4. strážníka městské policie.
• USNESENÍ č. 3-24/2019-RM
Rada města Nový Knín schvaluje
podání žádosti o poskytnutí dotace z
programu „Obnova obecního a kraj-

ského majetku po živelních pohromách v roce 2019“.
• USNESENÍ č. 4-24/2019-RM
Rada města Nový Knín schvaluje
záměr pronájmu pozemku část p.č.
922/1 v k.ú. Nový Knín.
Ing. Tomáš Havlíček, starosta města
Petr Chmelík, místostarosta
V Novém Kníně dne 14. 10. 2019

USNESENÍ č. 25/19 ze zasedání Rady města Nový Knín ze dne
4. 11. 2019
• USNESENÍ č. 1-25/2019-RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program rady a mimořádnou radu
12. 11. 2019.
• USNESENÍ č. 2-25/2019-RM
Rada města Nový Knín schvaluje
pronájem pozemku p.č. 922/1 v k.ú.
Nový Knín panu V.Š. na dobu neurčitou za 1.000,- Kč za jeden rok.
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• USNESENÍ č. 3-25/2019-RM
Rada města Nový Knín pověřuje
starostu města podáním výzvy majiteli telekomunikačního objektu v Libčicích k uvedení do řádného stavu.
Ing. Tomáš Havlíček, starosta města
Petr Chmelík, místostarosta
V Novém Kníně dne 4. 11. 2019
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SDĚLENÍ RADNICE
Uzávěrka vánočního čísla zpravodaje
Uzávěrka vánočního čísla zpravodaje je ve čtvrtek 12. 12. 2019 do 12.00
hod.
Upozorňujeme všechny zájemce o uveřejnění jakéhokoli příspěvku do
zpravodaje, aby tak učinili výhradně v elektronické podobě. Ručně psané
příspěvky není možno přepisovat do uzávěrky, často jsou nečitelné a může
dojít k nesprávné interpretaci.

Z knihovny
Vážení a milí čtenáři, ale i příznivci knihovny,
dovolte mi, abych vám všem závěrem roku popřála především zdraví,
lásku a mnoho životní pohody nejen do nového roku, ale i samozřejmě do
dalších let. Měla bych ještě jedno přání. Přála bych si, abychom se potkávali
u mne v knihovně minimálně tak jako v tomto roce a aby vaše návštěvy
probíhaly v ryze sousedském duchu jako dosud. Jsem moc ráda, že každou středu jsou zde ve zdejší čítárně naše ženy, které se tu scházejí na ten
správný „pokec“ a věnují se svým drobným koníčkům. Doufám, že se mi
podaří obnovit také dílničky, které tu probíhaly, no a samozřejmě i nějaké
jiné akce, které mám zatím jen tak v náčrtu. Závěrem dovolte ještě několik
provozních údajů. Knihovna bude uzavřena od 20. prosince 2019 do 2. ledna 2020, kdy se na vás budu moc těšit.
Takže ještě jednou: Nádherné vánoční svátky a do nového roku vstupte
tou pravou nohou!
Vaše knihovnice Marie Kápičková

Novoknínsk¯
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ČRS, Z.S., MO NOVÝ KNÍN INFORMUJE
ČRS, z.s. MO Nový Knín sděluje nové termíny
výdejů povolenek na rok 2020
Leden:
Únor:
Březen:

4. 1., 11. 1., 18. 1. a 25. 1. 2020 od 9 do 11:30 hod
8. 2. a 22. 2. 2020
od 9 do 11:30 hod
7. 3. a 21. 3. 2020
od 9 do 11:30 hod

BETLÉMSKÉ SVĚTLO V NOVÉM KNÍNĚ
Plamínek světla zapalovaný každoročně před Vánoci
v betlémské jeskyni, v níž se podle tradice narodil Ježíš Kristus, a rozvážený skauty po celé Evropě jako
symbol míru, přátelství a Vánoc bude již tradičně
i u nás v Novém Kníně. K dispozici bude v pondělí
23. 12. 2019 od 13:30 do 15:30 v průchodu v městské knihovně v Novém Kníně a ve stejném čase ho
budou skauti v lucerničkách roznášet do domácností. Není možné zazvonit u všech dveří, pokud chcete
mít jistotu, přijďte za námi do knihovny nebo napište
sms se jménem a adresou na 605 772 293. Budeme
rádi, když světýlko potěší co nejvíce lidí.
Přejeme všem krásné vánoční svátky a šťastný nový
rok 2020.

PONDĚLÍ

23. 12.
2019

ZPRÁVY Z NAŠÍ CHARITY
Vážení spoluobčané,
opět se schází rok s rokem, 1. adventní neděle je za námi a začíná nový církevní rok. A my opět podáváme zprávu o tom, co se nám letos podařilo a také
jakými riziky jsme prošli.
Popis našich aktivit i při maximální stručnosti je poměrně rozsáhlý, proto odkazuji na naše webové stránky www.socialnipece.cz. Jenom krátce
sděluji, že naše terénní sociální služby pro seniory jsou rozprostřeny v 10
střediscích v jihozápadní části Středočeského kraje od jižního Kladenska
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po Voticko a také máme jedno středisko v Praze 6. Dále provozujeme azylový dům pro rodiny s dětmi v Mokrovratech. Také pro rodiny v sociálních
obtížích poskytujeme tzv. Službu aktivizace rodin, kterou máme zavedenu
na Dobříšsku, Kamýcku, Sedlčansku, Voticku a Kladensku. Během roku
se staráme o 1100 klientů. Dále provozujeme půjčovnu kompenzačních pomůcek a také šicí dílnu. Dále vedeme dva projekty ze strukturálních fondů
(OPZ) zaměřené na zaměstnanost a dva zaměřené na kvalitu služeb, kromě
toho jsme provozovali jeden projekt MPSV zaměřený na rodinu. Mimo sociálních služeb provozujeme také služby zdravotní ve formě domácí péče,
kdy zdravotní sestry navštěvují pacienty v jejich domácnostech. Celkově
zaměstnáváme přes 200 osob (často na částečné úvazky). Pro zajímavost
můžeme říci, že každý den máme v provozu cca 100 osobních automobilů.
Roční obrat za minulý rok činil 59 mil. Kč. Snažíme se, aby staří lidé mohli
zůstávat doma ve svém domově a mohli být svými pány a nemuseli se nechtěně stěhovat do kolektivních zařízení pro seniory.
Na přelomu roku jsme prošli krizovou situací, kdy počet klientů našich
sociálních služeb ve Středních Čechách se prudce zvýšil o 25 %. Dotace Středočeského kraje, v podstatě stejné jako dotace v roce předchozím, v žádném případě nemohly v nové situaci stačit. Stáli jsme před volbou buď
100–150 klientům sdělit, že u nich se službou končíme, protože ji nedokážeme ufinancovat, nebo snížit (již tak nevalné) mzdy našich zaměstnanců.
Volili jsme druhou variantu spolu se zavedením stop-stavu na přijímání nových klientů. Po jednání s odpovědnými úředníky krajského úřadu došlo
k domluvě, která snad umožní normální financování v roce 2020. Osobně
se obávám, že prudký nárůst klientely bude pokračovat a periodicky bude
docházet ke krizové situaci vždy znovu. Podobný příliv klientů zaznamenává i naše pražské středisko se stejnými problémy.
Loni jsme oznamovali, že se účastníme grantového řízení u Nadace AVAST
s cílem získat prostředky na zavedení a provoz denního stacionáře pro děti
s poruchou autistického spektra. S radostí sdělujeme, že jsme byli úspěšní a že
stacionář je již v provozu (je umístěn nedaleko hlavního dobříšského náměstí).
Dokončujeme úpravy kolem domu v Mokrovratech, hotový je plot, garáž
a čekají nás ještě terénní úpravy. Samotný dům je již v provozu – slouží k práci
s klienty azylového domu, je v něm další šicí a sítotisková dílna, která také poskytuje praxi azylantům i dlouhodobě nezaměstnaným matkám, místnost pro
různé přednášky a vzdělávání a malá konferenční místnost. V podzemním podlaží je umístěna pračka a sušička pro praní prádla klientům pečovatelské služby.
Předpokládáme, že dům bude v jisté míře sloužit také seniorským klientům.
Z různých zdrojů se nám podařilo získat finanční prostředky na nákup
8 nových osobních automobilů. Také jsme během roku přestáli nejrůznější
kontroly a to s velmi dobrými výsledky. Předpokládáme, že v roce 2020 se
nám během podzimní pouti ke sv. Františku podaří uspořádat v Kníně koncert bratří Ebenů a jejich kapely.
Jako poslední zprávu – radostnou zprávu – jsem si nechal oznámení
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, že titulem „Manažerka roku
v oblasti sociálních služeb 2019“ byla oceněna naše milá kolegyně Bc. StaniNovoknínsk¯
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slava Krejčíková, vedoucí našeho odboru sociálních služeb. Kolegyni blahopřejeme a současně si uvědomujeme, že je to ocenění nejen pro ni, ale svým
způsobem pro celou naši charitu.
Chci poděkovat všem našim příznivcům za povzbuzení, finanční příspěvky, za modlitbu či jenom úsměv. Děkujeme našim klientům, že s námi mají
trpělivost, i jejich rodinám za spolupráci. Děkujeme za spolupráci všem
zástupcům samospráv i státní správy. Děkujeme církevním představeným
i spolupracujícím charitám. Děkuji našim zaměstnancům pracujícím v první linii i zaměstnancům administrativy, děkuji naší účetní firmě.
Již se na obzoru pomalu rýsují vánoční svátky. Přeji všem hluboké prožití nadcházejících vánočních dnů a to především těm, kteří prožívají nějakou těžkost a které tíží nějaká ztráta. Skutečnost, že Bůh se stal malým
dítětem, nám nikdo nemůže vzít – mysleme na ni. Chtěl bych ještě pozdravit
ty, kteří jsou přetíženi prací a unavení. Kéž se o svátcích občerství dobrem
plynoucím z vánočního tajemství.
Dr. Stanislav Žák, Csc.
ředitel Charity Starý Knín

T.J. SOKOL NOVÝ KNÍN
POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ TURNAJE
Vánoční turnaje
• sobota 28. 12. 2019 – začátek v 9.00 – turnaj v badmintonu
„O pečené kuře“
• sobota 28. 12. 2019 – začátek ve 14.00 – turnaj ve ﬂorbale
„O pečené vepřové koleno“
• neděle 29. 12. 2019 – začátek v 9.00 – turnaj v nohejbale
„O pečenou husu“
• neděle 29. 12. 2019 – začátek ve 14.00 – turnaj ve stolním tenise
„O pečenou kachnu“
Kategorie a systém turnaje dle počtu přihlášených. Omezený počet přihlášených,
přednost mají dříve přihlášení. Turnaje jsou určeny pro neregistrované hráče –
amatéry. Startovné na turnajích – 100 Kč, při přihlášení do všech turnajů 300 Kč.

Přihlášky posílejte na e-mail – sta.fiala@seznam.cz
nebo volejte na tel. 604 979 956.
Uzávěrka přihlášek je 23. 12. 2019.
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Setkání při svíčkách
Dne 19. 12. 2018 v 16 hod.
vás srdečně všechny zveme na besídku
Lesního rodinného klubu pod Trolím vrchem.
Přijďte prosím podpořit vystoupení dětí
z Lesního klubu. Čeká na vás ochutnávka
vánočních dobrot a společné zazpívání koled
s hudebním doprovodem.
Místo konání:
Prostřední Lhota 4, Chotilsko
Přejeme všem krásné svátky vánoční
a hodně zdraví v roce 2020
Soňa Sladkovská

SVATOMARTINSKÝ LAMPIONOVÝ PRŮVOD S ČÁPEM
Svatomartinský průvod – vyrábění lampionů
s dětmi a následnou cestu s rozsvícenými světýlky,
jsme letos uspořádali již po sedmé. Tuhle tradici
jsme si oblíbili nejen my od Čápa, ale snad i rodiče našich současných i bývalých čápat. Soudím tak
podle toho, že se stále účastní. První naše průvody
ještě vedly ke kapličce svatého Floriána. Napřed ze
Sudovic a potom i z náměstí od Oranžového Čápa.
Myslím, že to bylo před třemi roky, kdy jsme změnili směr a cíl našich průvodů na vršky nad sídlištěm. Tady je cesta schůdnější i pro rodiče s kočárky a v cíli je i více prostoru pro hru dětí. Právě proto se nám zdá toto místo
tak vhodné. S přípravou této akce je vždy spojená práce, ale i vynaložené
finance navíc, takže si velmi vážíme veškeré vaší pomoci. Děkuji za Čápa
všem, kteří přispěli, ať už penězi, nebo třeba buřty či jinými dobrotami.
Jmenovat bych chtěla paní Vilímovou, která přinesla svůj výborný perník
a pozvala na naši akci malé skauty místo jejich schůzky. Starším (nejen)
Novoknínsk¯
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skautům chci poděkovat za pomoc s přípravou průvodu a s dílničkou. Čím
jsou starší, tím je jejich pomoc stále účinnější. Také děkuji panu starostovi
Tomáši Havlíčkovi za oznámení v místním rozhlase a za to, že uvolnil městskou policii, aby nám pomohla zajistit bezpečnost v okolí náměstí. Děkuji
i samotným strážníkům za ochotnou pomoc. A samozřejmě děkuji skvělému čapímu týmu!
Byla bych moc ráda, kdyby se nám dařilo tuto tradici udržet i v dalších
letech a vždy přijít i s malou obměnou, s nějakým malým překvapením
nebo vylepšením. Jsem také vděčná za to, že nám opět krásně vyšlo počasí
a svatý Martin nechal svého bílého koně někde v horách. Svatomartinskou
hlavní ideou je sdílení, setkání sousedů, rozsvícení světýlek – v lampionech,
lucernách, v očích dětí i našich srdcích. S Martinem přichází zima a tu vám
všem přeji krásnou a zasněženou. Navíc je tu už jasná předzvěst blížících
se Vánoc a to jsou ty pravé svátky lásky a sounáležitosti. Tak ať jsou šťastné
a klidné!
Johana Dvorská

PROSINEC VE STAROKNÍNSKÉ FARNOSTI
Vážení spoluobčané, milí farníci,
rád bych se s Vámi podělil o zážitek ze společné
národní pouti v polovině listopadu, kterou jsem mohl
díky Řádu křižovníků prožít. Před třiceti lety byla svatořečena Anežka Přemyslovna a letos jsme chtěli papeži
poděkovat za svatou Anežku i za život ve svobodě. Prožili jsme
s velkou intenzitou tři dny v Římě v hlavních papežských bazilikách, kde
bylo přítomno kolem čtyř tisíc poutníků z naší země, asi tři sta kněží a téměř
všichni čeští a moravští biskupové. Při bohoslužbách jsme děkovali za dar
víry a prosili za naši zem. Pamatoval jsem v modlitbě na Vás na všechny,
zvláště na nemocné. Ve svatopetrské bazilice jsem se pomodlil u oltářů, kde
odpočívají svatí papežové nedávné doby: svatý Jan XXIII. a svatý Jan Pavel
II. V této bazilice na závěr bohoslužby jsme před oltářem svatého Václava
prosili za naši vlast. Zazněl zde Svatováclavský chorál i naše a slovenská
hymna. Krásné bylo setkání s papežem Františkem při generální audienci
na svatopetrském náměstí. Obdivoval jsem mladé rodiny i s malými dětmi,
které i přes nepřízeň počasí se s úsměvem účastnily náročného programu.
Některé větší děti se mohly s papežem projet na papamobilu. Děkuji Vám,
kteří jste mě na této pouti provázeli modlitbou. Při letu zpět jsem viděl
z výšky Nový Knín. Někdy by bylo dobré podívat se na to, co prožíváme,
z větší výšky z nadhledu a možná bychom pochopili, že mnohé, co nás sužuje, není žádným problémem.
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• 1. 12. začínáme nový liturgický rok. Vstupujeme do adventu, období, které
nás připraví na slavení Vánoc. Advent je však nejen přípravou na slavení
tajemství Božího vtělení, ale je také odkazem na poslední příchod Pána
na konci věků, kdy se uzavřou dějiny světa a přijde poslední soud. Před
očima máme adventní věnec (symbol vítězství), který čeká na každého,
když vstoupí do Božího království. Velké téma adventu je připravenost
na příchod našeho Boha.
•6
 . 12. v 17:00 hod. poutní mše svatá v Novém Kníně s panem biskupem
Zdeňkem Wasserbaerem.
• 9. 12. Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu.
• 11. 12. v 18:00 hod. v Novém Kníně: předvánoční koncert dětí z novoknínské školy.

J

POŘAD BOHOSLUŽEB V DOBĚ VÁNOČNÍ

30. 12.

15.00
24.00
8.30
10.30
8.30
10.30
16.00
15.00
15.00
17.00
8.30
10.30
15.00
15.00

31. 12.

15.00

24. 12. Štědrý den
25. 12.

Slavnost Narození
Páně

26. 12. svátek sv. Štěpána
27. 12.

svátek sv. Jana

28. 12. svátek Mláďátek
29. 12. svátek Svaté rodiny

1. 1.

Slavnost Matky Boží,
Panny Marie

8.30
10.30

Živohošť
Starý Knín
Borotice
Starý Knín
Borotice
Nový Knín
Nový Knín
Čelina
Libčice
Nový Knín
Borotice
Starý Knín
Živohošť
Nový Knín

mše sv. z vigilie Božího narození
půlnoční Rybova mše, místní sbor
(Missa pastoralis F.X. Brixi)

vánoční koncert
požehnání vína při mši svaté
koncert – Rybova mše
mše svatá
mše svatá s obnovou manželských slibů

setkání s dětmi u jesliček, mše svatá
poděkování a prosba o Boží pomoc do
Nový Knín
nového roku
Borotice
Starý Knín
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Úmysly apoštolátu modlitby na měsíc prosinec:
Všeobecný úmysl: Budoucnost těch nejmladších
Aby každá země připravila nezbytné odpovídající kroky pro zajištění budoucnosti nejmladší generace, především těch, kteří nepřiměřeně strádají.
Národní úmysl: Ať se nám všem daří žít z moci Boží milosti a ať přinášíme
dobré ovoce Božího Ducha pro tento svět.
Vyprošuji všem Vám požehnaný adventní čas. Žehná Vám
P. Josef Andrejčák O.Cr.

NAŠE ŠKOLA
Naše škola – co se stalo a stane v tomto školním roce
V tomto školním roce se stala a ještě stane spousta významných věcí
jako například tradiční pochod kolem Kocáby v září. Jdeme trasu dlouhou
asi 16,5 km ze Štěchovic proti proudu Kocáby až do Knína. Při pochodu si
vždy užijeme spoustu legrace, je to můj nejoblíbenější výlet. Jen škoda, že
už to bylo naposledy.
Byli jsme také na exkurzi v Praze na Malé Straně, kde jsme si ukázali
dům, ve kterém žil se svými rodiči Jan Neruda, a mapovali jsme místa, kde
se odehrávaly osudy hrdinů Malostranských povídek.
Další výlet byl do Příbrami na exkurzi do střední průmyslové školy, kde
nám ukázali, co se všechno studenti učí, a mohli jsme si vyzkoušet okovat
kousek železa.
Další exkurze byla též do Příbrami, ale tentokrát na Úřad práce, kde nás
seznámili se studijními a učebními obory a dozvěděli jsme se, které práce
jsou nejhledanější. Spolu s 8. třídou jsme navštívili divadelní představení
„Jak jsem vyhrál válku“ v příbramském divadle.
Čekají nás i další výlety a exkurze. V prosinci pojedeme na filmové představení, na jaře navštívíme zoo v Praze, projdeme se židovskou Prahou
v rámci literárních toulek a nejvíce se těšíme na poznávací závěrečný výlet
do Krakova a Osvětimi.
Tento rok si chci užít, je to můj poslední rok na této škole a chci odejít
v dobrém.
Lenka Semerádová, 9. třída
ZŠ a MŠ Nový Knín
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ÚSPĚŠNÁ NOVOKNÍNSKÁ FOTBALOVÁ MLÁDEŽ
Skončil další půl rok a mužstva mládeže SK Nový Knín
mohou opět bilancovat. Do soutěží se na podzim zapojila
hned čtyři, od přípravky až po dorost, který jsme obnovili
po řadě let. Dvě mužstva, dorost a starší žáci, odehrála svá
utkání ve spojení s Novou Vsí, další dvě samostatně.
K integraci s novoveskou mládeží jsme se rozhodli
po zralé úvaze. Chtěli jsme zejména zvýšit konkurenci nejen v jednotlivých týmech, ale také navenek, a to se nám
povedlo. V obou spojených oddílech přitom hráči SK Nový
Knín hrají zatím prim, tvoří vždy až dvě třetiny těchto
mužstev. To ale není podstatné, hlavní je, že se nám, zejména u starších žáků, podařilo postavit družstva, která
jsou vysoce konkurenceschopná.
Naši dorostenci to měli těžké. Mužstvo totiž tvoří z drtivé většiny patnáctiletí borci, kteří ještě na jaře v kategorii starší žáci obsadili v okresním
přeboru druhé místo. S ohledem na to nastupují proti mužstvům, která jsou
jednoznačně starší. V jednom týmu totiž mohou hrát až čtyři věkové ročníky, od patnácti až do osmnácti let. Přesto řada zápasů byla vyrovnaná, chyběla však zkušenost a také kolektivnější přístup. Přesto už dnes někteří dorostenci dostávají s ohledem na personální situaci šanci v některém ze dvou
mužstev dospělých a vedou si velice dobře. Chce to ale trpělivost, chceme jít
krok za krokem, mladé kluky postupně zvykat na dospělý fotbal a věříme,
že mnozí z nich už brzo převezmou žezlo po dnešních oporách dospělých.
Nejlépe na podzim dopadli starší žáci. Ve své skupině neměli konkurenci, neztratili ani bod a jednoznačně tak z prvního místa postoupili do jarního okresního finále. To teprve ale prověří jejich schopnosti, protože se
podstatně zvýší úroveň týmů z jižní části okresu.
Mile překvapili mladší žáci. U nich se potvrzuje to, že už spolu hrají řadu
let, že se znají a na hřišti je to znát. Až do posledního kola to přitom vypadalo, že také svoji skupinu vyhrají, nakonec těsně skončili druzí. I to jim ale
dává záruku, že rovněž oni budou na jaře hrát o přeborníka okresu.
Přípravka doplácí na to, že v každém ročníku máme poměrně málo dětí.
Musíme do týmu starší přípravky dávat i mladší děti, proto v této kategorii
úspěšní už tak nejsme. Pořádáme sice nábory, zájem dětí i rodičů však zatím zaostává za očekáváním. Děti v přípravce to však nedeprimuje, bojují
a také ony odehrály pěkná utkání, což dává záruku do budoucna.
V současné době má SK Nový Knín ve věkových kategoriích od šesti
do 23 let kolem osmdesáti kluků a holek. To je počet, který ještě nedávno
byl z říše fantazie. Přesto touto cestou chceme opět pozvat malé zájemce
o fotbal do našeho areálu, zejména děti mladší deseti let. Bližší informace najdete na našich webových stránkách www.sknovyknin.cz v záložce
Kontakty. Současně bychom uvítali spolupráci i s jinými oddíly v blízkosti
našeho města, máme s tím totiž velmi dobrou zkušenost.
Novoknínsk¯
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O malé fotbalisty se stará pět dobrovolných trenérů, přičemž v současné době se jim začíná věnovat další nadšenec. K tréninku využívají jak
hlavní, tak i rekonstruované tréninkové hřiště, na kterém jsme vybudovali
jak osvětlení, tak jsme okolo něj zavěsili ochranné sítě. Přes zimu potom
využíváme prostory školní tělocvičny. Jezdíme rovněž pravidelně během
jarních prázdnin na soustředění, a to na Šumavu, bude tomu tak i v únoru
v příštím roce.
Problémem je ale naše zázemí. Budova šaten má svá dobrá léta už dávno
za sebou, neodpovídá nejen z hygienických hledisek, ale problémem je i to,
že všech šest týmů se musí vejít do dvou šaten a jedné místnosti, která slouží jako sklad a hlasatelna zároveň. Spolupráce jak s městem, tak i školou
je na velmi dobré úrovni, přesto bychom uvítali, kdyby právě naše šatny
v nejbližší době prošly modernizací, která by odpovídala potřebám dnešní
doby. Bez pomoci hlavně města to však podle nás nepůjde.
Zdeněk Makovička
sekretář SK Nový Knín

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
O vízech nejen do Tylže
V minulém čísle mi vyšel článek věnovaný vzpomínkám na dobu kolem
převratu z listopadu 1989. Původně jsem předpokládal, že bude kvůli délce
rozdělen do dvou čísel, ale nakonec se tak nestalo a celé to jezero slov se
rozlilo do čísla jediného.
Ale k věci: ve zmíněném článku jsem si povzdechl, že možnosti cestování do zahraničí se sice po roce 1989 značně zlepšily, avšak ne všude. Jako
příklad jsem zmínil vízové formality pro cesty do Královce nebo do Tylže.
Po vyjití článku se mi však ozvala osoba, která si nepřála být jmenována,
a sdělila mi, že zrovna pro tyto končiny byly ony formality nedávno zjednodušeny.
Dosud bylo (a ve většině případů stále je) nutno k žádosti o vízum do Ruské federace přiložit buď voucher od ruské cestovní kanceláře, nebo pozvání k návštěvě Ruské federace ověřené Ústřední migrační službou RF nebo
Ministerstvem zahraničních věcí RF, dále se předkládá fotografie, cestovní
pas či jiný cestovní doklad a cestovní zdravotní pojištění na celou dobu
pobytu. S uvedenými doklady je nutno putovat buď na ruskou ambasádu
v Praze, či na konzuláty v Brně nebo Karlových Varech. Cestovní doklad
musí být platný ještě šest měsíců po plánovaném odjezdu z Ruska. A jak už
to v případě takových lejster chodí, není to zadarmo. Cenu jsem nezjišťoval, na webu (www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/rusko/cestovani/visa.html) uvedena není. Navíc v Rusku stále existují místa, kam cizinci
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mohou vstoupit pouze na zvláštní povolení. Patří k nim například sibiřské
město Norilsk, jež je jinak velmi vhodným výchozím místem pro návštěvu
náhorní plošiny Putorana1 vzdálené kolem 50 kilometrů.
Výše uvedené podmínky stále platí, avšak nyní s jednou důležitou výjimkou. Tou je možnost získat elektronická víza pro krátkodobé pobyty
(do osmi dnů) do tří vymezených oblastí.
Dálný východ nás asi příliš zajímat nemusí, avšak podívat se třeba do Petrohradu (neboli Sankt Petěrburgu neboli Pitěru) a přilehlé Leningradské
oblasti2 by nemuselo být úplně marné – kdo by nechtěl navštívit třeba Ermitáž? Tam tato možnost platí od letošního 1. října.
Pro našince může být ještě zajímavější to, že uvedená možnost se týká
i Kaliningradské oblasti, a to už od 1. července 2019. Do Královce, Tylže či
třeba Frýdlandu (německy Friedlandu, rusky Pravdinska) se tak lze dostat
jednodušeji než dosud. Je třeba navštívit webovou stránku electronic-visa.
kdmid.ru a řádně vyplnit (překlepy např. ve jméně se na hranici už napravit nedají) a dodat i fotografii ve formátu jpg, na kterou jsou také kladeny nějaké požadavky, takže je možné, že systém ji bude vracet a žádat
nápravu. Dodejme, že zpráva o zjednodušeném vízovém režimu se objevila i na webu happyfly.cz, konkrétně na adrese happyfly.cz/od-cervence2019-e-visa-zdarma-ruskeho-kaliningradu/ (doporučuji kouknout i do diskuse pod článkem). Další informace – či spíš zkušenosti z takto absolvované
cesty – jsou i zde: gill.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=720219. Samozřejmě je potřeba mít cestovní zdravotní pojištění, ale to se při žádosti o elektronické
vízum nedokládá – to se kontroluje až na hranici.
Nutno zdůraznit, že uvedený systém platí zatím pouze pro zmíněné oblasti. Takže ten, kdo si opatří elektronické vízum do Pitěru a Leningradské
oblasti a zabloudí do jiné části Ruska (například do Karélie), může mít smůlu.
V každém případě jsem rád, že mohu posloužit dobrou zprávou. Dobrou
tím spíš, že Kaliningradská oblast byla za „sovětských“ dob pro svůj strategický význam uzavřená a zpřístupněna byla až po nástupu Michaila Gorbačova. Jen bych na závěr ještě varoval milovníky historických památek:
oblast byla postižena jednak událostmi obou světových válek, jednak poválečným vysídlením německých obyvatel a jejich nahrazením přesídlenci
pocházejícími často z centrálních oblastí Ruska. Kdo ví, jak nyní vypadá
centrum krušnohorské Hory Svatého Šebestiána či před válkou historicky
velmi cenné město Osoblaha na Bruntálsku, už ví, o čem asi tak píšu.
Miloš Hlávka
1

2

 elká část uvedené plošiny je rezervací (na seznamu přírodního dědictví UNESCO), kam se nesmí, ale i na územích vně reV
zervace si turista přijde na své. Jen je třeba zdůraznit, že jde o destinaci pro opravdové fajnšmekry a rozhodně to zdaleka není
idylka jako třeba procházka z Pieve di Ledro na Cimu Parì a zpět.
Když bylo v roce 1991 na základě referenda Leningradu vráceno původní jméno Sankt Petěrburg, na přilehlou oblast (jejíž
součástí však Pitěr není, podobně jako Praha není součástí Středočeského kraje) se jaksi „zapomnělo“. Druhým podobným případem je Jekatěrinburg (za sovětské éry Sverdlovsk; město je památné tím, že tam byla za občanské války vyvražděna carská
rodina) a Sverdlovská oblast. Naproti tomu když se ke svému původnímu jménu vracel(-a – v ruštině je jméno města v ženském
rodu) Tver (za sovětské éry Kalinin), došlo i na Tverskou oblast.
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PODĚKOVÁNÍ
• Děkuji panu starostovi a zastupitelstvu města za blahopřání k mým narozeninám.
Karel Fiala

JUBILANTI MĚSÍCE
• V prosinci oslaví své významné jubileum paní
Jiřina Jarolímková. Jubilanty tohoto měsíce jsou
pan Miroslav Buřič, pan Pavel Hlaváček, paní
Věra Dědinová, pan Matěj Hrabčák a paní Jiřina
Šrámková. Krásné narozeniny slaví pan Václav
Matoušek. Krásného věku se dožívá paní Terezie
Seitzová.
Spoustu zdraví, elánu a radosti do dalších let
přejeme všem jubilantům.

Měsíčník Novoknínský zpravodaj
Číslo 11/2019 vyšlo v Novém Kníně, dne 1. 12. 2019.
Ministerstvem kultury ČR evidováno pod číslem MK ČR E 10608.
Vydává Městský úřad Nový Knín, nám. Jiřího z Poděbrad 1, 262 03 Nový Knín, IČ 00242888.
Uzávěrka příštího čísla: čtvrtek 12. prosince 2019.
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PŘÍLOHA NOVOKNÍNSKÉHO ZPRAVODAJE

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Upravený zápis ze zasedání zajišťující ochranu osobních údajů je
zveřejněn na úřední desce, ve vývěskách místních částí a na internetových stránkách obce www.chotilsko.cz.
Tento příspěvek shrnuje přijatá usnesení.

Zasedání zastupitelstva obce konané dne 11. 11. 2019
Zastupitelstvo usnesením schválilo:
• rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu obce na rok 2019,
• dodatky pro rok 2020 ke smlouvám o poskytování služeb spol. DOKAS
Dobříš,
• změnu užívání stavby č.e. 36, místní část Kobylníky,
• sjezd z poz. parc.č. 1209/2 na komunikaci parc.č. 370/19 v k.ú. Prostřední
Lhota,
• zahájení jednání ke zřízení a účasti v dobrovolném svazku obcí „Pokocábí“ k provozování vodohospodářské infrastruktury prostřednictvím
VHS Dobříš, s.r.o.,
• výstavbu ČOV ke stavbě RD na pozemku parc.č. 10/1 v k.ú. Prostřední
Lhota,
• trasu běžeckého závodu „Vltava Run 2020“ přes území obce a organizační podporu členy SDH Chotilsko,
• připojení pozemku parc.č. 1213/6 v k.ú. Prostřední Lhota na obecní vodovod,
• jednat o přeložení vodovodního řadu z poz. parc.č. 44 a parc.č. 45/1 v
k.ú. Chotilsko,
• žádost o změnu územního plánu zrušením části místní komunikace mezi
poz. parc.č. 318 a parc.č. 320 v k.ú. Sejcká Lhota,
chotilsk¯
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• smlouvy s WEBHOUSE, s.r.o. o provozu a servisu webových stránek
obce za poplatek 778 Kč/měsíc a právu k systému VISMO za jednorázovou úhradu 12.645 Kč,
• reklamní prezentaci obce v knize věnované závodu dračích lodí na Nové
Živohošti za částku 5.000 Kč,
• pověření starostky obce schválením posledního rozpočtového opatření k
rozpočtu obce na rok 2019 před jeho předložením obecnímu zastupitelstvu.
Zastupitelstvo usnesením zamítlo:
• žádost o souhlas s umístěním stavby půjčovny loděk na poz. parc.č.
855/3 a parc.č. 904/1 v k.ú. Prostřední Lhota, místní část Smilovice,
• návrh na změnu užívání pozemku parc.č. 320, k.ú. Sejcká Lhota v územním plánu,
• nabídku na umístění reklamní prezentace obce v publikaci „Cestovní
informátor ČR“.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
• návrh na provoz IC Chotilsko v celoročním režimu s odkladem rozhodnutí,
• výčet potřebných zásahů na vodovodním řadu v Chotilsku s finanční
nabídkou VHS Dobříš na jejich provedení,
• rozhodnutí Krajského úřadu o přidělení neinvestiční dotace SDH Chotilsko,
• metodiku Min. vnitra k novele zákona o místních poplatcích,
• nabídku spol. Křižovnické lesy, s.r.o. na řešení požadavku obce o finanční spoluúčast při opravě komunikace na Kobylníky,
• výsledek dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2019.

PEJSKAŘI, POZOR!
Jistě jste si už vystáli na obecním úřadě frontu
k zaplacení poplatku za svého věrného psího kamaráda pro následující rok. K tomu ale tentokrát připomínáme také vaši povinnost opatřit pejska mikročipem,
jehož číslo pak bude zaznamenáno v očkovacím průkazu. A pozor, povinné očkování psa proti vzteklině
bude od 1. ledna 2020 platné pouze tehdy, bude-li číslo
mikročipu v očkovacím průkazu uvedeno. Své pejsky
(případně i citlivější partnery) uklidněte, čipování provede veterinář rychle
a bezbolestně. A jak je u nás dobrým zvykem, také zde nabízí zákon výjimku, a ta se týká pejsků, kteří jsou označeni jasně čitelným tetováním provedeným před 3. 7. 2011. Tito pejsci se mohou čipování vyhnout.
-JeF-
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PROSINEC, POSLEDNÍ MĚSÍC V ROCE…
… čas adventu, zbývá již jen pár týdnů do konce roku
2019, a tak je na čase začít nejen bilancovat takřka uplynulý rok 2019, ale zároveň se připravovat a plánovat do nového roku 2020. A tak mi dovolte na úvod tohoto článku
vás všechny, jménem našeho Sboru dobrovolných hasičů
Chotilsko, pozvat na tradiční Výroční valnou hromadu (tentokrát volební), která se bude jako tradičně konat v budově
Chotilského muzea v sobotu 11. 1. 2020 od 18:00 hod.

SOBOTA

11. 1.
2020

Nyní se však rychle vraťme k neděli 17. 11. 2019, kdy byl v 18:19 naší jednotce vyhlášen poplach na požár nízké budovy na adrese Buš s uvedeným
číslem popisným a s upřesněním, že se jedná o požár dřevostavby. Jednotka
(obě vozidla) na ohlášenou událost vyjela 4 minuty po vyhlášení poplachu
a na udaném místě zásahu tak byla první. V době příjezdu ostatních jednotek (JSDHO Štěchovice, JSDH Buš, JSDH Slapy a HZS Dobříš) však již
bylo zřejmé, že na uvedené adrese žádný požár není, a to ani v blízkém
okolí. Díky aplikaci Fireport (obsahuje data o ohlašovateli, adresu, mapu
s navigací, seznam zasahujících družstev…), která se opakovaně ukazuje
jako klíčová, vedoucí k zrychlení a zcela zásadnímu systémovému zlepšení
zásahů, se podařilo veliteli našeho družstva telefonicky kontaktovat oznamovatele události (bohužel se podařilo dovolat až po několika pokusech,
kdy byl telefon nedostupný). Oznamovatel uvedl, že se nejedná o lokalitu
Buš, ale o chatovou oblast Malčany v obci Čím, dále uvedl, že požár má již
pod kontrolou, kdy plameny uhasil hasicím přístrojem a zahradní hadicí,
ale stále ze stěny vychází kouř. Po zjištění této informace byla tato sdělena
ostatním jednotkám a na KOPIS (operačního důstojníka) a všechny jednotky se tak mohly vydat na správné místo. Po příjezdu na místo události
bylo zjištěno, že došlo k prohoření zdi u čistících dvířek komínu. Jelikož
se jednalo o dřevostavbu chaty se sendvičovým typem zdí (OSB, polystyren, OSB), bylo pro úplnou likvidaci požáru, tedy zejména skrytých ložisek,
nutné stěny rozřezat rozbrušovací pilou a vše zkontrolovat termokamerou.
K samotnému dohašení pak byl použit vysokotlaký proud, pro minimalizaci
následných škod.
V této chvíli bych mohl přejít ve svém článku k samotnému závěru a popřát vám čtenářům k Vánocům a tím se s vámi pro letošní rok rozloučit,
nicméně právě i s ohledem na blížící se Vánoce, čas zapalování nejen svíček
ve vašich domovech, si dovolím z uvedeného zásahu vyzvednout dvě důležitá sdělení/poučení:
1. V případě vzniku mimořádné události a při jejím nahlášení na tísňovou linku zajistěte, aby uvedený telefonní kontakt byl dostupný (dalo se
na něj dovolat), případně (pokud to lze) oznamte operátorovi více telefonních kontaktů!
chotilsk¯
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2. Hasicí přístroj by neměl chybět v žádné domácnosti, provozu, chatě. Investice cca 1.000 Kč do 6kg práškového hasicího přístroje a jeho vhodné/dostupné umístění k možnému použití v samotném zárodku požáru
může a často vede k uchránění hodnot řádově mnohem vyšších!
Nyní mi však závěrem dovolte vám, všem čtenářům, popřát krásné a klidné prožití Vánoc, hodně zdraví, štěstí a osobních úspěchů v roce 2020.
Martin Brodský

NA KOROUHVÍCH – 600 LET POTÉ
Po opravě hráze opět stoupá hladina nově založeného rybníka „Na korouhvích“ v Prostřední Lhotě, v místě, kudy se v listopadu roku 1419, tedy
právě před 600 lety, ubírala skupina bojovně naladěných vyznavačů učení
mistra Jana Husa cestou ku Praze. A právě jejich vlající vztyčené korouhve
daly místu název. Takto odvozuje název místa více historických pramenů, vycházeje však přitom zjevně ze stejného zdroje. Připomíná jej kupř.
prof. Dr. Jindřich Barvíř v roce 1938 článkem v regionálním časopisu Vltavské proudy č. 8:
„… již počátkem listopadu téhož roku [1419] stala se za pravým
břehem Vltavy asi v jižním okolí Živohouště první krvavá srážka
mezi jízdným lidem Petra z Konopiště, přívržence krále Zikmunda
a mezi zástupem Zikmundovi nepřátelským, táhnoucím ze Sezimova
Ústí. Asi současný záznam o této srážce otištěn jest ve spise Staří
letopisové čeští, upravené Frant. Palackým, III. dílu, 1829, na str. 29.
Na místo jejího děje lze poněkud souditi, jak myslím, z toho, že lid,
shromážděný z jihozápadních Čech ve Kníně, táhl jim na pomoc
nejspíše cestou na Prostřední Lhotu. (Šli totiž ‚s korůhvemi‘ a u této
osady zůstalo pojmenování rozsáhlé trati polní ‚na korouhvích‘. Trať
ta zaujímá asi čtvrtinu celé výměry obce jihovýchodně při vesnici
a proužkem sahá na východní stranu skoro až k velkému záhybu
Vltavy.) …“
Okolnosti vedoucí k oné „první krvavé srážce“ i její průběh podal v roce
1914 ve Vltavských proudech prof. Dr. František Drtina:
„Živohoušť z doby počátků nepokojů husitských je rovněž velmi
zajímavá. Zde totiž udála se – neví se ovšem určitě na kterém místě –
první srážka Husitů s vojskem královským. Když r. 1419 veškerá shromažďování lidu pod širou oblohou byla zakazována a všem purkrabím
nařízeno bylo, aby každému překáželi, kdož by se na národní shromáždění na den 10. listopa-du do Prahy svolané ubírati chtěl, zdvihl se
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lid v Sezimově Ústí nad Lužnicí nad Táborem, ozbrojil se a nižádných
zákazů ni hrozby nedbaje jal se k hlavnímu městu putovati s tím vědomím, že spějí tam i z jiných stran ozbrojení davové. Z Ústí vybralo
se na 300 osob. Byl to pan Jan z Ústí Sezimova, jenž r. 1413 mistru
Janu Husovi poskytl útočiště na svém Kozím Hrádku a tím způsobem
nové učení v této krajině uváděl a jemu záhy nadšené příznivce získal.
U Živohouště měl se dav Husitů s jinými davy na cestě ku Praze sejíti.
Avšak nedaleko Živohouště mezi Radičí a Jablonnou zaskočeni byli
Husité vojskem královským, které vedl Petr Sternberk z Konopiště.
Voj ten čítal na 1300 jezdců, kteří z poutníků jednu třetinu porubali
a jednu třetinu zajali. Ale když viděli zbylé třetině přicházeti pomoc
novou, sami na útěk zbaběle se dali. Událost tato byla prvním větším
krveprolitím v době husitské vůbec.“
Přesné místo boje tedy žádný pramen nepopisuje s dostatečnou určitostí,
proto v upomínku na tuto bitvu byl péčí obce Křečovice umístěn na Holém
vrchu u Nahorub, jednom z možných míst, kde k onomu střetu mohlo dojít,
kamenný památník. A sem, na toto místo, pozval SDH Nahoruby za podpory
obce Křečovice a Husitského muzea Tábor občany k připomenutí šestistého
výročí události, která stála na samém počátku husitských bouří.
V sobotu 9. listopadu, za značně pošmourného a sychravého počasí, se
tak na Holém vrchu shromáždilo na 200 účastníků, aby si nad slovy starosty obce Křečovice pana Roberta Nečase, ředitele Husitského muzea Tábor Mgr. Jakuba Smrčka, Th. D., ředitele Státního okresního archivu Benešov Mgr. Michala Sejka a faráře Církve československé husitské Benešov
Mgr. Josefa Švehly připomněli onu dávnou událost i s ukázkou středověkého tance, v podobě odvozené jen z několika málo tanečních figur znázorchotilsk¯
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něných na obrazech a rytinách starých
mistrů, a aby vzápětí byli svědky ukázky několika střetů z rekonstrukce vlastní bitvy v podání skupiny historického
šermu „Pánů ze Zvěřince“, doplněné
místními „husity“.
Setkání občanů k výročí události
předznamenávající významné období
našich dějin proběhlo v důstojném
rámci a připomnělo nezdolného ducha
našich předků.
K přiblížení průběhu oslav lze navštívit fotogalerii na stránkách obce
www.chotilsko.cz.
-JeF-

OMLUVA
Zážitek hodný podmínek, za jakých putovali naši legionáři po transsibiřské magistrále, kdy neznali dne ani hodiny, co se jízdy a zastávek týče,
jsem nechtěně navodil informací v minulém vydání zpravodaje o termínu
přistavení „Legiovlaku“ na dobříšském nádraží. Omlouvám se každému,
kdo se takto informován vypravil k prohlídce vlakové soupravy a byl nemile překvapen prázdným nádražím. Termín, zveřejněný na plakátech, byl
totiž přeložen. Stalo se tak v důsledku probíhajících stavebních úprav s dopravním omezením v okolí dobříšského nádraží.
Ještě jednou se proto omlouvám a věřím, že nikoho tato nepříjemnost od
prohlídky Legiovlaku v novém termínu neodradila.
-JeF-

VZPOMÍNKA
Prázdný je domov.
29. listopadu tomu byl rok, co nás opustila naše milovaná maminka a babička paní Olga Mašková z Mokrska.
Stále vzpomíná manžel a syn Radek s rodinou.
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SPORT
Fotbalový podzim v dresu TJ Prostřední Lhota
Muži - III. třída sk. B
kolo

mužstvo

skóre

1.

Kamýk nad Vltavou – Prostřední Lhota

9:0

2.

Prostřední Lhota – Nová Ves pod Pleší B

1:4

3.

Borotice – Prostřední Lhota

8:0

4.

Prostřední Lhota – Velká Lečice

1:8

5.

Nový Knín B – Prostřední Lhota

2:4

6.

Prostřední Lhota – Nečín

0:2

7.

Sedlec-Prčice B – Prostřední Lhota

5:1

8.

Dublovice B – Prostřední Lhota

3:5

9.

Prostřední Lhota – Jesenice

2:1

10.

Hřiměždice – Prostřední Lhota

4:3
0:5

11.

Prostřední Lhota – Krásná Hora

12.

Obory – Prostřední Lhota

4:0

13.

Prostřední Lhota – Petrovice B

1:5

mužstvo

skóre

Starší žáci sk. B
kolo
2.

Prostřední Lhota - Petrovice

0:4

3.

Obořiště 1920 - Prostřední Lhota

10:1

14.

Nová Ves p.Pleší/N.Knín - Prostřední Lhota

20:0

4.

Prostřední Lhota - Kamýk nad Vltavou

1:7

5.

Počepice - Prostřední Lhota

7:0

6.

Krásná Hora - Prostřední Lhota

3:1

7.

Prostřední Lhota - Nová Ves p.Pleší/N.Knín

0:11

9.

Petrovice - Prostřední Lhota

6:1

10.

Prostřední Lhota - Obořiště 1920

0:11

13.

Prostřední Lhota - Krásná Hora

0:0

11.

Kamýk nad Vltavou - Prostřední Lhota

2:2

12.

Prostřední Lhota - Počepice

0:17
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Starší přípravka sk. D
kolo

mužstvo

skóre

1.

Prostřední Lhota - Příbram

7:6

2.

Příbram, FA - Prostřední Lhota

15:5

3.

Prostřední Lhota - Daleké Dušníky

1:23

4.

Pičín z.s. - Prostřední Lhota

2:22

5.

Prostřední Lhota - Višňová

5:4

6.

Příbram B - Prostřední Lhota

15:2

7.

Prostřední Lhota - Příbram FA

2:10

8.

Daleké Dušníky z.s. - Prostřední Lhota

5:3

9.

Prostřední Lhota - Sokol Pičín

16:0

10.

Višňová - Prostřední Lhota

5:4

kolo

mužstvo

skóre

1.

Prostřední Lhota - Daleké Dušníky

0:3

Mladší přípravka sk. C

2.

Sedlčany - Prostřední Lhota

7:10

3.

Prostřední Lhota - Višňová

0:20

4.

Prostřední Lhota - Nečín

4:5

5.

Dobříš B - Prostřední Lhota

8:13

předehrávané zápasy jaro 2020

VIII

1.

Nová Ves pod Pleší - Prostřední Lhota

18:5

2.

Prostřední Lhota - Milín

10:12
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PŘÍLOHA NOVOKNÍNSKÉHO ZPRAVODAJE

ZPRÁVY Z OBCE
Usnesení ze zápisu č. 14/2019 ze zasedání Zastupitelstva obce
Mokrovraty konaného dne 11. 11. 2019 od 18.00 hodin
• Usnesení č. 1–14/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
volí zapisovatelku Mgr. Jiřinu Zorkovou a jako ověřovatele p. Pavlínu
Hejrovou a sl. Markétu Poslušnou.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 2–14/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje program jednání zastupitelstva obce 11. 11. 2019 takto:
1. Dodatek č. 1, 2, 3, 4 ke Smlouvě
o dílo na nakládání s odpady
2. OZV č. 1/2019 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem
3. OZV č. 2/2019 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

MOKROVRATSK¯

4. OZV č. 3/2019 o místním poplatku
ze psů
5. OZV č. 4/2019 o místním poplatku
z pobytu
6. OZV č. 5/2019 o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství
7. OZV č. 6/2019 o zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých
se zúčastňuje větší počet osob
8. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby
9. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
10. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
11. Dostavba gravitační kanalizace
Mokrovraty-Pouště
12. Smlouva o dílo o dodávce projektových prací a inženýrské činnosti
13. Žádost o poskytnutí dotace do Sociálního fondu regionu Brdy-Vltava
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14. Dílčí aktualizace Programu rozvoje obce
15. Žádost o prominutí poplatku
16. Zřízení inventarizační komise
17. Pokladní limit 2020
18. Nájemní (pachtovní) smlouva
19. Dohoda o narovnání
20. Různé
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 3–14/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje Dodatek č. 1, 2, 3, 4
ke Smlouvě o dílo na nakládání
s odpady mezi Obcí Mokrovraty
a společností Dokas Dobříš, s.r.o.
pro rok 2020.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 4–14/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Mokrovraty.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 5–14/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů,
která nabývá účinnosti od 1. 1. 2020.
Výsledek hlasování: Pro: 6 hlasů /
Proti: 3 hlasy / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 6–14/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
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č. 3/2019 o místním poplatku ze psů.
Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů /
Proti: 2 hlasy / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 7–14/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019 o místním poplatku
z pobytu.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 8–14/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019 o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 9–14/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2019 o zabezpečení požární
ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 10–14/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
neschvaluje Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene
a Dohodu o umístění stavby č. IP-126017089/SOBS VB/1 Pouště – v.v. NN
pro p.č. 158/1 mezi Obcí Mokrovraty
a společností ČEZ Distribuce, a.s.
Výsledek hlasování: Pro: 0 hlasů /
Proti: 8 hlasů / Zdržel se: 1 hlas
• Usnesení č. 11–14/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Středočeským krajem,
Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smízpravodaj

11 / 2019
chov, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského
kraje a Obcí Mokrovraty.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 12–14/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi p. M.D. a Obcí Mokrovraty.
Výsledek hlasování: Pro: 6 hlasů /
Proti: 3 hlasy / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 13–14/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje
dostavbu
gravitační
kanalizace na pozemcích parc. č.
117/22, č. 117/23, 117/24, 117/34, 117/43,
117/35, 117/6 v k.ú. Pouště.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 14–14/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje Smlouvu o dílo č. 33/2019
o dodávce projektových prací a inženýrské činnosti mezi Obcí Mokrovraty a společností Fiala Projekty, s.r.o.,
Lečkova 1521/15, 149 00 Praha 415.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 15–14/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje Žádost Sociálního fondu
regionu Brdy-Vltava o poskytnutí
dotace na rok 2020 ve výši 45 592,Kč na zajištění sociálních služeb
v regionu Brdy-Vltava.
Výsledek hlasování: Pro: 6 hlasů /
Proti: 3 hlasy / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 16–14/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
MOKROVRATSK¯

schvaluje dílčí aktualizaci strategického dokumentu „Program rozvoje obce Mokrovraty na období
2015–2021“ ze dne 15. 7. 2015, a to
přímo úpravou části dokumentu,
konkrétně bodu 8 Rozvojové aktivity (projektové záměry) a přidáním
podkapitoly 10.1. Zrealizované akce
a projekty v období 2015–2019. Aktualizace probíhala v termínu od září
do listopadu 2019.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 17–14/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
neschvaluje Žádost p. T.T. o prominutí poplatku za komunální odpad
pro jeho děti, které bydlí v pronajatých bytech mimo obec Mokrovraty.
Výsledek hlasování: Pro: 0 hlasů /
Proti: 9 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 18–14/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje
zřízení
inventarizační komise ve složení: předseda –
p. Pavlína Hejrová, členové – p. Pavel Vohralík, p. Karel Kalát.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 19–14/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje výši pokladního limitu
na rok 2020 ve výši 80 tisíc Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 20–14/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje
Nájemní
(pachtovní)
smlouvu mezi Obcí Mokrovraty
a p. M.P. o dočasném užívání pozemků parc. č. 99/3 a 108/5 v k.ú. Pouště
za účelem pastvy skotu.
zpravodaj
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Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 1 hlas
• Usnesení č. 21–14/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje Dohodu o narovnání
mezi Obcí Mokrovraty a p. M.P.

za užívání pozemků parc. č. 99/3
a 108/5 v k.ú. Pouště.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 1 hlas
Stanislava Ecklová
starostka obce

PROGRAM ROZVOJE OBCE
Program rozvoje obce Mokrovraty se daří naplňovat
V roce 2014 jsme společně vytvářeli rozvojový dokument s názvem Program rozvoje obce Mokrovraty, kde jsme si formulovali projekty, které bylo
potřeba v obci realizovat. Některé akce byly stanoveny v kratším, některé v delším časovém horizontu. Samotný dokument Program rozvoje obce
je platný pro období 2015–2021. Od tvorby dokumentu, tedy od roku 2015
do roku 2019, se podařilo zrealizovat řadu projektů, proto bychom vám je
chtěli zrekapitulovat.
Zrealizovaný záměr

Náklady v Kč

Čistírna odpadních vod

11 637 000

Oprava fasády na budově ZŠ a MŠ

2 963 000

Rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení

2 294 000

Výstavba a rekonstrukce chodníku podél hlavní komunikace

1 895 000

Obnova vodovodu od vodárny ke „globusu“

720 000

Rozšíření technologie ve vodárně

500 000

Nová vrtaná studna

355 000

Modernizace elektrického rozvaděče ve vodárně

250 000

Výsadba a údržba zeleně na veřejných prostranstvích

50 000 (10 000/rok)

Zavedení mobilního rozhlasu

40 000

Odpadkové koše na veřejných prostranstvích

21 000

Oprava kapličky Pouště

93 000

Brigády – probíhají průběžně, spojené s dalšími akcemi v obci (např. dětským dnem, pálením
čarodějnic…)
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Ve sledovaném období 2015–2019 byly zrealizovány projekty za téměř
21 000 000 Kč, které byly financovány z dotačních zdrojů, rozpočtu obce
a finančního daru.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na realizaci výše uvedených akcí. Velmi
si toho vážíme.
Zastupitelstvo obce

AKTUALITY Z NAŠÍ ŠKOLY – PROSINEC 2019

1. 12. 2019

rozsvícení vánočního stromu na návsi
- 15.30 hodin – školní jarmark
- 16.00 hodin – vánoční hudební nadílka ZŠ a MŠ

5. 12. 2019

mikulášská nadílka ve škole

13. 12. 2019

návštěva „Vánoční stodoly“ v Bukové – ZŠ i MŠ

23. 12. 2019
– 3. 1. 2019

vánoční prázdniny (vyučování začne 6. 1. 2020) – ZŠ i MŠ
(po zjištění zájmu rodičů o docházku dětí do MŠ o vánočních
prázdninách je mateřská škola uzavřena)

Vážení spoluobčané,
v měsíci listopadu žáci naší školy i někteří předškoláci zahájili plavecký
výcvik v Příbrami. Dne 20. listopadu nás čekal zajímavý program Polaris
v Planetáriu Praha. Pořad o vesmírné ponorce, kterou medvěd Vladimír
a tučňák James během svého putování postavili, o tajemství polární noci,
o ledové observatoři, děti zaujal.
„Advent už nám začíná…“ byl nejen název našeho vánočního vystoupení
a úvod jedné z básniček pro posluchače u rozsvíceného stromku na návsi,
ale znamenal i velké přípravy na tuto akci. Vyrábění dárečků na jarmark
děti baví. A pečení i zdobení perníčků ve školce je pro děti již tradiční záležitost, stejně jako mikulášská nadílka 5. prosince v dopoledních hodinách
ve třídách školy. Těšení se na Vánoce nám ještě znásobí návštěva „Vánoční
stodoly“ v Bukové, kam jedeme v pátek 13. prosince. Celý prosinec bude
o tajemném očekávání, o vánočních zvycích, o tom, jak si Vánoce krásně
užít. A pak ještě nezapomenout donést vánoční nadílku lesním zvířátkům
ke krmelci. Poslední školní den před vánočními prázdninami děti z dramatického kroužku zahrají pro ostatní pohádku „O ztracené princezně“ a pak
už nastává jen čekání. Přijde letos Ježíšek?
Zaměstnankyně ZŠ a MŠ Mokrovraty

MOKROVRATSK¯

zpravodaj
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MÍSTNÍ POPLATKY NA ROK 2020
Od pondělí 2. 12. 2019 jsou vydávány známky na popelnice
na rok 2020 po zaplacení místního poplatku za odpady ve
výši:
• 600 Kč za trvale hlášenou osobu v obci,
splatnost do 31. 1. 2020
• 800 Kč za nemovitost bez trvale hlášených osob,
splatnost do 31. 3. 2020.
Do konce ledna 2020 budou popelnice vyváženy i na staré
známky. Svozový den je opět čtvrtek.
UPOZORNĚNÍ: na popelnici pro směsný odpad nesmí být
nalepeno více svozových známek. Všechny staré známky
musí být odstraněny!
V případě, že tak nebude učiněno, nemusí dojít k vývozu
popelnice.
Místní poplatek za psa na rok 2020 je splatný do
28. 2. 2020:
• 1. pes 50 Kč
• 2. a každý další pes 120 Kč

SBĚR BIOODPADU MIMO SEZÓNU
V období vegetačního klidu od 25. 11. 2019 do 30. 3. 2020 lze odkládat
bioodpad ze zahrad ve dvoře hasičské zbrojnice Mokrovraty každé pondělí od 8:00 do 12:00 hod.

POSEZENÍ SENIORŮ
V neděli 17. listopadu 2019 se v restauraci U Josefa v Mokrovratech konalo posezení seniorů. V odpoledním programu vystoupily se svým představením děti z dramatického kroužku naší školy a zároveň předaly přítomným malé dárky, které samy vytvořily. Během odpoledne předvedly svou
taneční show ženy ze Sokola Dobříš. Senioři si také zatančili a zazpívali
s hudebním doprovodem a nedělní odpoledne se všem líbilo.
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MOKROVRATSKÉ DÝŇOVÁNÍ 2019
Stejně tak jako v předchozích letech, i letos jsme se sešli na mokrovratském dýňování, které se uskutečnilo v pondělí 28. října 2019 v bývalé restauraci u fotbalového hřiště. Tradičně si zde mohli návštěvníci vydlabat
dýni, vyrobit si podzimní dekoraci nebo strašidýlko. Příjemným potěšením
byly domácí dýňové speciality, které připravili organizátoři akce.
Celé odpoledne probíhalo v příjemné atmosféře, čemuž jistě napomohlo
docela pěkné podzimní počasí, a tak se dlabalo i venku. Pro děti byla na
hřišti připravena také malá soutěž za odměnu.
Velmi děkuji všem, kteří pomáhali s přípravou konání celé akce, a těm,
kteří si s námi udělali čas na pěkné podzimní tvoření.
Petra Soukup Ecklová

MOKROVRATSK¯

zpravodaj
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ODPOVĚĎ NA PŘÍSPĚVEK
Odpověď na příspěvek Bohumila Chlumeckého uveřejněný
v Novoknínském zpravodaji v měsíci říjnu 2019
Předně bych chtěl uvést, že přírodní katastrofa, která postihla 1. září tohoto roku oblast Nového Knína a Mokrovrat, byla výjimečná tím, že během
1,5 hodiny spadlo v uvedené oblasti přes 80 litrů vody na m2, což představuje 20 % ročního úhrnu srážek. Je jasné, že voda tekoucí z námi obhospodařovaných pozemků způsobila obyvatelům, ale i naší společnosti, značné škody a problémy, za což se samozřejmě postiženým občanům hluboce
omlouváme. Jestli si Bohumil Chlumecký myslí, že nás tato událost nemrzí,
tak věřte, že nás mrzí a hodně, protože půda je pro nás základní výrobní
prostředek a určitě si ho nechceme zničit a znehodnotit. V rámci naší činnosti a působnosti se samozřejmě snažíme s obcemi a městy spolupracovat,
vycházet jim vstříc a vyhovět jejich požadavkům, pokud je to jenom trochu
možné.
Pro informaci uvádím např.:
1. Město Nový Knín má zbudovanou čističku odpadních vod na pozemcích,
které dříve vlastnila Zemědělská společnost Dobříš.
2. Přivaděč Záborná Lhota, který posílil vodní zdroje pro veřejný vodovod
v Novém Kníně, by rovněž bez pozemků Zemědělské společnosti Dobříš
nemohl být vybudován, a to vzhledem k tomu, že vlastníci pozemků
v uvedené oblasti jeho zřízení nechtěli na svých pozemcích povolit.
3. Obec Mokrovraty má vybudované vrty a ochranné pásmo vodních zdrojů na pozemcích Zemědělské společnosti Dobříš, která tyto pozemky
s obcí směnila a umožnila tak jejich zbudování.
4. Napojení kanalizace obce Pouště na čističku odpadních vod je rovněž
vedeno přes pozemky Zemědělské společnosti Dobříš, která bez jakéhokoliv protiplnění toto obci umožnila.
5. Přečerpávací jímka pro kanalizaci, která se má budovat v obci Pouště,
opět leží na pozemcích Zemědělské společnosti Dobříš – v současné době
se připravuje smlouva o směně pozemků.
Toto je pár příkladů o naší spolupráci s obcí Mokrovraty a městem Nový
Knín. Pokud se týká štědře dotované činnosti Zemědělské společnosti Dobříš, zde bych chtěl odpovědět Bohumilu Chlumeckému následující: Země-
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dělská společnost Dobříš pobírá stejné platby za 1 ha zemědělské půdy jako
Váš syn Petr Chlumecký a Myslivecké sdružení Hubert Malá Hraštice, kteří
také „zemědělsky hospodaří“ a navíc proti Zemědělské společnosti Dobříš
pobírají na jednu třetinu obhospodařované půdy částku 17.266,- Kč/ha. To
v důsledku představuje, že pobírají na 1 ha zemědělské půdy o 100 % vyšší
dotace než Zemědělská společnost Dobříš a přitom nevyprodukují ani jeden
kilogram českých potravin.
Ing. Jiří Neudörfl
jednatel
Zemědělská společnost Dobříš, spol. s r.o.

MOKROVRATSK¯

zpravodaj
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Milé čtenářky, milí čtenáři, dostává se Vám do rukou další číslo
regionálního časopisu DRB. Toto číslo je věnováno událostem kolem
17. listopadu 1989. Protože se jedná o významné datum, je důležité si
ho připomínat. Najdete zde názory žáků na tento významný den,
rozhovor s pamětníkem, obrázky se symboly sametové revoluce
a mnoho dalšího. Věříme, že se Vám toto číslo bude líbit. Hezké čtení.

Redakce ZŠ Nový Knín

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

Skautské středisko prof. Oliče, Dobříš

Klára Janků, 9. ročník , ZŠ Nový Knín

Křížovka

Která revoluce proběhla v roce 1989?
1. Zkr. bývalé Státní bezpečnosti.
2. Příjmení 1. prezidenta České republiky.
3. Zastánci komunismu.
4. Kdo se sešel na Albertově 17. listopadu 1989?
5. Kolik let uplynulo od revoluce?
6. Ve kterém měsíci revoluce proběhla?
7. Křestní jméno prezidenta Husáka.
8. Křestní jméno prezidenta Havla.
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Lenka Hošková, Liliana Čermáková,
5. ročník, ZŠ a MŠ Malá Hraštice

Veronika Votavová, 3. ročník, ZŠ Malá Hraštice

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
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Rozhovor s panem ředitelem Milošem Krátkým
o událostech kolem 17. listopadu 1989
1. Kde jste byl 17. listopadu 1989?
Ve škole na Pedagogické fakultě.
2. Kolik Vám bylo let?
22 let.
3. Byl jste na demonstraci 17. listopadu?
Nebyl, byl to pátek, ale od pondělí jsme demonstrovali celý týden.
4. S kým jste byl na demonstracích?
S manželkou a spolužáky.
5. Která osobnost Vás zaujala?
Václav Malý, který moderoval některá shromáždění. Dnes je biskupem.
6. Co se pro Vás změnilo po 17. listopadu?
Okamžitě se změnil přístup učitelů ke studentů. Byl mnohem vstřícnější.
7. Která událost Vám utkvěla v paměti?
Vystoupení Michaela Kocába na zrušeném koncertě skupiny Nová Růže
4. 12. 1989 a jeho komentáře k probíhajícím událostem
Děkuji za rozhovor.

Ptala se Zuzana Fialová, 7. ročník, ZŠ Nový Knín, foto archiv Miloše Krátkého

Co pro mě znamená svoboda?
~
~
~
~
~
~

Znamená to, že můžu cestovat po cizích zemích.
Můžu se učit cizí jazyky.
Můžu kritizovat věci, které se nelíbí.
Můžu studovat jakoukoli školu.
Mohu si vybrat jakékoli povolání.
Člověk si může dělat, co chce,
ale za špatnou věc si ponese následky.

Dominik Romba, 3. ročník , ZŠ Dobříš, nám. Komenského 35

Osmisměrka
Najdete všechna slova v písmenkové síti?

Rudík Hemr, 3. ročník, ZŠ Malá Hraštice

STUDENTI , SAMETOVÁ, REVOLUCE, KOMUNISTÉ, VÁCLAV,
DEMONSTRANTI, HAVEL, SVOBODA, VLÁDA, ČESKO,
SLOVENSKO, PIONÝŘI

Skautské středisko prof. Oliče, Dobříš

Petr Knejzlík, 5. ročník, ZŠ a MŠ Malá Hraštice
2

Workshop „Zítra celá země“
V pondělí 9. 9. 2019 jsme měli místo vyučování workshop
„Zítra celá země“ od organizace Post Bellum.
Na začátku jsme se představili instruktorkám a šli dělat
časovou osu. Rozdělili jsme se do dvojic a hledali jsme páry
fotek a popisků, které znázorňovaly nějakou historickou
událost. Seřadili jsme se v našich dvojicích do řady a představili
naše fotky.
V další části workshopu jsme si zahráli na žáky školy
v době vlády KSČ. Každý jsme měli svou jmenovku a v naší
skupině dělali třídní nástěnku. Pak nám instruktorky daly
popis naší osoby, skupinu (radikálové, umírnění, …), rodinné
zázemí, věk a jiné údaje o nás samých, abychom se tak mohli
chovat. V pátek 17. listopadu 1989 byla demonstrace,
radikálové a někteří umírnění se jí zúčastnili. V úterý ti samí
lidé stávkovali. Pak byla další velká demonstrace a tento
program skončil.
Potom jsme dělali plakáty na věci, za které bychom byli
ochotni demonstrovat my. Většina z nás dělala plakát na téma
současného klimatu či přebytečných plastů, ale jedna skupina
by ráda demonstrovala proti našemu premiérovi. Všechny
plakáty jsme si představili a šli do kroužku.
V kroužku jsme si říkali, co nás na hlavním programu
workshopu zaujalo nejvíc, většinu z nás vcítění do naší role
a tehdejší doba. Všem se nám workshop moc líbil a odnesli
jsme si z něho spoustu nových vědomostí.

Anna F., ZŠ Dobříš, nám. Komenského 35

Anežka K. a Kuba F., 8. ročník, ZŠ Dobříš, nám. Komenského 35

Osmisměrka
Vyškrtáním slov získáte tajenku:
……………………………………………………..

Vašík Jetel, 3. ročník, ZŠ Malá Hraštice

AUTO, ALADIN, ANKETA, BOUDA,DŮM, DEKA, GUMA, IBIS, JÁ,
KOČKA, KARABINA, KABELA, LAK, LASO,LETADLO, HAD, ROJ,
ROK, RUDA, LOS, RÝMA, YEN, KOŠ, SAD, URNA, VLK,
SVATBA, OKAP

P. Semerádová, 7. ročník, ZŠ Nový Knín

Zuzka Bezoušková, 4. ročník, ZŠ Malá Hraštice
3

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

A co znamená svoboda pro vás?
Nakreslete, namalujte, napište, natočte nebo vyfoťte
a pošlete k nám do redakce do 15. prosince 2019.
MAS Brdy-Vltava, Mírové nám. 1551 Dobříš
brdy-vltava@seznam.cz
https://www.facebook.com/MAPII.Dobris/
Nově naleznete DRB také na webových stránkách Dobříšska aktuálně:
http://www.dobrisskoaktualne.cz/deti-regiony-brdy

Máří, 1. oddíl Koťata Nový Knín

Správné odpovědi z minulého čísla:

Str. 1: Nakonec vyhrálo jméno CHAMÍK
Str. 3: BĚŽKOVÁNÍ
Str. 4: SVATÁ HORA

Nový
Knín

4

Malá
Hraštice

Vážené spoluobčanky a vážení spoluobčané
z Nového Knína a okolí, dovolujeme si vám
oznámit, že dne 3. listopadu 2019 byla založena
místní organizace hnutí občanů Trikolóra pro
Nový Knín a okolí.
Hnutí Trikolóra vychází z následujících
programových pilířů:
Braňme normální svět
Bohatství vzniká z práce
Žijeme v České republice
Více informací o hnutí Trikolóra a jeho programu
naleznete na webu www.volimtrikoloru.cz, kde
se také mohou zaregistrovat příznivci hnutí či
zájemci o členství v něm. Informace o místní
organizaci vám rovněž poskytneme telefonicky
na číslech 604341538 nebo 777593343.
Chceme, aby Novoknínsko a celá naše země
zůstaly i nadále dobrým místem k životu pro
nás i naše děti, a abychom společně překonali
i všechny problémy, které nás v každodenním
životě tíží. Uvítáme spolupráci se všemi, kterým
leží na srdci to samé.
Děkujeme panu Lukáši Zídkovi za jeho velmi
obětavou a cennou pomoc při zakládání naší
místní organizace.
MO Trikolóra Nový Knín

