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BENEFIČNÍ KONCERT
pro

KUBÍČKA FUŇKA z Mokrovrat

pořádá dne 29.9.2017 od 20.30hod.
sedlčanská kapela

TŘETÍ SLUNCE
se svými hosty

v klubu

POHODA

Slovo starosty
Začátek školního roku.
Vážení spoluobčané,
prázdniny jsou pryč a začíná nový školní rok. Chtěl bych žákům naší
školy, zvláště těm nejmenším, popřát hezký vstup do něj. Pedagogickému
sboru přeji hodně sil a trpělivosti s jejich svěřenci.
Bohužel se nemohu nezmínit o jednom nešvaru, který se školní docházkou souvisí. Je to chování některých žáků před začátkem výuky a v polední
pauze, postávání a kouření v prostorech kolem náměstí. Je to především
v uličce vedle Mincovny, pod kostelem a v průjezdu u vietnamského obchodu.
Dovolte mi, abych touto cestou požádal rodiče žáků, aby je na toto nevhodné chování upozornili.

v Sedlčanech.

Ing. Tomáš Havlíček
starosta

Kontaktujte fotbalové
trenéry s licencí C:
Milan Stingl
tel.: 606 201 914
e-mail: stingl-milan@seznam.cz

Titulní kresba:
Pohled z Hraštické stráně
(děkuji za námět)
Novoknínsk¯

zpravodaj
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zasedání městské rady a zastupitelstva města
USNESENÍ č. 67/17 ze zasedání Rady města Nový
Knín ze dne 24. 7. 2017
• USNESENÍ č. 1 – 67/2017 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program zasedání Rady města Nový
Knín.
• USNESENÍ č. 2 – 67/2017 – RM
Rada města Nový Knín bere
na vědomí informace o podmínkách
vstupu města Nový Knín do svazku
na likvidaci odpadu TKO.
• USNESENÍ č. 3 – 67/2017 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje
příspěvek z fondu sportu na dětský
cyklo kemp ve výši 3 000,- Kč.
• USNESENÍ č. 4 – 67/2017 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje
převedení nájemní smlouvy.
• USNESENÍ č. 5 – 67/2017 – RM
Rada města Nový Knín bere
na vědomí dopis občanů Starého
Knína s tím, že stanovila nové místo
na umístění kontejneru na bioodpad
s jiným režimem přístupu.
• USNESENÍ č. 6 – 67/2017 – RM
Rada města Nový Knín postupuje
projednání podmínek realizace stav-

• USNESENÍ č. 7 – 67/2017 – RM
Rada města Nový Knín projednala
žádost paní J. Z. o posílení dopravních
značek zajišťujících bezpečnost chodců na místních komunikacích v Novém Kníně a do dalšího zasedání připraví návrh na umístění dopravních
zařízení pro zlepšení pohybu chodců a
bezpečnosti silničního provozu.
• USNESENÍ č. 8 – 67/2017 – RM
Rada města Nový Knín neschvaluje žádost o finanční příspěvek
Centra České historie na IV. ročník
Dne české historie věnovaný 75. výročí útoku na zastupujícího říšského
protektora Reinharda Heidricha.
• USNESENÍ č. 9 – 67/2017 – RM
Rada města Nový Knín neschvaluje zapojení do projektu „Omalovánky první pomoci“ organizovaného Českým červeným křížem.
Ing. Tomáš Havlíček, starosta města
Petr Chmelík, místostarosta
V Novém Kníně dne 24. 7. 2017

Zastupitelstvo města Nový Knín zve na své zasedání,
které se bude konat ve čtvrtek dne 21. 9. 2017 od 19.00
hodin v zasedací místnosti na radnici.
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by komunikace v Sudovicích na zasedání Zastupitelstva města.

POZVÁNKA na zasedání zastupitelstva

zpravodaj

SDĚLENÍ RADNICE

ĆTVRTEK

21. 9.

Město Nový Knín zve všechny své nové občánky ke slavnostnímu vítání.
Akce je určena všem novorozeňatům s trvalým bydlištěm v Novém Kníně.
Máte-li o uvítání zájem, sdělte to prosím pracovnicím matriky:
• telefonicky na č. 318 59 30 15, případně písemně nebo
• e-mailem na: jana.rambouskova@mestonovyknin.cz.
Pro účely evidence budete požádáni o jméno a datum narození dítěte, Vaše jméno a vztah k dítěti, kontaktní telefon a adresu, na kterou Vám
bude zaslána pozvánka těsně před konáním obřadu. Tyto údaje uvádějte
i při písemném nebo e-mailovém kontaktu.
Předpokládaný termín podzimního vítání je říjen 2017. Pozvánka platí
nejen pro rodiče, ale i nejbližší členy rodiny a příbuzné.

matrika

Výzva všem šikovným lidičkám!
Knihovna ve svých prostorách čítárny uskutečnila již potřetí takzvané dílničky. Přesněji řečeno
hlavním aktérem byla paní Jana Kolková. A tak
bych chtěla vyzvat také všechny ostatní šikulky, zda
mají zájem předávat umění svých rukou dál a naučit ho ty ostatní. Protože se samozřejmě musí sestavit určitý časový harmonogram: kdo, kdy a v kolik,
chtěla bych zájemce pozvat na schůzku, kde by se
vše dohodlo. Předběžné datum by bylo čtvrtek 21. září v 17.00. Pokud většině z vás čas nevyhovuje, zavolejte mi prosím na telefonní číslo: 704 377 768.
Je to nové číslo knihovny. Volejte v dopoledních hodinách nebo pište i sms
(kdykoliv).
POZOR! Pište a volejte, pokud se rozhodnete na schůzku přijít, abych
měla přehled, zda se vůbec uskuteční a kolik je v Novém Kníně šikovných
ručiček. Ozvěte se prosím i v případě, že by vám to v tomto školním roce
nevycházelo časově, ale chtěli byste to zkusit příští rok.
Děkuji.
Vaše knihovnice Marie Kápičková

2017

Novoknínsk¯
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Vybrané bohoslužby v měsíci září v naší farnosti

září ve farnosti
Skončila doba prázdnin. Snad se podařilo si odpočinout, poznat nová místa a něco pěkného prožít. A opět
nastává doba povinností jak pro školáky, studenty, tak i
pro jejich učitele. My budeme vyprošovat požehnání do
nového školního roku při mši svaté na začátku měsíce září
– 2. září v 15.00 hod. v kostele sv. Fabiána a Šebestiána v Živohošti (jak bylo upozorněno v minulém čísle tohoto Zpravodaje). Také budu
v tomto roce učit náboženství. Je důležité, aby se člověk vzdělával i v této oblasti, seznámil se s knihou, která je pro křesťany tak vzácná – s Biblí, s osobou
Ježíše Krista, Božího Syna, s krásou liturgie a modlitby. Učit budu na faře ve
Starém Kníně. Den a hodina budou upřesněny podle rozvrhů přihlášených
dětí. Rodiče dětí, které mají o náboženství zájem, nechť se na mě obrátí.
Od 15. září do 7. října bude putovat socha Panny Marie Fatimské po
diecézích Čech a Moravy. Putování bude zahájeno 15. září v katedrále sv.
Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. Od 16.00 se bude konat společná modlitba,
v 17.00 mše svatá celebrovaná kardinálem Dominikem Dukou. 27. září bude
socha putovat na Svatou Horu, 28. září pak do Staré Boleslavi. V letošním
roce si připomínáme 100 let od zjevení Panny Marie ve Fatimě. Zjevení
v portugalské Fatimě začalo v roce 1916 trojím zjevením anděla desetileté
Lucii Santosové, devítiletému Františkovi a sedmileté Jacintě Martovým.
Po této duchovní přípravě docházelo každý měsíc od 13. května do 13. října
1917 ke zjevením Panny Marie. Tento cyklus 6 zjevení byl ukončen slunečním zázrakem. I když dětem zpočátku nikdo nevěřil a zažily krušné chvíle
a výslechy, díky ochraně Panny Marie byly všechny komplikace a pomluvy
překonány a tato mariánská zjevení byla po důkladném teologickém šetření církví uznána jako pravá dne 13. 10. 1930.

J
Úmysly apoštolátu modlitby na měsíc září
Evangelizační úmysl: farnosti ve službě misiím
Za naše farnosti, aby se – živeny misijním duchem – staly místem sdílení
víry a svědectví lásky.
Národní úmysl: Aby nám Pán dal pochopit zákon lásky a aby naše bratrská a usmířená společenství byla povzbuzením pro ostatní (EG, č. 100, 101).
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1. září
2. září

17.00
18.00
15.00

9. září
14.00
27. září 17.00
28. září 10.00

Živohošť
Živohošť
Živohošť

– mše svatá
– koncert Vernercollegium
– mše svatá s panem velmistrem Josefem Šedivým O. Cr.
Dražetice
–p
 outní mše svatá u kaple Narození P. Marie
Mokrovraty – poutní mše sv. u kaple sv. Václava
Drevníky
– poutní mše svatá u kaple sv. Václava

J

Upozorňuji také na říjnovou farní pouť k svatému Františku.
4. října v 17.00 hod budeme slavit mši svatou společně s panem biskupem
Karlem Herbstem.
Třídenní program 6.–8. října bude oznámen na našich farních stránkách.
Vyprošuji všem Boží požehnání a ochranu P. Marie.
Žehná P. Josef Andrejčák O. Cr.

Pozvání (nejen) na zahradní slavnost.
Pobavíte se a můžete najít i pomoc

středa

27. 9.

Milí rodičové, děti, sociální pracovníci, učitelé, lékaři, po2017
licisté, zastupitelé města i všichni ostatní. Srdečně vás zveme ve středu 27. září 2017 k nám do nového dobříšského
centra Farní charity Starý Knín (Pražská 271) na den otevřených dveří
a zahradní slavnost, která se bude konat od 14 do 18 hodin. Oslavíme Den
charity – u příležitosti svátku svatého Vincence z Pauly. Co chystáme?
Milé hudební vystoupení, občerstvení, tvůrčí aktivity i požehnání našich
nových prostor. Zároveň budete moci nahlédnout do našich činností. Co
děláme? Pomáháme lidem bez domova i rodinám, které nemají na růžích
ustláno – nabízíme základní sociální poradenství, volnočasové kroužky
pro děti, bezplatné služby terapeuta a speciálního pedagoga, potravinové
a hygienické balíčky. Dáváme práci sociálně znevýhodněným obyvatelům z Dobříše a okolí – maminkám handicapovaných dětí i lidem po těžké
nemoci, kteří šijí krásné a originální textilní výrobky v dílně Rukama
Nohama. Organizujeme příměstské tábory, dětský klub i dětskou skupinu, čímž nabízíme alternativu k přeplněným družinám a mateřským
školám. Pečujeme o ženy, které se staly oběťmi domácího násilí. U nás se
může každý také odreagovat – pořádáme i tvořivé dílny.
Budeme moc rádi, pokud se přijdete podívat. Těšíme se na Vás!
Novoknínsk¯

zpravodaj
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Kdo a jak v Novém Kníně vládne?
Vážení spoluobčané,
letošní léto bude pomalu za námi, a tím se naplní třetí rok práce současného novoknínského zastupitelstva, kde zasedají dvě volební strany: Tradice a prosperita a ZLATOHORNÍ MĚSTO NOVÝ KNÍN.
Tradice a prosperita vyhrála volby a získala pohodlnou většinu v zastupitelstvu i radě města a samozřejmě nominovala a prosadila svého starostu
Ing. Tomáše Havlíčka a místostarostu Petra Chmelíka. Spolu s tím získala
mandát neomezeně vládnout a rozhodovat do dalších voleb v roce 2018.
V našem městě máme zastupitelskou demokracii, rozhoduje zvolená většina. Tradice a prosperita získala většinu a má ve svých rukou veškeré prostředky včetně rozhodujících postů k prosazení slibů, které má ve volebním
programu. Tolik k tomu, kdo vládne.
A jak vládne?
Okolo dění v Novém Kníně často slýcháme „Doposud se téměř nic neudělalo, téměř nic se nezměnilo.“ Nebo: „Co tam děláte, že nic neděláte?“
A někdy také: „Proč to nezměníte?“
Lídři vládnoucí Tradice a prosperity (konkrétně pan starosta a pan místostarosta) to velmi často dávají za vinu Zlatohorcům. Občas jsou do této
množiny kazičů zahrnováni i ostatní zastupitelé.
Opozice prý způsobuje, že se nic nedaří, opozice vše bourá, opozice neumí rozhodovat, Zlatohorci jsou prý nezodpovědní. Jó! Kdyby tak nebylo Zlatohorců! Ach, to by šlo vše jako po másle! Opozice Zlatohorců je prý brzdou
pokroku a zkrátka všeho, co zrovna nevyjde nebo nevyšlo. Proto se nedá
vládnout, proto se špatně vládne.
NENÍ TO PRAVDA.
Tradice a prosperita, reprezentovaná nejvyššími výkonnými a statutárními posty – starostou a místostarostou – má v Zastupitelstvu i v Radě města rozhodující většinu a rozhodovací pravomoc – a tím i osud našeho města
(minulý, současný a třeba i budoucí). Zlatohorce jednoznačně nepotřebuje
a ani nechce.
Proč to tedy nešlape tak, jak by se chtělo? Vždyť na všechna rozhodnutí
v zastupitelstvu postačuje většina, což je Tradice a Prosperita. Znamená to
jediné – i někteří členové vládnoucí strany více či méně hlasují proti návrhům, které předkládají jejich lídři – starosta nebo místostarosta. Některé
návrhy jsou dokonce staženy ještě před jednáním. Je totiž naprosto jasné,
že je ani vlastní členové nepodpoří.
Zlatohorci potřebné, smysluplné a pro chod města nezbytně nutné návrhy spolu s částí vládnoucí strany podpořili, podporují a budou podporovat.
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Návrhy donebevolající nepřipraveností, předražením či zbytečností Zlatohorci podpořit nechtějí a ani nemohou. Zlatohorci při svém rozhodování
mají vždy na zřeteli to, co slíbili po svém zvolení – prospěch našeho města.
Možnosti Zlatohorců, jejich zásadní návrhy na změny, jejich volební sliby a program jsou za současného stavu a v postavení opozice neproveditelné. Většinová vládnoucí Tradice a prosperita je nechce.
A protože je většina zastupitelů nechce, je to pro většinu obyvatel správné a pro všechny demokratické. Co si přát více?
Sdružení ZLATOHORNÍ MĚSTO NOVÝ KNÍN.
PŘÍŠTĚ: Co jsme navrhovali? Co jsme podpořili? Kdy jsme byli proti?
Kdo je to „ZLATOHOREC“?

KONANÉ AKCE

sobota

7. 10.

Duchovní základy evropské integrace

2017

Přednášku s tímto názvem přednese pan Daniel Kroupa v sobotu 7. října
2017 v 17.30 ve staroknínském kostele. Přednášející je filosof, politik a vysokoškolský pedagog.
Přednáška je zařazena do programu tradiční pouti ke sv. Františku
z Assisi, velkému světci Evropy. Srdečně zveme všechny občany.
INZERCE

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu
Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách z našeho chovu:
- stáří 14 až 19 týdnů,
- cena 149 až 180,- Kč/ks.

Prodej: 6. září a 25. října 2017, Nový Knín – u firmy ELKO, 17.15 hod.
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Informace:

Po-Pá 9:00-16:00 hod., tel.: 601 576 270, 728 605 840
Novoknínsk¯

zpravodaj
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lesní klub Pod Trolím vrchem…
Milí přátelé Lesního klubu pod Trolím vrchem,
skončily příměstské tábory u Trolíků. Doufám,
že si děti tento rok užily ještě více tvoření, na to se
naše tábory tak trochu specializují. Děti navštívil
včelař, dozvěděly se spoustu zajímavostí o včeličkách a o přírodě, zahrály si
mnoho her, které pro ně připravil, ochutnaly med a také
si vyráběly svíčky z včelího
vosku. Děti také pracovaly
se šperkařkou a odnesly si
domů několik krásných výrobků. Batikovali jsme trička, vyráběli gelové svíčky
z pokladů z dovolené, barvili jsme šnečí ulity, kamínky, skřítci se dočkali nových
domečků v lese, pekli jsme
housky a koláče z borůvek,
vařili jsme ovocné knedlíky,
opékali jsme buřty a děti
zvládaly i dlouhé procházky krásnou přírodou.
Zpestřením pro první
turnus byla záchrana mláděte labutě, které se vydalo
přes silnici navštívit malé
trolíky. Přivolaná záchranářka odvezla labuťátko na
dokrmení do stanice ohrožených zvířat na Hrachov.
Děkuji obecnímu úřadu
v Chotilsku za podporu, bez
té bychom těžko zvládali tolik aktivit, které jsme dětem
mohli dopřát, a také provozovatelům hotelu u Mikulášků za dodávané obědy.

10. ročník pohádkového lesa v Libčicích
Jubilejní 10. ročník proběhl v neděli 20. 8. 2017 jak jinak než v Libčicích.
Čarovným lesem letos prošlo 298 dětí a skoro 800 dospěláků, což je rekordní
účast! Mohli jsme zde spatřit 32 pohádkových postav na 13 stanovištích a děti
si od postaviček odnesly mnoho dárečků a hlavně zážitků. Letošním hitem
byla královna Elsa a princ Hans s Olafem z pohádky Ledové království.
Do řad postaviček se letos poprvé postavily i děti, které se účastnily všech
předchozích 9 ročníků a mohli jste je potkat na pozicích loupežníků a víl.
Tedy statisticky nejmladší postavičky.
No a když jsme u té statistiky, tak za 10 let trvání prošlo pohádkovým
lesem neuvěřitelných 1 956 dětí a vidět jste mohli celkem 266 pohádkových
postav (některé samozřejmě opakovaně).
Sklad kostýmů a rekvizit se postupem let rozšířil natolik, že momentálně
mají libčičtí hasiči na 200 kostýmů a z toho je jen jeden jediný kupovaný,
všechny ostatní jsou dílem převážně Jany Kolkové a dále Daniely Laitermannové, Jany Lacinové a Hany Drobílkové.
Veškeré práce na pohádkovém lese vykonané jsou DOBROVOLNÉ
a BEZÚPLATNÉ. V dnešní době tedy klobouk dolů před všemi nadšenci,
kteří jsou ochotni se mnou na pohádkovém lese spolupracovat. A že jich
není zrovna málo. Kromě pohádkových postav (20–32 lidí) se okolo pohybuje
dalších 10–15 lidí, kteří tvoří tzv. TECHNICKOU ČETU, která vše doveze, odveze, postaví a zase zboří. Nepočítám ani čas strávený s šitím kostýmů, ale také

Přeji krásný zbytek léta.
Soňa Sladkovská
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jejich praním, žehlením, přípravou rekvizit, perou se také plyšáci, které dostáváme
darem od lidí. Dále je
nutné zajistit sponzory a sponzorské dary
proměnit v dárečky
pro dětičky apod.
Tím chci říci, že
pokud jste neviděli
v pohádkovém lese
zrovna tu vaši nejoblíbenější pohádkovou
postavu, tak zrovna
ten, kdo ji obvykle hraje, neměl čas,
a nebo prostě došli
lidi.
10 let je kus života
a tak se mi některé
postavičky vdaly, oženily, mají svoje malé ratolesti, a tak se do pohádkového lesa vracejí každý rok, ale už jako maminky a tatínkové, a je potřeba je
nahradit další generací, čímž děkuji své rodině, protože letos už „makali“
úplně všichni.
A co se děje s penězi, o které vás loupežníci celých 10 let olupují? Vracejí se do koloběhu pohádkového lesa jako
odměny pro děti, pro
nákup paruk a drobných věcí určených
k opravám a šití nových kostýmů nebo jejich součástí, k obnově
zázemí
občerstvení,
nákupu laviček, stolů,
nových stanů, rekvizit
na disciplíny. Ale pořídili jsme za ně i skákací hrad, který vydržel
přesně 1 pohádkový les
a pod náporem dětí nevydržel, a nebo trampolínu, na které děti
skáčou už několik let.
Končím se statisti-

kou a chci poděkovat městu Nový Knín, obcím Chotilsko, Čelina a Čím za
finanční podporu. Pekárně U Oulehlů za výborné koláčky, výrobně uzenin
Dolejší za tašky, všem majitelům a pronajímatelům pozemků za super spolupráci se sekáním a zpřístupněním pozemků. Manželům Podhoreckým za
elektrickou energii. V neposlední řadě děkuji všem dobrovolníkům, ať už
byli postavičkami, technickou četou, malovali na obličej, prodávali v občerstvení a nebo pekli výborný medovník, který jsme zapomněli vyndat.
Poslední zpráva je pro ty, kteří se ptali, jestli je to naposledy nebo zda se
uvidíme za rok.
Když nad tím přemýšlí, tak pokud budu živá a zdravá a pokud budou
všichni tak ochotní spolupracovat na pohádkovém lese, jako byli letos, tak
bude i 11. ročník.
Zazvonil zvonec a pohádky je pro rok 2017 konec.
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Děkuji všem

Jana Kolková
– vedoucí mládeže ČHJ Libčice a zároveň blázen,
který to všechno organizuje

Foto k pohádkovému lesu: Radka Pipotová

Skautský tábor Divoký západ 2017
V sobotu 15. 7. jsme
se vydali do městečka Vacaville, které na
naší táborové mapě leželo u obce Chanovice
u Blatné. Ještě po cestě
táborníky kromě deště
zaskočila parta banditů, kteří nás okradli
o zlato, a začalo velké
pátrání. Místnímu šerifovi bylo třeba nejprve
pomoci najít zlodějské
bandy v okolí a poté dopadnout vraha.
Během tábora jsme
se naučili spolupracovat, hrát spoustu noNovoknínsk¯
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v přírodě odjížděli spokojení a s úsměvem. Už teď se těšíme na nový
skautský rok a další tábor.
skauti z 1. oddílu
Koťata Nový Knín
vých her, při kterých je legrace, udržet pořádek v podsadovém stanu, zahřát
se v noci ve spacáku, orientovat se v mapách a vázat i kouzelné uzle, nebát se
tmy, nachystat dříví na oheň a připravit v kotlíku výtečnou polévku. Procvičili jsme si paměť a pozorovací schopnosti, rozšířili počet známých písniček
k táboráku, vylepšili si fyzičku, naučili se střílet z luku a vyzkoušeli i vzduchovku. Nechyběl ani výlet do aquaparku či na místní rozhlednu.
Nakonec
se
díky
úsilí
a spolupráci všech táborníků podařilo bandity i vraha
dopadnout a odsoudit, takže
Vacaville už zas může v klidu spát. Děkujeme všem vedoucím a pomocníkům, kteří
věnovali dětem svůj čas, také
městu Nový Knín za finanční
podporu a panu Kurešovi za
odvoz materiálu.
Celý tábor se moc povedl
a všichni táborníci po patnácti báječně strávených dnech
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Chceš také zažít dobrodružství na skautském táboře?
Přidej se k nám!
První skautská schůzka ve školním
roce 2017/18 proběhne ve čtvrtek
14. 9. od 15.00 do 16.00 v klubovně
u nové městské knihovny (ul. Žižkova). Vítáni jsou všichni kluci i holky
od 1. třídy. Více informací o oddílu
a fotky na webu:
http://skauti-kotata.webnode.cz/.
Těšíme se na vás, Koťata

Novoknínsk¯
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PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Rarášek ze Sudovického zámku
Už zase na sudovickém zámku velký shon, panstvo se z Prahy vrací.
Pere se, uklízí i vaří. Nového potomka a dědice panství už přivezou, ať dobře se mu tady daří. Co víc, přišla zpráva, ať ve sklepě je vždy jeden džbán
kozího a jeden džbán kravského mléka připraven. Jak panstvo žádalo, tak
bylo učiněno, a ještě toho večera byl po jednom připraven.
Nazítří kuchtík do sklepení spěchá, aby mléko zkontroloval, ale co
nevidí, mléko je pryč. Ani památka po něm není, jen oba džbány na zemi
leží. Vezme oba džbány a za kuchařem utíká a lká mu, že mléko je pryč.
Avšak kuchař pohlavek mu dá, ať si nevymýšlí, že určitě sám mléko vypil
a ať okamžitě jiné sežene. Co naplat jsou kuchtíkovi nářky, že ničeho se
nedopustil. Nikdo v panské kuchyni mu nevěří. Raději proto pro mléko běží
a nové džbány připravuje. Druhý den opět jiný kuchtík do sklepa mléko
zkontrolovat běží a opět oba džbánky převržené a mléko nikde. Popadne
prázdné nádoby a za kuchařem běží. Ten však zuří a křičí o spiknutí. Kuchtík se však více brání a i ten druhý se přidává. Kuchař proto praví, že ať
džbány opět doplní, že panstvo konečně dorazí, proto zítra je zkontroluje
raději sám.
Na druhý den ihned, co vstane, zamíří rovnou do sklepa, aby džbány zkontroloval. Ve svitu louče, dříve, než džbány uvidí, zahlédne záblesky
dvou ohnivých očí, jak jej pozorují. Strachy trochu couvne, když se dva bílé
zuby zablesknou ve světle. „Rarachu, čerte jeden zpropadená, odstup ode
mě dál!!“ zakřičí do ticha. Oči v tu chvíli zmizí a žádné památky po tom
stvoření není. Jen dva prázdné džbány na zemi leží.
Okamžitě každého kuchtíka budí a křičí na poplach, raracha a nebo
snad čerta ve sklepení sudovického zámku mají. To se panstvo, co toho dne
dorazí, dozvědět nesmí. Zapalují se louče a lucerny a každý, komu je strach
cizí, do sklepení kráčí, aby raracha vyhnal. Ničeho však nalézt nemohou,
dokud jeden čeledín ve zdi v té nejzastrčenější komůrce, co ve skále je tesaná, nenalezne díru, která v té nejčernější tmě mizí. Co dál, zazdít, zasypat
a nebo co s tou dírou se správce zámku ptají. Ten si však netroufá říct, co
bude se dít dál. Přesto vypátrat toho lupiče si přeje, protože na žádná nadpřirozená stvoření nevěří. Nedaří se mu však nikoho k té výpravě přemluvit, a proto sám se do tmy vydává. Místa je však málo a chvilkami se skoro
plazit musí. Už si zoufá, že špatný nápad to byl toho zloděje v těchto chodbách hledat, teď zde bídnou a potupnou smrtí zahyne. V lucerně již také
světlo skomírá, až naprostá tma kolem něj zavládne, co dál si počne. Musí
si opět kleknout, místa je zde málo, a proto rukou před sebou tápe, kdyby
snad nedej bože chodba zde skončila. V posledním záblesku světla před
sebou dvě ohnivé oči zahlédne. „Ó můj Bože, čert si pro mě jde,“ vykřikne
do tmy a rukou se brání neznámému zlu. Místo ohně pekelného mu však
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ruku jazykem stvoření oblízne. Co se to děje, správce nechápe, místo toho
stvoření se blíž přiblíží, opět jej oblízne a přátelsky zaštěká.
„Jenom pes“, oddychne si správce. Co však dál, přesto možná ten
pes cestu ve zná a opravdu za rukáv jej chytá a táhne je za sebou. Pak už
jen chvilka a v dálce světlo prosvítá. Jsem zachráněn, myslí si správce.
Žádné nadpřirozené stvoření, jen zloděj, co na mléko se jim tajnou chodbou
vkrádá. Konečně tedy opět svět, kde však ze skály vylezl? Stačí však kousek a známý Aixnerův mlýn před sebou spatří. Není možná, aby laskavý
mlynář Aixner byl tím zlodějem, co na mléko jim chodí. Pravda však jiná
je, v ten ráz si správce uvědomí, kdo na mléko jim chodí, hned jak psa po
hlavě pohladí. On mokrý od vody není, ale to mléko mu kape s uší.
Pověsti z Nového Knína, Sudovic a z blízkého okolí byly svého času velmi
bohaté, ale dodnes se nám z nich zachovaly pouze fragmenty, které však
i tak budí naší fantazii a jistě mnoho z těch dříve narozených si vzpomenou na své dětství, kdy se rozhodli prozkoumat staré opuštěné štoly, zdali
tam nějaký horník nezapomněl trochu zlata. Kolem Aixnerova – Tesárkova mlýna se nachází asi nejvíce původních štol, do kterých se v minulosti
dalo nejlépe dostat. K těmto štolám se nám také dochovala jedna pověst
o psu z Aixnerova mlýna, co údajně dokázal ve spleti chodeb najít cestu až
do sklepení Sudovického zámku, kde pak chodil na mléko. Možná si na ni
někdo z vás vzpomene, a pokud se vám vybaví i jiná povídačka z vašeho
dětství, ozvěte se.
Petr Kadlec
723 38 67 42

Výzva všem chovatelům skotu
Upozorňujeme
všechny
chovatele a farmáře, že více
než v jiných letech přibývá
vývozů živých zvířat do třetích zemí. Mnozí z nás netuší,
kde zvířata nakonec končí. O
to se starají překupníci, kteří
od nás zvířata vykupují. Je to
opravdu nemilá skutečnost, a
to hlavně pro samotná zvířata.
Nejen, že musí podstupovat úmorně dlouhou cestu, na
kterou nejsou navyklá, protože tady u nás se chovala na
Novoknínsk¯
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pastvinách, ale na konci této strastiplné cesty je čeká krutá porážka. V zemích třetího světa neexistují žádné zákony na ochranu zvířat a porážka se
vykonává tzv. halal způsobem, tj. podříznutím zvířete bez omráčení. Zvíře
je při poražení při plném vědomí.
Důkazy o hrůzném zacházení jak při cestách a pak na samotných jatkách mluví za vše.
Vyzýváme proto všechny chovatele dobytka, aby si dali veliký pozor,
kam svá zvířata posílají.

je droga zatraceně návyková, postupně se tak vytvořila jakási skupinka
„vyvolených“, do níž je těžké proniknout. Jistě, šlo by objednat větší autobus, případně dva – jenže právě do toho se nikomu nechce. V paměti totiž
přetrvává zkušenost ze září 2010, kdy si město objednalo a plně obsadilo
patrový autobus o kapacitě kolem 90 lidí. Ukázalo se to být příliš náročné
jak pro české organizátory, tak pro ledrenské hostitele (to, že onoho roku
příliš nepřálo ani počasí, je v té souvislosti asi vedlejší). A proto se napříště začalo jezdit opět autobusy s kapacitou zhruba poloviční, což už je pro
organizátory zvládnutelné. Stinnou stránkou však je, jak již bylo zmíněno,
že uvedená kapacita ani zdaleka nepostačuje zájmu. Na druhé straně na
červnovém zájezdu volná místa ještě byla – a zdaleka ne málo. A z Nového
Knína nás tam přitom bylo minimum.
Mnozí čtenáři už možná začínají tušit, kam tím mířím: nepomohlo by,
pokud by se část zájmu o zářijový zájezd přesunula na ten červnový? Případně si položme trochu jinou otázku: kdo by měl uvažovat o tom, že místo
v září pojede na Ledro už v červnu na festival? A kdo naopak trvat na tom
září? Odpověď, jak se dá očekávat, nebude jednoznačná, ale snad budou
následující řádky něco platné alespoň někomu.
Ti, kdo trvají na ubytování se snídaněmi v hotelu v Pieve, odkud je to
k Ledrenskému jezeru pár kroků, měli by nadále upřednostňovat září. Ti,
kterým nevadí, že se bydlí v Lembondelu, což je rezidence na polosamotě
u Tiarna di Sotto, a v ceně snídaně nejsou (výhodou je, že člověk může
vyrazit na túru i dříve, než je obvyklá doba podávání snídaní ve většině
ledrenských hotelů), mohou uvažovat o červnu. K Ledrenskému jezeru je to
odtamtud přes tři kilometry, ale to jednak není nezvládnutelná vzdálenost,
jednak lze během dne využít několika autobusových spojů – k jezeru i zpět.
Lidem, kteří mají – podobně jako já – „lehčí spaní“, může na červnovém
zájezdu vadit to, že část účastníků se dokáže na terase restaurace Lembondelu bavit poměrně hlučně dlouho do noci, což někdy může rušit ze spaní.
Ti, kdo jsou to schopni aspoň nějak přetrpět, mohou o červnu uvažovat, ti,
kdo mají tak pevný spánek, že by je nevzbudil ani výbuch atomové bomby,
mohou tuto poznámku považovat za naprosto bezpředmětnou.
Ti, kdo mají rádi hudbu různých žánrů, a to většinou v nadprůměrné
kvalitě, nechť uvažují o červnu. Pokud někdo trvá na tom, že i na Ledru
chce slyšet, kterak novoknínský Flok S.K.H. pěje o tom, že je lepší doma sedět a louskat buráky (ačkoliv v Kníně tu příležitost má několikrát do roka),
asi by se měl pokoušet protlačit se na zářijový termín.
Kdo má rád předem pevně stanovený program a počítá s tím, že mu bude
denně připomínáno, kdy se má dalšího dne dostavit k odjezdu autobusu na
jeho další bod, asi by měl nadále počítat se zářím. Kdo se těší na společné posezení na Malze Giù, taktéž. Kdo má rád rozlučkový večírek, obvykle konaný
v Mezzolagu, rovněž. Komu nevadí, ba komu více vyhovuje to, že si program
bude muset – či moci – vytvářet sám, že bude jen na něm, zda bude chodit po
horách (pokud možno úměrně svým schopnostem – zabít se lze i levněji než
pádem z Monte Cadrie) či celý pobyt proleží někde na pláži (i účast na tom
festivalu 21. června je povinná jen pro muzikanty, kteří na něm vystupují) a že

Pokud se chcete o situaci dozvědět více, prosím kontaktujte mě na
prirodenaproti@prirodenaproti.cz
nebo telefonicky na 739 07 01 40.
Pavla Kozová
Přírodě naproti

Poněkud praktické ohlédnutí za festivalem v Bezzecce
Ve dnech 18.–25. června 2017 se uskutečnil další ze zájezdů do partnerského Ledra, a to tentokrát především na hudební festival, který se v posledních letech koná vždy 21. června v Bezzecce. Jak je pravděpodobně
známo, zájezd organizoval Petr Chmelík, který účinkuje v jedné z kapel,
jež na festivalu vystupovaly. Akci pořádá „nekomerčně“ v tom smyslu, že
celková cena je rozpočítána mezi jednotlivé účastníky rovnoměrně.
Z čehož plyne asi nejméně příjemná skutečnost: jelikož se nepodařilo
plně obsadit autobus, náklady na dopravu na jednoho cestujícího byly
o něco vyšší, a tak jsme byli zdvořile požádáni, abychom tento rozdíl
doplatili. Ale i po tomto navýšení se cena na jednu osobu vyšplhala na
4 500 Kč, což za necelých šest dní pobytu (příjezd na Ledro v pondělí
dopoledne, odjezd v sobotu odpoledne) pořád ještě není částka nikterak
přemrštěná.
Nyní by mohlo následovat nadšené líčení zážitků z výletů do okolí. Či
ještě lépe hudebních lahůdek na festivalu, jehož jedinou nevýhodou je, že
všechno zajímavé se prostě stihnout nedá. Pro mě asi nejpříjemnějším překvapením bylo seskupení Mi Linda Dama, zatímco například výborné kvality ledrenské dechovky (Corpo Bandostico Valle di Ledro) pro mě po tolika
letech novinkou být nemohly (a to prosím pěkně patřím k lidem, kteří jinak
dechovku nezbožňují). Na své si ale jistě přišli i zájemci s jiným hudebním
vkusem, než je ten můj.
Věnujme se však praktičtějším věcem, které by mohly být zajímavé pro
ty, kdo by se zájezdu na Ledro chtěli zúčastnit příště. Zaslechl jsem totiž
povzdech, že zářijový zájezd pořádaný městem je obsazen dlouho dopředu
a pořadatelé přednostně evidují ty, kdo se účastnili minule. A protože Ledro
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do Trenta (či hezky česky do Tridentu) a navštívit třeba některé z tamních
muzeí. A přiznám se, že o tom Trentu docela uvažuji. Tím snazší je svézt se
z Tiarna di Sotto k jezeru do Pieve, Mezzolaga či do Moliny, takže větší vzdálenost z Lembondelu k jezeru se stává téměř nepodstatnou. Přiznejme ovšem,
že ne vždy jsou uvedené karty k dispozici – letos byly, loni (kdy ostatně muzikanti jeli auty a zájezd nepořádali) údajně nikoliv, předtím ovšem opět ano.
Není to tedy v tomto okamžiku úplně jisté, avšak je možné, že v době, kdy se
budou shromažďovat objednávky na další ročník, budeme vědět víc.
Snad tedy byly předchozí řádky užitečné aspoň někomu, i když jsem si
asi nevzpomněl na vše, co by mohlo výběr ovlivnit. Ostatně mnozí mohou
klidně uvažovat o obou zájezdech. Protože Ledro, jak již bylo zmíněno, je
droga opravdu zatraceně návyková.
Miloš Hlávka

... a voda teče

objednaný autobus odveze účastníky zájezdu na místo, pak odjede plnit jiné
úkoly pro jiné zákazníky a vrátí se až před odjezdem, může uvažovat o červnu.
Ti, kdo by chtěli navštívit nějaké to muzeum ... – ne, tuto větu nedokončím, protože její závěr už není jednoznačný ani zdaleka. V září je podobná
návštěva zpravidla součástí programu. Jenže v červnu si každý z účastníků
může program přizpůsobit podle svého – jít do toho muzea, které ho zajímá.
Zde samozřejmě může padnout námitka, že pak se člověk nedoplatí, protože
vstupné do podobných zařízení nebývá nejnižší. Jenže právě tato námitka
nemusí tak úplně platit. Lembondel je jedním z ubytovacích zařízení, které se snaží pro své hosty získat tzv. návštěvnickou kartu (Trentino Guest
Card)1 platnou po dobu ubytování. Ta je dotována Autonomní provincií Trento (a nejspíš zčásti i hoteliéry, troufl bych si hádat) a lze na ni využívat autobusové spoje i regionální vlaky na území celé provincie a navštívit zdarma
– či v ceně zájezdu – kolem stovky muzeí na jejím území. Neplatí na parníky
na Gardském jezeře (které ostatně do Autonomní provincie Trento zasahuje
jen poměrně malou částí) ani na lanovky. Já osobně měl díky ní zdarma (či
přesněji v ceně zájezdu) cestu do Rivy del Garda a zpět, a to včetně návštěvy
tamního poměrně rozlehlého muzea. Mezi jeho exponáty jsem strávil přes
tři hodiny, a přesto jsem měl pocit, že by si to zasloužilo ještě delší pobyt. Přitom by bylo možné jet autobusem klidně až do Rovereta, odtamtud vlakem
1

 íce o kartě lze najít na internetové adrese https://www.visittrentino.info/en/experience/trentino-guest-card – na Ledru je zapoV
jeno 50 ubytovacích zařízení.
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Za minulého režimu kolovalo mezi lidem obecným mimo jiné následující
upřesnění zprávy proslulého rádia Jerevan. To upřesnění znělo následovně: „Četní posluchači se nás ptají, zda je pravdivá naše včerejší zpráva, že
kolchoz Pervomajskij vypěstoval stonky kukuřice jako telegrafní tyče. Ano,
opravdu je tomu tak, jen je nutno podotknout, že některé jsou si i blíž.“
Proč však připomínat tento poněkud vousatý vtip? Inu proto, že kukuřice se pěstuje i v našem okolí, a ač její stonky jsou si vzájemně podstatně blíž
než v onom legendárním kolchozu ze zprávy neméně legendární rozhlasové stanice, patří k plodinám, jejichž pěstování – mírně řečeno – nechrání
ornici proti erozi právě nejlépe. Totiž spíš naopak; stačí, aby po jaru, během nějž skoro ani nekáplo, přišlo v létě pár menších přívalových deštíků,
a lidé v okolí mají „o zábavu postaráno“. Památným se stalo náhlé, takřka
kompletní vyplavení centra Litomyšle v roce 1984. Inu bolševická nekompetentnost, mohli bychom si jízlivě rýpnout do režimu již dlouho minulého.
Jenže nyní jsme něco podobného mohli vidět v ulici, jež z jakýchsi podivných důvodů nese jméno Kozohorská, ač ze samotné ulice, jež vede od křižovatky s Vyšehradem směrem na Kozí Hory, vybíhá proti proudu potoka,
který sem přitéká odkudsi od Kavčic, případně jeho přítok od Betléma. Zde
voda (spolu se splavovanou ornicí), kterou kukuřičná monokultura nebyla
schopna přibrzdit ani v nejmenším, vnikla na pozemky domu číslo 332 (někdejší penzion V údolí) a dále poškodila obezdění koryta potoka, který teče
v sousedství. Kameny z oné vyzdívky se pak na jeho dně povalovaly ještě
hezkých pár metrů od místa, kde byly zazděny před deštěm. A tak jsem
mohl pozorovat obyvatele jednoho z přilehlých domů, kterak ony kameny
s pomocí traktoru z onoho dna doluje a připravuje k zabetonování na místo
blízké původnímu. Koná tak práci, kterou by měl mít na starosti ...
Novoknínsk¯
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Jenže kdo vlastně?
Ony totiž ty vlastnické poměry jsou poněkud spletité. Část pozemků, jež
jsou podemíláním vodou ohroženy, je po restitucích majetkem Rytířského
řádu křižovníků s červenou hvězdou. Cesta, jež je nyní nelogicky považována za součást Kozohorské ulice, je ve vlastnictví města (na rozdíl od
vozovky „skutečné“ Kozohorské ulice, jež je krajskou silnicí III. třídy). Kukuřičná pole, jež se táhnou téměř k silnici Kozí Hory – Chramiště – Dražetice, jsou majetkem různých soukromých vlastníků, obhospodařované tuším
Zemědělskou společností Dobříš (která by tudíž měla být odpovědná za to,
že pěstuje plodiny, jež nejsou rizikem pro okolí). A asi nejpikantnější perličkou je vlastnictví samotného koryta potoka. To totiž nepatří ani městu, ani
křižovníkům, ba dokonce ani podniku Povodí Vltavy, jak by se v případě
vodního toku možná dalo očekávat, nýbrž soukromé společnosti Gonura
Property s. r. o. Pokud toto jméno někomu nic neříká, jde o firmu, která
nedávno zkomplikovala výstavbu přivaděče vodovodu ze Záborné Lhoty –
jednodušší tehdy bylo změnit trasu onoho přivaděče než od dotyčné firmy
získat souhlas s jeho vedením přes její pozemek. Ne, že by tehdy výslovně
nesouhlasila – ona, pokud si dobře vzpomínám, nekomunikovala vůbec. Lze
si tedy docela živě představit, jak asi dopadne případná výzva, aby vlastník dbal řádné údržby svého nemovitého majetku a jejím zanedbáváním
neohrožoval své sousedy. Nejspíš se názorně předvede platnost pořekadla,
že řeč se mluví a voda teče. V tomto případě v množství větším než malém.
Pan S. ze sousedství si je toho všeho zřejmě dobře vědom, a tak bez
čekání na jakékoli pokyny „shůry“ pracuje na tom, co by měl dělat někdo
jiný, aby předešel případným ještě větším škodám, totiž aby případný příští
přívalový déšť (a že se podle klimatologů máme v tomto směru do budoucna
na co „těšit“…) neodnesl jemu a jeho sousedům příjezdovou cestu k domovu.
A přimlouval bych se za to, aby si vedení města uvědomilo, že svou prací
chrání i jeho majetek (přinejmenším tu cestu) a aspoň na ten materiál (například cement) mu nějak přispělo. Protože pokud by na potoce nepracoval
nyní on, hrozilo by, že později bude muset město na obnovu podemleté cesty
věnovat mnohem vyšší částku.
Miloš Hlávka

Město zeleně a město příznivé k setkávání lidí
V minulých číslech se objevilo několik reakcí na dotazník z přílohy Novoknínského zpravodaje 4/2017. A je dobře, že se občané zajímají a vyjadřují se ke stávající situaci a budoucnosti rozvoje města. S komentáři
v mnohém souhlasím, jen bych je rád rozšířil, abych diskusi trochu obohatil
a podíval se na problematiku z jiného úhlu, neboť každé rozhodování má
být založeno na co možná nejširším objektivním posouzení.
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Jednou z možností v dotazníku bylo naplnění vize, kdy se Nový Knín stane městem zeleně a kvalitního životního prostředí. I pod tímto termínem je
možné si představit téměř cokoliv. Mnohým samozřejmě vyvstane na mysli
hrozba zničení okolní přírody a krajinných hodnot těžbou zlata. Ale vynecháme-li toto téma, i tak se jedná o širokou škálu možností podobně jako
v případě rozličných forem turistiky. Někdo si představí kulturní park s lavičkami a místem pro setkávání lidí, viz článek pana Hlávky v minulém čísle
Novoknínského zpravodaje1. Někdo jiný by třeba rád zachránil hodnotné,
přírodě blízké lokality s cennou květenou a hmyzími společenstvy. Míst, kde
by vhodná rekultivace zlepšila kvalitu městské zeleně, máme v katastrech
obce několik, takže pro malý vysázený parčík pro posezení by se určitě místo
při troše dobré vůle a většího množství financí našlo. Ale jak si stojíme ohledně divoké přírody v kulturní krajině Středočeského kraje? Má Nový Knín
vůbec něco výjimečného, co stojí za povšimnutí a případně za ochranu?
Překvapení pro mnohé možná bude, že ano. V moderním pojetí hodnotná krajina, cenná příroda nebo kvalitní životní prostředí totiž neznamená jen prales v nedotčených partiích hor, jakým je například šumavský
Boubín. Příroda se v kulturní krajině středních Čech odpradávna vyvíjela spolu s člověkem a jeho činností. Člověk do této přírody patří, a proto
i ve středních Čechách, alespoň v místech nedotčených těžkým průmyslem
a nevhodným hospodařením posledního půlstoletí, je mnoho přírodně hodnotných míst, které požívají mimořádný zájem státní ochrany přírody i akademické obce. Že je to pravda, zjistíte, když si na mapě spočítáte přírodní
památky a rezervace v Praze a jejím okolí. Jejich množství a přírodní hodnota, z důvodu vysoké biodiverzity regionu, hravě předčí většinu CHKO,
a to i přes nemalou ekologickou zátěž blízkého velkoměsta.
Asi si tedy položíte otázku, proč Nový Knín se svou specifickou krajinnou morfologií, jedinečnou řekou Kocábou a potenciálně cennou přírodou,
žádnou přírodní rezervaci ani památku nemá. Odpověď je smutná, v zásadě jednoduchá a musíme ji hledat v minulosti. Bez toho, že bych měl
snahu někoho obviňovat, státní ochrana přírody v době největšího boomu
přírodních rezervací v 90. letech minulého století upírala oči především na
blízké a mnohem turisticky atraktivnější oblasti kaňonu Vltavy, Českého
krasu a Křivoklátska. Mezitím v důsledku chybějícího tradičního hospodaření, přírodně hodnotné lokality Kocáby dále degradovaly, zarůstaly trnkou a náletovými dřevinami, případně byly osázeny nevhodně nepůvodní
borovicí černou a akátem. Mimochodem, tyto porosty se dnes, v oteplujícím se klimatu, po několika desetiletích od výsadby, samy začínají rozpadat
a usychat. A bohužel, nenašel se ani nikdo místní, kdo by na neutěšený stav
cenných přírodních území úspěšně upozorňoval, případně s ním něco dělal.
Když se před několika lety konečně upřely oči akademických botaniků na
okolí Nového Knína, s trochou nostalgie již jen konstatovali, že okolí naší
obce je smutným příkladem nedostatečného managementu ochrany přírody a vedlo k zásadní degradaci většiny cenných biotopů Novoknínska2.
Přitom bylo údolí Kocáby od Štěchovic po Dobříš ve 20.–40. letech minulého století předními českými botaniky považováno za jedno z přírodně
Novoknínsk¯
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nejhodnotnějších území tehdejšího Československa, a to díky unikátnímu
výskytu teplomilné a suchomilné květeny3. Nový Knín je v těchto pracích
mnohokrát zmiňován pro svou vysokou biodiverzitu a výskyt vzácných
rostlinných druhů. K zásadnímu úpadku těchto přírodních lokalit došlo
v 50.–60. letech 20. století4. Především díky nástupu socialistického hospodaření a neuvážené výsadbě nepůvodních lesů došlo k vymizení přibližně
třetiny původních a nejvzácnějších druhů. Od 70. let již k dalšímu úbytku
druhů pravděpodobně nedocházelo, ale většina cenných trávníků se v důsledku zarůstání zásadně zmenšila co do rozlohy, některé zanikly úplně5.
Mnoho jich také bylo zničeno intenzivní pastvou ovcí.
Je s tímto stavem možné ještě něco dělat, zachránit poslední fragmenty
této unikátní přírody, případně vrátit údolí Kocáby a Novoknínsku výjimečné
postavení oblasti s mimořádnou přírodní hodnotou? Na mnoha případech
jiných obcí můžeme demonstrovat, že teoreticky ano. Semenné banky vzácných druhů rostlin přetrvávají v půdě často desetiletí a většina ohrožených
druhů z našeho okolí stále ještě nevymizela, i když některé z nich přežívají
už jen v několika málo exemplářích. Bylo by ale třeba začít jednat dříve, než
bude pozdě, a vrátit cenným lokalitám jejich původních ráz sečených a pasených luk s vědomím, že příroda si pak sice pomůže, ale bude jí to nějaký čas
trvat. Samozřejmě o tom lze uvažovat jen na několika málo lokalitách, úplný
návrat k původnímu stavu 20.–40. let minulého století by byl dnes utopií.
Mnoho z hodnotných lokalit leží neudržovaně ladem v soukromém vlastnictví a jejich obnova by vyžadovala součinnost vlastníků. Jakkoliv je zákonnou
povinností obcí a vlastníků pozemků chránit ohrožená společenstva a druhy,
které se zde nachází a požívají zvláštní ochrany zákona6, nelze si myslet, že
se to může podařit bez široké podpory veřejnosti a bez možných střetů zájmů.
Co ale veřejnost získá, pokud bude mít ve svém okolí takovou přírodní
zajímavost? Některým z nás by možná stačil i dobrý pocit, že je svět okolo
nás zase lepší a opravdovější, že žijeme blíže přírodě. Jiným z nás by stačilo,
že máme ve své blízkosti něco unikátního a že to něco zvyšuje turistický
potenciál Nového Knína, pokud to dobře prodáme, například v podobě naučné stezky. Já bych se osobně vrátil na začátek příspěvku. Sloužíme přírodě a příroda slouží nám. Pokud dodržíme tento základní princip, mohou
být takováto místa, vhodně spravovaná, využita nejen jako kvalitní životní
prostředí a veřejná zeleň, ale i jako místo příznivé pro setkávání lidí. Je jen
na nás, jestli takovouto vizi Nového Knína budeme sdílet.
Jiří Tyl

Poděkování
•	Chtěla bych moc poděkovat panu F. Urnerovi, fotbalistům TJ Tatran Sedlčany, pořadatelům, sponzorům a všem lidem, kteří přišli na fotbalové
utkání a podpořili tak mého syna Kubíčka.
	Také bych chtěla poděkovat firmě Bobcat, paní Jaroslavě M. a panu Arnaudovi G. za splněná přání pro mé syny, bylo to pro nás krásně prožité
odpoledne.
Lucie Fuňková Soukupová

VZPOMÍNÁME
• Dne

23. 9. 2017 tomu budou již 2 roky, co nás navždy
opustil pan Jiří Zamrazil ve věku 92 let.
•D
 ne 12. 9. 2016 zemřel jeho syn Vláďa Zamrazil ve
věku 63 let. Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.
rodina Zamrazilova

JUBILANTI MĚSÍCE ZÁŘÍ 2017
•V
 září slaví významné narozeniny paní Marie Ďurigová. Dalšími oslavenci jsou pan Oldřich Hadraba, paní Vlasta Rejlová, paní Marie Hájková, pan
Jiří Rožek a paní Marie Hrubá.
•K
 ulatiny oslavuje paní Marie Lundáková a paní
Štěpánka Hermannová.
Všem oslavencům přejeme pevné zdraví a štěstí do dalších let.

1. Hlávka M., 2017: Jaké město chceme? Novoknínský zpravodaj 7: 29–32.
2. Malíček J., 2010: Příspěvek k poznání květeny údolí Kocáby u Nového Knína. Muzeum a současnost 25: 111–138.
3. Domin K., 1942: Je teplomilná květena na Příbramsku na postupu? Věda přír. 21: 147–149.
4. Boučková-Zíková M., 1976: Floristický výzkum dolního toku Kocáby mezi Novým Knínem a Štěchovicemi. „nepublikováno“ [Dipl.
práce.; depon. in: Knihovna Kat. botaniky, PřF UK Praha].
5. Tyl J., 2017: Xerotermní vegetace údolí řeky Kocáby ve středních Čechách. „nepublikováno“ [Bak. práce.; depon. in: FŽP, ČZU
Praha].
6. Zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb.
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příloha novoknÍnského zpravodaje

Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce:
Zastupitelstvo obce na zasedání dne 14. 8. 2017 jednalo zejména ve věcech:
• cenové nabídky za pozemek parc. č.
75/1, k. ú. Hněvšín, místní část Knihy
• žádosti o vyjádření k odstranění
stavby čp. 20, Mokrsko
• návrhu dohody o využívání vodovodu na Staré Živohošti – odloženo
do příštího ZO
• oznámení termínu dílčího přezkoumání hospodaření obce – 11. 10. 2017
• metodiky ve věci pořádání veřejných sbírek
• žádosti o sdělení k provozování
VHP na území obce (PLAY CARD,
spol s. r. o., Cibarisk, a. s.)
• informace EKO-KOM, a. s., o množství vytříděného odpadu za období
04–06/2017
• informace SVS ve věci afrického
moru divokých prasat
• sdělení počtu nezaměstnaných za
červenec 2017
• metodiky k volbám do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR 2017
• usnesení soudu o přerušení řízení
ve věci žaloby podané Rytířským
řádem Křižovníků s červenou

I

chotilsk¯

hvězdou na obec Chotilsko
• informace o změně zákona č.
159/2006 Sb. o střetu zájmů, ve
znění pozdějších předpisů
• vyhlášení platnosti obnoveného
operátu v k. ú. Křeničná
• rozhodnutí o nepovolení výjimky ve
věci dovozu, prodeje a vypouštění
čmeláka obecného do volné přírody
• informace o změně zákona o pohřebnictví
• požadavku na výměnu odpadní
jímky u bytového domu Prostřední
Lhota čp. 22 – do příštího zasedání
ZO bude zjištěna cena a velikost
betonové jímky
• rozpočtového opatření č. 7 k rozpočtu obce na rok 2017
• umístění telekomunikačního vysílače na bytovém domě Prostřední
Lhota 22
• příspěvku ve výši 10 000,- Kč na
opravu kostela na Staré Živohošti
• příspěvku ve výši 4 000,- Kč na Pohádkový les pořádaný ČHJ Libčice
• navýšení poplatku za odpady dle
zpravodaj
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předložené obecně závazné vyhlášky.
Dle této vyhlášky se poplatek za odpady mění následovně: každá nemovitost na území obce Chotilsko a jeho
místních částí bez trvalého pobytu
900,- Kč, každá fyzická osoba s trvalým pobytem na území obce Chotilsko
a jeho místních částí 500,- Kč
•c
 enové nabídky v hodnotě 8 400,Kč za roční maintenance program
spisová služba
•ž
 ádosti o povolení stavby přístřešku
na dřevo na pozemku parc. č. st. 11,
k. ú. Chotilsko
•n
 ávrhu na vypořádání pozemku
zasahujícího do fotbalového hřiště
v Prostřední Lhotě

•n
 ávrhu na umístění měřiče rychlosti do Mokrska ve směru příjezdu
z Prostřední Lhoty
• návrhu na vydání stolních kalendářů obce Chotilsko na rok 2018
•n
 abídky na odkoupení části pozemku
parc. č. 354, k. ú. Prostřední Lhota
• cenové nabídky na nátěr rozhledny na Besedné, jedná se o nátěr
venkovních částí
• návrhu na možnost rozšíření, zúžení nebo ponechání stávajícího stavu biokoridorů v novém územním
plánu obce Chotilsko
• požadavku na zakoupení vánočních kolekcí a pořádání Mikulášské
nadílky pro děti
–OÚ–

Pravidelná kontrola komínů
Čištění komínů na správním území obce Chotilsko
proběhne letos v pátek 13. října, v sobotu 14. října
a v neděli 15. října.
Zájemcům o vyčištění komínů před zimním obdobím
nebo o revizi komínu sdělujeme, že si mohou návštěvu kominíka sjednat nejpozději do 5. října na obecním úřadu v Chotilsku osobně nebo na telefonu č.:
318 543 958.
-OÚ-

Poděkování
Poděkování zastupitelstvu obce a dobrovolným brigádníkům
TJ Prostřední Lhota tímto děkuje zastupitelstvu obce Chotilsko za poskytnutý příspěvek na vybudování automatické závlahy fotbalového hřiště
v Prostřední Lhotě. Dále patří velký dík všem brigádníkům, kteří ve
svém volném čase přiložili ruku k dílu, díky čemuž se částku 250 000,- Kč
(původně schválenou zastupitelstvem obce) podařilo snížit na necelých
187 000,- Kč.
-za TJ Prostřední Lhota Milan Caska-

chotilsk¯

zpravodaj
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Rozpis starší přípravka skupina „D“ – podzim 2017:

OKÉNKO Z KOPANÉ

Datum

Den

Hodina

1.

27. 8.

Ne

17.00

Den

Hodina

Mužstvo

1.

27. 8.

Ne

10.00

TJ Sokol Dublovice, z. s.

- TJ Prostřední Lhota

9. 9.

So

9.00

TJ Prostřední Lhota

- TJ Sokol Jesenice, z. s.

- TJ Prostřední Lhota

3.

10. 9.

Ne

10.30

TJ Tatran Sedlčany, z. s.

-TJ Prostřední Lhota

4.

16. 9.

So

10.00

TJ Sokol Kosova Hora

- TJ Prostřední Lhota

Mužstvo
TJ Sokol Kytín

Datum

2.

Rozpis III. třída skupina „B“ – podzim 2017:
Kolo

Kolo

2.

2. 9.

So

17.00

TJ Prostřední Lhota

- TJ Vltavan Borotice

3.

10. 9.

Ne

17.00

TJ Krásná Hora

- TJ Prostřední Lhota

5.

23. 9.

So

9.00

TJ Prostřední Lhota

- TJ Tatran Sedlčany „B“, z. s.

30. 9.

So

9.00

TJ Prostřední Lhota

- TJ Sokol Dublovice, z. s.

4.

16. 9.

So

17.00

TJ Prostřední Lhota

- TJ Sokol Počepice

6.

5.

23. 9.

So

16.30

SK Obory

- TJ Prostřední Lhota

7.

8. 10.

Ne

14.00

TJ Sokol Jesenice, z. s.

- TJ Prostřední Lhota

6.

30. 9.

So

16.00

TJ Vltavan Hříměždice

- TJ Prostřední Lhota

8.

14. 10.

So

9.00

TJ Prostřední Lhota

- TJ Tatran Sedlčany, z. s.

21. 10.

So

9.00

TJ Prostřední Lhota

- TJ Sokol Kosova Hora

29. 10.

Ne

10:30

TJ Tatran Sedlčany „B“, z. s.

- TJ Prostřední Lhota

7.

7. 10.

So

16.00

TJ Prostřední Lhota

- TJ Sokol Nová Ves pod Pleší „B“

9.

8.

15. 10.

Ne

15.30

TJ Sokol Jesenice

- TJ Prostřední Lhota

10.

9.

21. 10.

So

15.30

TJ Prostřední Lhota

- SK Vysoký Chlumec

10.

28. 10.

So

14.30

SK Petrovice „B“

- TJ Prostřední Lhota

11.

4. 11.

So

14.00

TJ Prostřední Lhota

- TJ Sokol Kosova Hora

12.

12. 11.

Ne

14.00

SK Nový Knín „B“

- TJ Prostřední Lhota

13.

18. 11.

So

13.30

TJ Prostřední Lhota

- TJ Sokol Kamýk nad Vltavou

Rozpis mladší žáci skupina „B“ – podzim 2017:
Kolo

Datum

Den

Hodina

Mužstvo

1.

6. 9.

St

18.00

TJ Sokol Daleké Dušníky

- TJ Prostřední Lhota

2.

2. 9.

So

10.30

TJ Prostřední Lhota

- TJ Sokol Počepice, z. s.

3.

9. 9.

So

14.45

TJ Obořiště

- TJ Prostřední Lhota

4.

16. 9.

So

10.30

TJ Prostřední Lhota

- SK Nový Knín

5.

24. 9.

Ne

10.00

TJ Sokol Dublovice, z. s.

- TJ Prostřední Lhota

6.

30. 9.

So

10.30

TJ Prostřední Lhota

- MFK Dobříš

7.

8. 10.

So

10.30

TJ Tatran Sedlčany „B“, z. s.

- TJ Prostřední Lhota

8.

14. 10.

So

10.30

TJ Prostřední Lhota

- TJ Sokol Daleké Dušníky

9.

22. 10.

Ne

13.45

TJ Sokol Počepice, z.s.

- TJ Prostřední Lhota

10.

28. 10.

So

10.30

TJ Prostřední Lhota

- TJ Obořiště

11.

5. 11.

Ne

10.00

SK Nový Knín

- TJ Prostřední Lhota

12.

11. 11.

So

10.30

TJ Prostřední Lhota

- TJ Sokol Dublovice z. s.

13.

13. 9.

St

17.00

MFK Dobříš

- TJ Prostřední Lhota

14.

28. 9.

Čt

10.30

TJ Prostřední Lhota

- TJ Tatran Sedlčany „B“, z. s.

III

chotilsk¯
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Chotilský receptář
Tento receptář budeme ještě věnovat cuketám, zaslouží si to.
Tato pro někoho fádní vodnatá zelenina bez výrazné vůně a
chuti se dá právě díky těmto vlastnostem využít mnoha způsoby. Zdají se vám kuřecí prsa příliš suchá? Mně tedy ano. Zkuste
jednoduchý recept – Kuřecí prsa v cuketě. A zeleninová varianta masových karbanátků jsou karbanátky z cukety. Obě jídla
jsou rychle připravena jako lehká letní večeře.
Kuřecí prsa v cuketě
• 1 nepříliš velkou cuketu
(mladou neloupeme, použijeme celý plod i s jádřincem)
• kuřecí prsa 4 ks
• 1 větší cibule)
• mletá sladká paprika
• pepř
• sladká smetana
• trošku soli
• bylinky dle chuti (bazalka,
rozmarýn, provensálské
koření)

chotilsk¯

 uketu nakrájíme na kostičky
C
(je-li starší, oloupeme, případně zbavíme jádřince). Na oleji
zpěníme cibuli, přidáme cuketu.
Opečeme a vložíme na nudličky nakrájená kuřecí prsa.
Osolíme, lehce přidáme sladkou
papriku, pepř a bylinky dle
chuti. Dusíme pod pokličkou
doměkka. Ke konci přípravy
přilijeme sladkou smetanu dle
chuti. Vhodná příloha je rýže.

zpravodaj
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Měsíčník pro Mokrovraty, Pouště8
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Cuketové karbanátky
• 1 cuketu
• česnek - půl hlavičky
• 1 větší cibuli
• hladká mouka dle potřeby
• strouhanka
• 2 vejce
• bazalka (nejlépe čerstvá)
nebo majoránka
• mletý pepř
• sůl


Cuketu oloupeme (pokud je mladá
a má měkkou slupku - neloupeme)
a postrouháme nahrubo. Posolíme a po chvilce z ní vymačkáme
vodu. Přidáme pepř, bazalku,
cibuli pokrájenou nadrobno, prolisovaný česnek, vejce, promícháme
a zahustíme dle potřeby moukou
a strouhankou. Tvoříme bochánky, které pokládáme na pečicí
papír na plech a pečeme v troubě.
Ideální přílohou k cuketovým karbanátkům je bramborová kaše.

Dobrou chuť přejí

-Lhotské vařečky-

POZVÁNKA

SOBOTA

28. 10.
2017

Mokrovratský

zpravodaj

8

srpen 2017

příloha novoknÍnského zpravodaje

Aktuality z naší školy – září 2017
Vážení spoluobčané,
prázdniny utekly a je třeba se vrátit do školních lavic. O dění v novém
školním roce 2017/2018 Vás budeme pravidelně informovat na stránkách
Mokrovratského zpravodaje i na našich webových stránkách. Na úvod
předkládáme přehled akcí vztahujících se k začátku školního roku.
4. 9. – slavnostní zahájení nového školního roku
– přivítání prvňáčků
6. 9. – úvodní třídní schůzka
–p
 řátelské posezení s kytarou na školní zahradě s opékáním špekáčků
18. 9. – divadelní představení pro ZŠ i MŠ: „Ať žijí duchové“ – divadlo Příbram
22. 9. – „Pouťové pečení“ – společná akce dětí a rodičů od 14.00 do 17.00 hodin
22. 9. – „Podzimníčci“ – vítání podzimu
23. 9. – „Škola na pouti“ – školní jarmark (koláče, zákusky) – od 14.00
do 16.00 hodin
Tak tedy vykročme správnou nohou a správným směrem!
zaměstnanci ZŠ a MŠ Mokrovraty

Mše svatá v Mokrovratech

středa

Ve středu 27. 9. 2017 bude u kapličky v Mokrovratech
sloužena od 17.00 hod. poutní mše svatá.

V

chotilsk¯

zpravodaj

MOKROVRATSK¯

zpravodaj

27. 9.
2017

I

INZERCE
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Veterinární centrum Za Kocábou, spol. s r. o.

Kominík

Hřbitovní 121, Nový Knín

ORDINAČNÍ HODINY: pondělí – pátek

Ve dnech 28. 9. – 1. 10. 2017 bude v Mokrovratech
a na Pouštích chodit kominík.
Občané, kteří mají zájem o kominické služby, se mohou objednat do 25. 9. 2017 na OÚ Mokrovraty.
	Telefon:
	E-mail:

08:00–09:00 hod. – ambulance
09:00–12:00 hod. – objednaní pacienti a chirurgické zákroky
14:00–17:00 hod. – ambulance

318 59 38 12
mokrovraty@volny.cz

Případy mimo pravidelnou pracovní dobu dle našich možností po telefonické domluvě.

Svoz nebezpečného odpadu
• Pouště, náves			
• Mokrovraty, před obchodem

sobota

9.39–9.49 hod.
9.54–10.04 hod.

16. 9.
2017

Nebezpečný odpad: staré barvy, motorové oleje, olejové
filtry, brzdová kapalina, rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, detergenty a odmašťovadla, fotochemikálie, staré léky, zbytky zahradní chemie, olověné aku baterie,
monočlánky, zářivky apod.
Nebezpečný odpad lze odložit zdarma.

OBEC MOKROVRATY
Vás srdečně zve na

PODZIMNÍ POUŤ
v sobotu 23. září 2017

• před obecní restaurací na návsi
• pouťové atrakce
• od 14.00 do 16.00 hod. školní jarmark – pouťové koláče
a zákusky od dětí ZŠ a MŠ

II

MOKROVRATSK¯

zpravodaj

Telefonní čísla
MVDr. Klára Linhartová
735 121 827
MVDr. Zbyněk Linhart starší
602 485 419
		
		
MVDr. Zbyněk Linhart, DiS.
736 424 793
		
		
Ing. Lenka Stříbrná
734 485 031
		

– ordinace pro malá zvířata
– práce v terénu
– koně a hospodářská zvířata
– ordinace pro malá zvířata
– práce v terénu
– koně a hospodářská zvířata
– ordinace pro malá zvířata
– asistence v ordinaci
– ekonomika, administrativa

INZERCE

INZERCE

MarionDance
Taneční a tvůrčí škola

Vás srdečně zve do taneční sezóny 2017/2018

Taneční pro dospělé
• Sokolovna v Novém Kníně
• 10 lekcí každý pátek od 20:00 do 21:40 hod
• kurzovné 2 450 Kč/pár

Zápis z

ahájen

!

Společenský tanec pro začátečníky i pokročilé tanečníky.
Na jednotlivé lekce bude nově navazovat Tančírna
od 21:45 do 22:30 hod.
Začínáme v pátek 15. září.

Přihlášky a info na:

www.mariondance.cz | e-mail: mariondance@email.cz | tel.: 606 793 100

Tanec je forma komunikace, zábavy a terapie ve dvou. Přijďte se přesvědčit!

Výuka jazyků na Slapech
ANGLIČTINA – FRANCOUZŠTINA - ŠPANĚLŠTINA

www.JAZYKYLEHCE.cz

tel.: 721 459 917
pro studenty
podnikatele
zaměstnance
cestovatele

Individuální a tvořivý přístup / konverzace na vybraná témata / Firemní výuka

!!! NEPROPÁSNĚTE SVOU ŠANCI !!!
BEZSTAROSTNÉ A EKOLOGICKÉ VYTÁPĚNÍ
VAŠEHO DOMU S DOTACÍ AŽ 127 500 Kč

TEPELNÁ ČERPADLA
FUJITSU
TOSHIB
A
Stanislav Hrbek
Chotilsko 31, 262 03 Nový Knín
774 687 758, stanislav.hrbek@seznam.cz
www.topeni-voda-hrbek.cz | www.vytapenidomu.cz

Nabízíme Vám montáž i zpracování žádosti
pro druhé kolo kotlíkové dotace.

