Novoknínský 04
zpravodaj

duben 2018
výtisk zdarma

Měsíčník pro Nový Knín, Chotilsko a Mokrovraty
Mikroregion Střední Povltaví

04 / 2018

Vážení přátelé,
dovolujeme si Vás srdečně pozvat na setkání v rámci tradiční Noci kostelů
tentokrát za poznáním kostela svatého Zikmunda ve Velké Hraštici 25. 5. 2018.

Program Noci kostelů 2018 ve Velké Hraštici
18.00	Kostel sv. Zikmunda – program pro děti, které připraví uvítání
poutníků z Nového Knína
18.00
Mše svatá v Novém Kníně za všechny účastníky Noci kostelů
18.30
Odchod na pěší pouť z Nového Knína do Velké Hraštice
19.30
Přivítání dětmi a zahájení Noci kostelů ve V. Hraštici zvoněním
Čtení z historie Velké a Malé Hraštice
Zpěvy a čtení z dávných textů
21.00
Posezení u ohně s občerstvením
22.00
Zpěvy z Taizé při svíčkách za doprovodu kytary
22.30
Závěr s požehnáním obci a účastníkům setkání
Na všechny se těší P. Josef Andrejčák O.Cr., farář,
a členové Farní rady farnosti Starý Knín
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SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
jak již bylo v minulých číslech zmíněno, v letošním roce si připomínáme 100 let od ukončení I. světové války a od vzniku republiky. Určitě je
dobré si toto významné výročí připomenout i v našem městě. Jako každý
rok 28. října položíme věnce k pomníkům připomínajícím padlé ve válce.
Vzhledem ke kulatému výročí bychom měli udělat ještě něco více. Mluvili
jsme na radě o zasazení několika lip, jak již při takovýchto příležitostech
bývá zvykem.
Obracím se na Vás s prosbou o zamyšlení. Pokud by Vás napadlo, co by
přispělo k tomuto výročí, dejte nám vědět. Nechceme dělat žádné okázalé
akce, ale něco, co by toto výročí důstojně připomenulo.

Ing. Tomáš Havlíček
starosta

Titulní kresba:
„Vilová ulice“
Novoknínsk¯
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ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
USNESENÍ č. 83/18 ze zasedání Zastupitelstva
města Nový Knín ze dne 19. 3. 2018
• USNESENÍ č. 1 – 83/2018 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje
upravený program zasedání.
• USNESENÍ č. 2 – 83/2018 – RM
Rada města Nový Knín bere na
vědomí rezignaci ředitele Základní
školy a Mateřské školy Nový Knín
a pověřuje starostu města vyhláše-

ním konkurzního řízení na obsazení
tohoto místa a vyzvání členů výběrové komise, kteří vyplývají ze zákona.
Ing. Tomáš Havlíček, starosta města
Ing. Radek Hrubý, člen rady
V Novém Kníně dne 19. 3. 2018

USNESENÍ č. 84/18 ze zasedání Rady města Nový Knín ze dne
3. 4. 2018
• USNESENÍ č. 1 – 84/2018 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje
doplněný program rady č. 84/18.
• USNESENÍ č. 2 – 84/2018 – RM
Rada města Nový Knín postupuje žádosti o poskytnutí příspěvku
z fondu kultury a sportu k projednání sportovní komisi a pověřuje
starostu města Nový Knín a starostu
TJ Sokol Nový Knín doplněním podkladů pro společné jednání zástupců města Nový Knín a Sokola, které
proběhne 23. 4. 2018.
• USNESENÍ č. 3 – 84/2018 – RM
Rada města Nový Knín jmenuje komisi na konkurzní řízení na
ředitele Základní školy a Mateřské
školy Nový Knín ve složení: Ing. Radek Hrubý a Milan Brejcha za Město Nový Knín, Ing. Jaroslava Tichá
za ZŠ a MŠ Nový Knín, Mgr. Jana
Zouchová za školskou radu, Mgr.
Bohumila Pallagyová, ředitelka 2.
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ZŠ Dobříš, Ing. Pavel Čámský za ČŠI
a Mgr. Blanka Suchanová za KrÚ
Středočeského kraje a pověřuje starostu města pozváním komise na
první jednání.
• USNESENÍ č. 4 – 84/2018 – RM
Rada města Nový Knín projednala koupi dvou měřičů rychlosti
a optimální variantu předloží starosta města na zasedání Zastupitelstva
města.
• USNESENÍ č. 5 – 84/2018 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje
smlouvu pro poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů
s SMS – služby s.r.o. a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
• USNESENÍ č. 6 – 84/2018 – RM
Rada města Nový Knín projednala petici občanů z ulice V Jalovčinách a konstatuje, že oprava předmětné komunikace bude probíhat
zpravodaj
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dle harmonogramu oprav místních
komunikací.
• USNESENÍ č. 7 – 84/2018 – RM
Rada města Nový Knín projednala žádost o vypracování projektové
dokumentace opravy místní komunikace Sudovice II a konstatuje,
že na příštím řádném zasedání Zastupitelstva města je na programu
schválení harmonogramu oprav komunikací. Projekty budou následně
vypracovány na základě harmonogramu oprav.
• USNESENÍ č. 8 – 84/2018 – RM
Rada města Nový Knín projednala žádosti o koupi pozemků v majetku města a předává tyto k projednání stavební komisi.
• USNESENÍ č. 9 – 84/2018 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje
záměr pronájmu pozemků parc. č.
672/1 a 672/7 v k.ú. Nový Knín panu
P.Š. za cenu 1 Kč za rok.

• USNESENÍ č. 10 – 84/2018 – RM
Rada města Nový Knín bere
na vědomí vyhlášení ředitelského
volna pro ZŠ a MŠ Nový Knín.
• USNESENÍ č. 11 – 84/2018 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje program zasedání Zastupitelstva
města konaného dne 19. 4. 2018 od
19.00 hod. na radnici v Novém Kníně.
• USNESENÍ č. 12 – 84/2018 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje umístění zmrzlinového stánku
na pozemku parc. č. 117 v k.ú. Nový
Knín. Návrh přesného umístění
bude schválen na některém dalším
zasedání Rady.
Ing. Tomáš Havlíček, starosta města
Petr Chmelík, zástupce starosty
V Novém Kníně dne 3. 4. 2018

• USNESENÍ č. 85/18 ze zasedání Rady města Nový Knín ze
dne 16. 4. 2018
• USNESENÍ č. 1 – 85/2018 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje
rozpočet 2018 a rozpočtový výhled
ZŠ a MŠ Nový Knín.

a Mateřské školy Nový Knín za rok
2017 a rozdělení fondů. Hospodářský
výsledek a rozdělení fondů je nedílnou součástí tohoto usnesení.

• USNESENÍ č. 2 – 85/2018 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje hospodářský výsledek Základní

Ing. Tomáš Havlíček, starosta města
Petr Chmelík, zástupce starosty
V Novém Kníně dne 16. 4. 2018

Měsíčník Novoknínský zpravodaj
Číslo 04/2018 vyšlo v Novém Kníně, dne 2. 5. 2018.
Ministerstvem kultury ČR evidováno po číslem MK ČR E 10608.
Vydává Městský úřad Nový Knín, nám. Jiřího z Poděbrad 1, 262 03 Nový Knín, IČ 00242888.
Uzávěrka příštího čísla: pátek 25. 5. 2018.
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SDĚLENÍ RADNICE
Informace pro občany k platbě vodného a stočného z důvodu
změny provozovatele vodohospodářské infrastruktury
Vzhledem k tomu, že Město Nový Knín je od 1. 1. 2018 provozovatelem
městského vodovodu a kanalizace, dochází k několika změnám. Samotná
fakturace za vodné a stočné pro fyzické osoby i firmy zůstává beze změn
a vyúčtování bude zasíláno ve stejných termínech jako doposud. Změna se
týká pouze plateb. Bude je možné hradit převodem, složenkou nebo hotově
v kanceláři pokladny a podatelny MěÚ v Novém Kníně, a to pouze v úřední
dny:
pondělí a středa 7.00–12.00 a 12.30–17.00.
Při platbě převodem, prosím, uvádějte číslo účtu včetně předčíslí:
1046 – 521474359/0800
Již nebude možné provádět hotovostní platby ve Vodohospodářské společnosti v Dobříši.

Informace pro připojení na vodovod či kanalizaci
Pro zřízení nové či napojení již připravené vodovodní přípojky vždy nejprve, prosím, kontaktujte MěÚ Nový Knín – p. Petru Švihlíkovou, kancelář
podatelny, tel. 318 593 015, kde vás budeme informovat o dalším postupu.
Současně žádáme všechny, kteří doposud neuhradili vodovodní či kanalizační přípojku, aby tak v co nejbližší době učinili.
MěÚ Nový Knín

O kontrole a kvalitě pitné vody v Novém Kníně
Pitná voda bezesporu patří mezi nejpřísněji kontrolované potraviny a povinnost testování je podrobně vymezena v řadě právních předpisů Ministerstva zdravotnictví,
které jsou dnes plně v souladu s evropskou legislativou. Kvalita vody je
intenzivně sledována v průběhu celého procesu – od zdroje až po kohoutky
u spotřebitelů.
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Právní předpisy stanovují povinná místa kontroly, minimální četnost a rozsah kontroly. Supervizi nad kontrolou kvality pitné vody provádějí orgány
ochrany veřejného zdraví.
Místem, kde pitná voda musí splňovat přísné požadavky, je kohoutek spotřebitele.
Kontroly pitné vody v obci Nový Knín jsou prováděny u odběratelů pitné vody dle přísných podmínek zákona o ochraně veřejného zdraví spolu
s prováděcí vyhláškou, kde je stanoven rovněž rozsah kontroly. Krácený
rozbor je rozbor základní, obsahuje cca 23 ukazatelů. Dalším místem, kde
kontroly provádíme, jsou úpravny vody.
Úplný rozbor zahrnuje všechny ukazatele a obsahuje cca 60 ukazatelů
(v kráceném i úplném rozboru lze ve stanovených případech některé ukazatele vypustit nebo snížit četnost jejich stanovení).
Roční četnost kontrol je stanovena pro celý vodovod podle objemu dodávané vody, příp. počtu zásobovaných obyvatel. Na Dobříši se provádí 10 krácených rozborů a 2 úplné každý rok. Rozbory vody jsou prováděny pouze
v akreditované laboratoři z důvodu maximální objektivity vyšetření.
V našem případě rozbory pitné vody zajišťuje akreditovaná zkušební laboratoř 1. SčV, a.s., v Příbrami a rozbory odpadních vod provádí akreditovaná
laboratoř společnosti Eko-Vak s. r. o. na Dobříši.

SLOŽKY
XVI. ročník NKT
Milé kamarádky, milí
kamarádi, stabilní i nestabilní členové NKT
CREW, příznivci a podporovatelé! Obracíme se
na vás už po šestnácté.
Na putovním poháru
nám zbývá poslední volné místo pro jméno vítěze. Pojďme do toho! Letošní
ročník je naplánovaný na 21. 7. 2018.
Zveme vás tedy všechny na pořadatelskou schůzi NKT CREW v pátek 13. 7.
od 19 hodin v Oplocence.
Už se na vás těšíme!
Milan a Olda

Novoknínsk¯
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POZVÁNKA NA DĚTSKÉ
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Zveme všechny zájemce o rybolov na dětské rybářské závody konané dne

12. 5. 2018 na revíru Koupelna v Novém Kníně
a 13. 5. 2018 na obecním rybníčku Dolejšák
v Mokrovratech
Závody pořádá ČRS, místní organizace Nový Knín.
Úspěšní soutěžící budou odměněni praktickými cenami.
Těšíme se na Vaši účast.
Výbor MO ČRS Nový Knín

PROPOZICE ZÁVODU:
Místo: RYBNÍK Koupelna za hřištěm v Novém Kníně
Program:
8.00–8.30
10.30–11.00
12.00
12.15
Doba trvání

prezentace
přestávka na občerstvení
ukončení závodu
vyhodnocení
soutěže může být upravena v závislosti na počasí.

Účast pro děti od 6–15 let, určeno pro registrované v ČRS a děti z rybářského kroužku. Startovné a občerstvení je pro soutěžící zdarma.
Soutěžní pravidla:
1. Povolen 1 prut.
2. Soutěžící sám nahazuje a zdolává rybu, pomoc při podebrání ryby je
povolena jen v kategorii do 8 let.
3. Při porušení bodu 2 soutěžních pravidel bude soutěžící vyloučen ze závodů.
4. Při ulovení ryby 1 cm délky = 1 bod, bez rozdílu druhu ryby. Při shodném počtu bodů rozhoduje počet ulovených kaprů.
5. Měření úlovku a záznam do startovního lístku provádí rozhodčí.
6. Soutěžící si smí ponechat ryby dle rybářského řádu.
7. Ostatní pravidla dle platného rybářského řádu.
Kontakt: Ing. David Veselý, e-mail: odaglaii@email.cz; mob. 724523443
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DĚTSKÁ SKUPINA FARNÍ CHARITY STARÝ KNÍN
V KNÍNĚ NOVÉM
Dětská skupina Farní charity Starý Knín zahájila svou činnost na začátku října 2016 a až
do současnosti se v ní vystřídalo na celodenní i kratší pobyty celkem 40 dětí. Mohli jsme
tak pomoci rodičům, kteří se realizují ve svých
profesích a při tom potřebují mít zajištěnu péči
o své malé děti; maminky se vracejí do zaměstnání po mateřské dovolené a péče o jejich děti
je pro ně důležitá. Zájem o naše služby se pěkně projevil i o prázdninách, kdy jsme pohlídali
i děti ze školkových zařízení. Děti nejen pohlídáme, ale snažíme se o jejich celostní rozvoj
a o vytvoření takového prostředí, které je jim
příjemné a je pro ně podnětné. Plánujeme současný projekt (podpora z dotace OPZ Ministerstva práce a sociálních věcí) dokončit v závěru měsíce
září 2018 a bezprostředně navázat projektem novým, tentokrát tříletým.
Pozitivní změnou bude, že docházka bude pro děti zdarma, jejich rodiče
budou platit pouze stravné. Rodiče mohou své děti stále ještě přihlašovat
a docházku konzultovat na telefonním čísle 724 236 152 (S. Krejčíková) a přijít nás se svými ratolestmi navštívit.
Těšíme se na viděnou v naší dětské skupině na adrese: Nový Knín 278.

ČHJ LIBČICE
Aprílové uzlování
Jako každý rok, tak i letos jsme vyrazili s našimi hasiči na soutěž ve vázání uzlů do Nalžovic. Tentokráte v pracovní den odpoledne, a to 5. 4. 2018.
S sebou jsem vezla 15 dětí ve věku od 5 do 13 let. Ano, divíte se dobře,
i pětiletý špunt dokáže uvázat minimálně 4 uzle, na kterých by si leckterý
dospělák zamotal ruce. No a jak jsme bojovali? Belinka, ten pětiletý špuntík,
vybojovala zlatou medaili ve své kategorii do 6 let. V kategorii od 6 do 10
let nám vybojovaly medaile děvčata, a to 2. místo Kačka, 3. místo Terezka
a o chloupek to měla i Simonka na 4. místě. V kategorii od 10 do 12 let jsme
také bodovali. Na 1. místě s nejlepším časem ze všech kategorií se umístila

Novoknínsk¯
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Verča, na 3. místě Pepa a krásné bramborové místo si vybojovala Verunka,
která byla na soutěži poprvé. Přidám do houfu i svou bramborovou medaili
v kategorii veteráni :-). Samozřejmě všichni na "bedně" stát nemohou, prostě se občas každému nedaří tak, jak by chtěl, a nervíčky nás trápí na každé
soutěži. Přesto, konkurence Nalžováků je obrovská a časy všech ostatních
dětí nebyly vůbec špatné. Proto za skvělou reprezentaci děkuji také Gustíkovi, Nelince, Handě, Jardovi, Káje, Báře a Michalovi.

BUBUCUP
Další soutěž v Nalžovicích nás čekala 14. 4. 2018. Na tuto soutěž jsme nejeli v kompletní sestavě, naopak nám vypomáhali ještě někteří kamarádi.
BUBUCUP je přespolní běh. Soutěžilo se v kategoriích Piškoti (děti do 6 let),
1.–3. třída, 4.–6. třída a 7.–9. třída. Ve skupině 1.–3. třída (běh na 3,5 km) se
nám umístily dvě hlídky na 4. a 6. místě z celkového počtu 12 hlídek. V kategorii 4.–6. třída (běh na 4,5 km) se nám umístily hlídky na 4. místě a na
11. místě také z celkového počtu 12 hlídek. A v nejstarší kategorii 7.–9. třída
(běh na 4,5 km) se nám umístila jedna hlídka na krásném 3. místě a odvezla
si místo medailí nádherné bronzové bubáky.
Tímto děkuji jak hasičům, tak jejich kamarádům za super reprezentaci.
Jana Kolková
vedoucí mládeže ČHJ Libčice

SVOZ ELEKTROODPADU
Svoz elektroodpadu libčickými hasiči stále probíhá. Nově budeme elektroodpad skladovat v ulici Jatecká v Novém Kníně. Proto kdo máte zájem o odvoz elektroodpadu nebo nám ho tam chcete odvézt, kontaktujte Janu Kolkovou na tel. 721445445. Děkujeme.
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MAS BRDY-VLTAVA ROZDĚLUJE DOTACE
V NÁSLEDUJÍCÍCH OBLASTECH:
Od 26. 3. 2018 do 10. 6. 2018 je vyhlášena výzva MAS na podporu neinvestičních záměrů v oblasti sociálního podnikání (podpora z Operačního
programu Zaměstnanost).
Od 9. 4. 2018 do 22. 6. 2018 je vyhlášena výzva na podporu investic v oblasti
sociálního podnikání (podpora z Integrovaného regionálního programu).
Od 9. 4. 2018 do 29. 6. 2018 je vyhlášena výzva na podporu investic v zemědělském i nezemědělském podnikání (podpora z Programu rozvoje
venkova).
Nabízíme bezplatné konzultace vašich záměrů v kanceláři MAS Brdy-Vltava
na Mírovém náměstí 1551, Dobříš. Více informací naleznete na webu www.
brdy-vltava.cz v sekci Výzvy. Můžete volat také na telefonní číslo 605 344 750
nebo nás kontaktovat na email brdy-vltava@seznam.cz.

Co se podařilo v rámci meziobecní spolupráce v regionu
Brdy – Vltava v sociální oblasti?
V letech 2011 až 2012 byl pro naše území za účasti obcí, poskytovatelů
sociálních služeb, pracovníků Sociálního odboru města Dobříše a veřejnosti
zpracován Komunitní plán sociálních služeb regionu Brdy – Vltava na období 2013–2017. V loňském roce tedy platnost tohoto dokumentu vypršela
a nastal čas se ohlédnout, co všechno se v jeho rámci podařilo v území zrealizovat. Plán obsahoval celkem 76 opatření, která měla přispět ke zlepšení
sociální situace obyvatel regionu Brdy – Vltava. Průběžně bylo plněno 62
opatření, plán byl tedy naplněn z více než 80 %. A co konkrétně se nám podařilo? Obce regionu společně vytvořily Sociální fond. I díky této podpoře
se podařilo rozšířit kapacity i rozsah v regionu poskytovaných služeb (např.
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, odlehčovací služba a další).
Bylo realizováno několik projektů na podporu dlouhodobě nezaměstnaných
(pracovní četa Brdy-Vltava, šicí dílna Farní charity Starý Knín). Dále byl
v území díky Centru pro komunitní práci Střední Čechy pilotně ověřen uniNovoknínsk¯
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kátní projekt na podporu osob pečujících o osobu blízkou (nejčastěji rodiny
pečující o děti se zdravotním postižením), kterým byla nabízena odborná
i psychosociální podpora v jejich nelehkém údělu. Podařilo se toho opravdu
hodně, a co nás čeká dál? V současné době díky podpoře Operačního programu Zaměstnanost aktualizujeme plán sociálních služeb pro další období.
Scházíme se společně s obcemi, poskytovateli a uživateli služeb a snažíme se
vymyslet, co dalšího podniknout, aby se všem obyvatelům našeho regionu
dostalo potřebné podpory a pomoci v případě, že se ocitnou v obtížné životní
situaci. Děkuji tímto všem našim spolupracovníkům a aktivním organizacím na poli sociálních služeb, jejichž práce je nezastupitelná.
Za MAS Brdy-Vltava Bc. Markéta Dvořáková, DiS.,
a za Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska Ing. Petra Křivonosková

Pro naše děti zakládáme Zahradu u ČÁPA
Skupina maminek od ČÁPA (o. p. s. ČAP je poskytovatel služeb péče
o děti v regionu Dobříšska-Novoknínska) se dala dohromady a v těchto měsících začíná s prvními pracemi na projektu Zahrady u ČÁPA. V Budínku
máme k dispozici stavení se stodolou a rozlehlou zahradu, které prozatím
leží ladem. To se však již brzy změní!
Od 1. 7. zde vznikne nová dětská skupina Žlutý ČÁP pro 12 dětí, které budou moci většinu času trávit venku na louce, v lese, a přitom budou
mít možnost stálého zázemí v budově. Jedná se zatím o naši „nejzelenější“ dětskou skupinu, kdy péče o zahradu a následné ochutnávky  budou
součástí každodenního programu. Do této skupiny hledáme lektorku, která
chce svůj talent věnovat péči o děti a současně miluje přírodu stejně jako
my. Více o této pozici najdete na našem webu www.dccap.cz. Vznik dětské
skupiny Žlutý ČÁP je finančně podpořen z Operačního programu Zaměstnanost v rámci Evropského sociálního fondu.
Přestože se právě dokončuje rekonstrukce prostor pro dětskou skupinu Žlutý ČÁP, již nyní se horečně plánuje, konzultuje a připravuje projekt
Zahrady u ČÁPA. Ještě letos chceme založit edukačně užitkovou Zahradu
u ČÁPA, která bude sloužit jak dětem, tak pro pěstování zeleniny a ovoce.
Máme rádi zdravé a chutné potraviny z našeho regionu a rádi bychom je
zprostředkovali co nejširšímu okruhu rodin. Naším snem je být pravidelně
zásoben dobrými a chutnými potravinami, o kterých víte, kdo je vypěstoval/zpracoval. Představte si, že jednou týdně dostanete do rukou bedýnku
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s chlazeným mlékem, lahodným čerstvým sýrem, osvěžujícím červeným
rybízem… Líbí se vám ta představa? Nám také. A proto jsme již uskutečnili
první kroky a začali s budováním, úklidem a dalšími pracemi na zahradě
v Budínku. Chtěli byste nám pomoci a zapojit se do skupiny? Rádi byste
v Zahradě našli pracovní uplatnění? Chcete o celém projektu vědět více?
Pátek 11. 5. 2018 od 18.00 „Zahrada u ČÁPA“, informační setkání, Čajovna Maborn Dobříš, Příkrá 342 (cajovnadobris.cz)
Pátek 25. 5. 2018 od 18.00 „Zahrada u ČÁPA“, informační setkání, Oranžový ČÁP, Nový Knín, nám. Jiřího z Poděbrad 52
Sobota 26. 5. 2018 od 8.30 brigáda v Budínku č. p. 2 – zakládáme kompost, opravujeme oplocení, terénní úpravy dvorku
Pokud vás myšlenka zaujala a rádi byste nám pomohli, uvítáme pomoc
formou darování sazeniček rostlin, keříků či jen formou sdílení vašich zkušeností. Pokud nemáte čas ani pěstitelské přebytky a chcete nám pomoci,
pak nás můžete podpořit zasláním jakékoliv částky na náš transparentní
účet 2601409310/2010 u Fio banky a. s.
Za tým aktivních maminek a dětí od ČÁPA
Míša Sarnovská

Novoknínsk¯

zpravodaj

13

04 / 2018

Aktuálně od ČÁPA
O Velikonocích jsme s dětmi z Oranžového i Zeleného ČÁPA využili možnosti navštívit výstavu v Muzeu zlata v Mincovně v Novém Kníně a zúčastnili jsme se také ukázky zdobení vajíček různými technikami. Chtěla bych
touto cestou mnohokrát poděkovat za pozvání a čas, který nám věnovaly,
paní Petře Lojínové i autorkám zdobených kraslic. Rádi do muzea přijdeme
znovu při další příležitosti.
Nebyla to jediná výstava, kterou jsme si v březnu prohlédli. Vzali jsme
děti také do Dobříše na Výstavu historických hraček na zámku. A její návštěvu mohu jen doporučit, a to nejen dětem. Na této výstavě si přijdou na
své holky i kluci všech věkových kategorií.
Pozvání na událost budoucí:
•

Den dětí s ČÁPEM

9. 6. od 14 hodin, na dětském hřišti v Oplocence
Zvány jsou všechny děti i jejich příbuzní, známí a kamarádi na odpoledne plné her a zábavy.
Johana Dvorská

Novinky ze Zeleného ČÁPA:
Zelený ČÁP je plný novinek. Z původního Dětského centra se transformoval na Dětskou skupinu Zelený ČÁP Sudovice a přestěhoval se do nových
prostor. Ale ne daleko, jen o pár metrů vedle původního Dětského centra,
konkrétně do Oranžového domu s modrými okny do nových, větších, světlejších a veselejších prostor s krásným zeleným kobercem a spoustou místa
pro trávení šťastných a radostných chvil, plných zábavy a poznání.
Mimo již zmíněné stěhování máme každou chvíli velmi vzácnou návštěvu díky „Zelenému“ projektu „Maminko, tatínku… chceš nám něco povědět
o tvém povolání?“ Díky tomuto projektu se dozvídáme velmi zajímavé informace o různých povoláních, setkáváme se se zajímavými lidmi a užíváme
si zábavu. Mimo jiné se jednalo o návštěvu hasiče Arnýho, policejních potápěčů Petra a Miloslava, armádního generála pana Bečváře… Dále také proběhla veselá výroba mýdel s paní Smejkalovou, velikonoční tvoření s paní
Kaliankovou a naučné seznámení se zeleninou díky panu zelináři Vališovi.
Aktuálně si užíváme krásné jarní dny v našem okolí a již podnikáme
celodenní výlety, ten první proběhl do Nových Dvorů do kravína. V následující době nás čeká výlet za záchranáři a také náš oblíbený pěší výlet do
Malé Hraštice.
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Zelený ČÁP je určený dětem, které nejpozději v lednu 2019 dovrší věku
4 let až do začátku povinné školní docházky. V současné době DS Zelený
ČÁP navštěvují 3 děti, které v září nastoupí již do základní školy. Pro následující školní rok 2018/2019 máme v Zeleném ČÁPU ještě posledních pár
volných míst. V případě zájmu o přijetí kontaktujte hlavní lektorku DS Zelený ČÁP Jiřinu Šlapákovou.
Jiřina Šlapáková

KVĚTEN VE FARNOSTI
Měsíc květen je mariánským měsícem, kdy se dříve
lidé setkávali u kapliček a společně se modlili, zpívali
písně a tak chválili Pána Boha. I v naší farnosti je řada
kapliček, které ožívají právě v tomto měsíci. Přijměte tedy
pozvání na bohoslužby u kapliček v naší farnosti:
1. 5. Malá Hraštice 18.00 první májová pobožnost, mše svatá
– společně s P. Janem Dlouhým, naším sousedem z Mníšku pod Brdy.
8. 5. Chramiště 15.00 májová pobožnost, mše svatá
19. 5. Čelina 17.00 poutní mše svatá
20. 5. Županovice 15.00 poutní mše svatá
26. 5. Slovanská Lhota 15.00 poutní mše svatá
5. 5. v kostele sv. Zikmunda ve Velké Hraštici v 15.00 poutní mše
svatá ke svátku sv. Zikmunda.
10. 5. je slavnost Nanebevstoupení Páně. Mše svatá je v Boroticích
v kostele Nanebevzetí Panny Marie v obvyklou dobu 16.45. Srdečně zveme.
Připojíme se také k diecézní pouti za duchovní povolání na Svatou
Horu v sobotu 12. 5. Program je tam po celý den. Hlavní mše svatá bude
v 11.00 s panem kardinálem Dominikem Dukou. V minulém měsíci bylo
v našem kostele 13 bohoslovců, kteří se připravují na kněžství – modleme
se za ně.
V úterý 15. 5. se kněží příbramského vikariátu sejdou v naší farnosti
a v 9.00 budeme slavit mši svatou v kostele sv. Fabiána a Šebestiána ve
Staré Živohošti.
19. 5. prožijeme v diecézi slavnost biskupského svěcení. 23. ledna
jmenoval papež František světícím biskupem pražské arcidiecéze Zdenka
Wasserbauera. Biskupské svěcení bude v pražské katedrále při mši svaté
v 10.00. Blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání.
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19. 5. ve 20.00 v kostele sv. Fabiána a Šebestiána ve Staré Živohošti
budeme slavit svatodušní vigilii.
V pátek 25. 5. se připojíme k Noci kostelů, kterou prožijeme v kostele
sv. Zikmunda ve Velké Hraštici.
PROGRAM:
18.00
Kostel sv. Zikmunda – program pro děti, které připraví uvítání
poutníků z Nového Knína
Mše svatá v Novém Kníně za všechny účastníky Noci kostelů
18.30
Odchod na pěší pouť z Nového Knína do Velké Hraštice
19.30
Přivítání dětmi a zahájení Noci kostelů 2018 ve V. Hraštici zvoněním
Čtení z historie Velké a Malé Hraštice
Zpěvy a čtení ze starých textů
21.00
Posezení u ohně s občerstvením
22.00
Zpěvy z Taizé při svíčkách za doprovodu kytary
22.30
Závěr s požehnáním obci a účastníkům setkání

Úmysly apoštolátu modlitby na měsíc květen
Evangelizační úmysl: Za poslání laiků
Aby laici mohli své jedinečné poslání naplňovat skrze tvořivou odpověď
vůči výzvám, kterým svět dnes čelí.
Národní úmysl: Za milost zakusit láskyplný pohled, kterým nás Bůh trvale provází a proměňuje (srv. Žl 139/138).
Přikládám ještě pár myšlenek z nové papežské exhortace Gaudete et
exsultate (Radujte se a jásejte).
O povolání ke svatosti v současném světě.
Touto exhortací bych především rád připomněl povolání ke svatosti
dané Pánem každému z nás, také tobě: „Buďte svatí, neboť já jsem svatý“
(Lv 11,44; 1 Petr 1,16). Druhý vatikánský koncil na to položil mocný důraz:
„Všechny věřící křesťany, vybavené v každém povolání a stavu tolika
a tak velikými prostředky spásy, volá Pán – každého jeho vlastní cestou –
k dokonalé svatosti, jako je dokonalý sám Otec“ (Lumen gentium, 11).
„Každého jeho vlastní cestou,“ říká koncil. Není tedy třeba klesat na
mysli při pohledu na vzory svatosti, které se jeví nedostižné. Existují svědectví, která jsou užitečná, povzbuzují nás a motivují, ale nikoli proto,
abychom je kopírovali, což by nás dokonce mohlo vzdalovat od té jediné
a specifické cesty, kterou Pán vyhradil nám. Záleží na tom, aby každý
věřící rozpoznal svoji vlastní cestu a dal vzejít tomu nejlepšímu ze sebe,
co do něho zcela osobně vložil Bůh (srov. 1 Kor 12,7), a nevyčerpával se
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ve snaze napodobovat něco, co není zamýšleno pro něho. Všichni jsme
povoláni být svědky.
Ke svatosti není třeba být biskupem, knězem, řeholnicí či řeholníkem.
Častokrát jsme pokoušeni myslet si, že svatost je vyhrazena těm, kdo mají
možnost zachovávat odstup od běžného zaměstnání, aby se věnovali modlitbě. Tak to není. Všichni jsme povoláni být svatými tím, že budeme žít
lásku a nabízet každému svědectví v každodenním zaměstnání tam, kde
jsme. Jsi zasvěcená nebo zasvěcený? Buď svatý (svatá) tím, že budeš radostně prožívat svoje zasvěcení. Jsi ženatý či vdaná? Buď svatý v lásce
a oddanosti vůči své manželce či manželovi, jako Kristus a církev. Jsi
pracující? Buď svatý poctivou a kompetentní prací ve službě bratřím. Jsi
matka či babička? Buď svatá trpělivým vyučováním dětí, aby následovaly
Ježíše. Máš pravomoc? Buď svatý zápasem o obecné dobro a zříkáním se
svých osobních zájmů.
Dovol milosti svého křtu přinášet plody na cestě svatosti. Všechno nech
otevřené Bohu a s tímto cílem se rozhodni pro Něho, vol Boha stále znovu.
Neklesej na mysli, protože máš sílu Ducha svatého, která to umožňuje,
a svatost je v zásadě plodem Ducha svatého v tvém životě (srov. Gal 5,2223). Když jsi pokoušen sednout na lep svojí slabosti, pozvedni oči k Ukřižovanému a řekni: „Pane, jsem ubožák, ale ty můžeš učinit zázrak, abych
byl trochu lepší.“ V církvi, svaté i hřešící, se nachází vše, co je potřeba
k růstu ve svatosti. Pán ji obdařil Slovem, svátostmi, svatyněmi, komunitním životem, svědectvím svatých a mnohotvárnou krásou, plynoucí z Pánovy lásky, „jako nevěstu ozdobenou šperky“ (Iz 61,10).
Tato svatost, k níž tě volá Pán, roste malými skutky. Například: nějaká
paní jde nakupovat na trh, potká sousedku, začnou si povídat a padne
nějaká kritika. Paní si však řekne: »Ne, nebudu o nikom mluvit špatně.«
Toto je krok směrem ke svatosti. Potom se doma svého syna zeptá na jeho
plány, a přestože je unavena, sedne si k němu a trpělivě a citlivě mu naslouchá. To je další oběť, která posvěcuje. Potom zakusí nějakou úzkost,
ale připomene si lásku Panny Marie, vezme růženec a s vírou se modlí.
To je další krok ke svatosti. Potom vyjde na ulici, potká chudáka, zastaví
se a citlivě s ním rozmlouvá. Také toto je krok vpřed.
Ptá-li se tedy někdo z nás, jak se stát dobrým křesťanem, odpověď je
jednoduchá: je zapotřebí, aby každý svým způsobem konal to, co říká
Ježíš v promluvě o blahoslavenstvích (Srov. Kázání z Domu sv. Marty,
9. 6. 2014). V nich se rýsuje tvář Mistra, jíž jsme povoláni dát zazářit v každodennosti svého života.
Doufám, že tyto stránky budou užitečné, aby se celá církev věnovala
prosazování touhy po svatosti. Prosme, aby nám Duch svatý vlil intenzivní
touhu být svatí k větší slávě Boží a povzbuzujme se v tomto předsevzetí
navzájem. Tak budeme sdílet štěstí, které nám svět nebude moci odejmout.
Přeji Vám všem, abychom se nebáli vykročit na cestu ke svatosti. Provázím Vás svým požehnáním.
P. Josef Andrejčák O.Cr.
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KONANÉ AKCE
V letním kině Nový Knín se v letošním létě uskuteční dva koncerty.
PÁTEK

20. 7.
2018

PÁTEK

17. 8.
2018

koncert Lucie Bílé se skupinou Arakain

koncert skupiny Olympic

Cena vstupného na každý koncert je 450 Kč.
Předprodej vstupenek je na Městském úřadu Nový Knín, v Muzeu zlata
Nový Knín, v Autoelektro Liška Velká Hraštice, v Informačním středisku
Dobříš a v trafice „U Davida“ Dobříš.

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Otevřený dopis
Vážení zastupitelé města, občané.
Na zasedáních zastupitelstva několikrát zaznělo mé jméno v souvislosti
s výstavbou v Ledrenské ulici.
Podle informací pana starosty Ing. Tomáše Havlíčka jsem se na této výstavbě podílel jako zástupce firmy Dokas Dobříš, s.r.o., ve funkci technického stavebního dozoru. Naposledy takto informoval na posledním zasedání
zastupitelstva dne 19. 4. 2018.
K tomuto musím uvést, že tyto informace jsou zcela nepravdivé, vymyšlené.
Moje působení ve firmě Dokas Dobříš bylo v rámci živnosti vázané pro
provádění staveb, jejich změn a odstraňování. Zápis v živnostenském rejstříku byl ustanoven dne 1. 10. 2010. Mandátní smlouva mezi mnou a firmou Dokas byla uzavřena 31. 12. 2010 a ukončena dohodou o ukončení dne
15. 1. 2014.
Nikdy jsem nebyl zaměstnancem firmy Dokas Dobříš, s.r.o.
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Smlouva na budování komunikací a inž. sítí v současné ulici Ledrenská
byla uzavřena mezi firmou Dokas Dobříš, s.r.o., a Městem Nový Knín dne
31. 12. 2008 s tím, že zahájení je duben 2009, ukončení 31. 12. 2010. Dodatek
na vícepráce a méněpráce byl uzavřen 31. 8. 2010.
To, že jsem se na výstavbě neúčastnil, je patrno z uvedených smluv mezi
městem a firmou, neboť v té době jsem neměl s firmou Dokas Dobříš, s.r.o.,
nic společného.
Důkazem by měly být zápisy ve stavebním deníku.
Po dokončení stavby je zhotovitel povinen předat stavební deník nebo
jednoduchý záznam o stavbě stavebníkovi. Dále stavební zákon v § 154 odst.
1 písm. d) stanoví povinnost vlastníkovi budovy uchovávat stavební deník
po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu, popřípadě od dokončení
stavby.
Nikde v tomto dokumentu není můj podpis a ani být nemůže. Mohl bych
dodat ještě další skutečnosti, ale nebudu vás tím zatěžovat.
Poslední věta.
Nechci být v budoucnu s výstavbou v Ledrenské ulici jakkoliv spojován.
Jiří Krása

K VÝROČÍ NOVOKNÍNSKÉHO SOKOLA

Jak je asi již všeobecně známo, novoknínský Sokol si letos připomíná 120 let od svého založení. Pevně doufám, že o okolnostech
jeho vzniku a o jeho dějinách napíšou jiní, a to mnohem zasvěceněji, než
bych to svedl já. Přesto bych si dovolil jedním skromným příspěvkem ono
výročí aspoň nepřímo připomenout – a to ukázkou „agitační poezie“ oné
doby, totiž 90. let 19. století.
Následující báseň tedy není moje. Pochází ze sbírky Sokolské sonety, která vyšla v roce 1895. Je z ní (stejně jako z dalších básní uvedené sbírky) patrné, a jak už tomu u básní agitačních bývá, až příliš patrné, pro jakou ideu
byl její autor zapálen. Ano, šlo o zakládajícího člena jedné z četných sokolských tělocvičných jednot, totiž té, která sídlila v Libni, tehdy ještě samostatném městě za okrajem Prahy. Později se stal jejím náčelníkem a zůstal
jím až do své smrti. Příliš brzké smrti, dodejme; kmotřička vybavená kosou
si jej totiž odvedla z tohoto světa v jeho necelých 24 letech, shodou okolností
právě v roce, kdy se zrodil novoknínský Sokol, konkrétně 15. června 1898.
Kdyby bylo bývalo zůstalo jen u této sbírky, její autor by asi skončil v zapomnění – přece jen šlo o jeho prvotinu a, jak už bylo zmíněno, o poezii
Novoknínsk¯
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„agitační“. Naštěstí u jediné sbírky nezůstalo – Karel Hlaváček, neboť tak
se autor jmenoval, stihl za svého kratičkého života vydat ještě další dvě
sbírky Pozdě k ránu a Mstivá kantiléna. Posmrtně vyšly jeho Žalmy a v pozůstalosti se našly i další básně, do sbírek nezařazené. Uvedené verše patří
k nejkrásnějším květům české básnické dekadence. Asi nejznámější je jeho
báseň Hrál kdosi na hoboj, která se dočkala i řady zhudebnění, a to muzikanty z velmi odlišných žánrových „přihrádek“: namátkou jmenujme Ivu
Bittovou, plzeňskou skupinu Fregata, Svatopluka Kůrku, Minnesengry, ale
třeba i skupinu Visací zámek.
Dodejme, že Karel Hlaváček byl nejen vynikajícím básníkem (i v těch
„agitačních“ Sokolských sonetech mě jedna báseň docela příjemně překvapila – ale o tom snad někdy příště), ale též pozoruhodným výtvarníkem
a grafikem – vedle svých sbírek „měl na svědomí“ například výtvarné
zpracování sbírky Větry od pólů od Otokara Březiny (Václava Jebavého).
A na konec si připomeňme ještě jednu skutečnost, která je zajímavá pro
nás, kdo jezdíme na Ledro: Karel Hlaváček, než ho ze zdravotních důvodů
propustili do civilu, strávil začátek roku 1896 v kasárnách v Tridentu (italsky Trento, německy Trient) a vliv tohoto pobytu se projevil v některých
z jeho pozdějších básní.
Nyní se však konečně začtěme do veršů, jimiž se Karel Hlaváček tak
hrdě hlásil ke svému sokolství:
Sokolská myšlénka
Ty, jež jsi dlouho doutnala a vřela
až na dně duší vůdců našich, smělá,
ty trpká v začátku však v konci sladká,
ty vždycky rozhodná a nikdy vratká,
Ty, jež jsi Atlant bleskem přeletěla,
co vítěz, jež jsi přes Vogesy hřměla,
ty přísná a zas vlídná jako matka,
kéž hostí tebe palác, každá chatka!
Ty svižná v našich zápasech, ty hbitá,
když Tebou čepel jiskří se a kmitá,
jen tebou srdce naše bouří, jásá;
Tys naše credo, ty jsi naše spása,
tys v rtech nám modlitbou a žulou v svale
bdi při nás dnem i nocí neustále.

Ukázka výtvarného díla
Karla Hlaváčka
„Můj Kristus“

S použitím básně Karla Hlaváčka (1874–1898)
zpracoval Miloš Hlávka
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme ČHJ Libčice za jejich vstřícnost a ochotu.

sousedky z Flusárny

Poděkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat paní MUDr. Věře Fialové, dětské
lékařce, za její přístup k citlivé dětské duši, za její obětavou a profesionální péči, kterou vykonávala jako dětský pediatr v Novém Kníně. Přejeme jí
hodně zdraví, radosti z vnoučat, pohodu a klid v osobním životě.
Srdečně děkujeme. Kubišovi a Konopáskovi

Poděkování
Občané Knína děkují panu Zdeňkovi Malčánkovi a spol. za krásný vzpomínkový článek ve zpravodaji.

JUBILANTI MĚSÍCE

Oslavenci měsíce května jsou paní Marie Korotvičková, pan Jaroslav
Čejda a pan Josef Adamec. Kulatiny slaví paní Irena Součková. Významné
jubileum má pan Zdeněk Rejl.
Přejeme všem zdraví, štěstí a spoustu radostných okamžiků.

Novoknínsk¯
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ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE:
Zastupitelstvo obce na zasedání dne 9. 4. 2018 jednalo zejména ve
věcech:
• zápis ze setkání výboru pro rozvoj
obce ve věci prodeje, koupi a směny pozemků v k.ú. Chotilsko za
roky 2003–2018
• zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2017
• analýza současného stavu ochrany osobních údajů v obci Chotilsko
• školení Ministerstva vnitra týkající se GDPR
• rozhodnutí o povolení provozování přístaviště pro přívoz
• mapování infrastruktury a služeb
venkova
• žádost o přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
• územně plánovací dokumentace
na úrovni obce
• ukončení mimořádných opatření
k prevenci tlumení moru včelího
plodu
• rozhodnutí o poplatku za odebrané množství podzemní vody
• zápis z jednání o provozu vodních
skútrů na vodní nádrži Slapy
• stížnost na poškození komunikace
ve směru na Kobylníky – řešeno

chotilsk¯

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

s Křižonické lesy, s.r.o., budou se
podílet na opravě vozovky
informace KÚ k povolování hazardních her
pozvánka na valnou hromadu
České spořitelny a.s.
rozpočtové opatření č. 4/2018. Celková výše příjmů je 13.197,7 tis. Kč
a celková výše výdajů je 18.158,6
tis. Kč
závěrečný účet s celoročním hospodařením obce „s výhradou“
plány společných zařízení – KPÚ
Křeničná a KPÚ Hněvšín
dělení a scelování pozemků k. ú.
Sejcká Lhota a k. ú. Chotilsko
nabídka na zakoupení nástěnných
a stolních kalendářů pro rok 2019
žádost o finanční podporu kulturního festivalu Cihlafest v obci Slapy
žádost ČHJ Libčice o příspěvek na
dětský hasičský tábor konaný na
Nové Živohošti
žádosti o přidělení bytu č. 001
v bytovém domě Prostřední Lhota
22
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• cenová
nabídka
ARANEA
NETWORK a.s. na přeložku dvou
telegrafních sloupů v místní části
Prostřední Lhota
• žádost o souhlas s umístěním včelích úlů na pozemek parc. č. 585,
k. ú. Chotilsko
• dodatek k pachtovní smlouvě mezi
obcí Chotilsko a Zemědělskou společností Dobříš, spol. s r.o.
• žádost o souhlas s ekonomickou
činností obce Chotilsko – „Provozování vodovodů a kanalizací
a úprava a rozvod vody“

• zadání územního plánu obce Chotilsko, předložené pořizovatelem
územního plánu – MěÚ Dobříš
• sdělení advokátní kanceláře HJS,
Příbram ve věci odstranění stavby
plotu z obecní cesty vedoucí po pozemku parc. č. 412/9, k. ú. Křeničná, místní část Stará Živohošť
• žádost o odprodej pozemku parc.
č. 31/4, k. ú. Chotilsko
• žádost o souhlas s napojením pozemku parc. č. 394/21, k. ú. Prostřední Lhota na obecní vodovod
- OÚ -

PODĚKOVÁNÍ HASIČŮM A OSTATNÍM DOBROVOLNÍKŮM
Děkuji všem hasičům a ostatním dobrovolníkům, kteří se zúčastnili úklidu příkopů u silnic od Živohošťského mostu směrem na Zábornou Lhotu,
Prostřední Lhotu a Sejckou Lhotu až po Mokrsko.
-starostka obce, velitel SDH Chotilsko-

HOLD OBĚTEM VÁLKY
Dne 8. května vzpomeneme našich
spoluobčanů, kteří položili své životy
na samém konci 2. světové války. Pietním aktem v 11 hodin u památníku padlým bojovníkům v květnové revoluci 1945
v Záborné Lhotě uctí jejich památku položením věnců zástupci obce Chotilsko,
členové místních sborů dobrovolných hasičů, místní občané a hosté.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji touto cestou za milou návštěvu paní starostky Běly Tobolové a zástupcům SDH Záborná Lhota panu Ladislavu Cihelkovi a panu Bohuslavu
Maškovi, kteří mně přišli poblahopřát k mým narozeninám.
-Alena Konvalinková-

II
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ZPĚT V ČASE
Výlet na Veselý
(„Vltavské proudy“ č. 2 z roku 1914)
Nad osadou zvanou Mokřsko vypíná se nevysoký (488 m) snadno přístupný vrch Veselý s vyhlídkou utěšenou a v pravdě veselou. Na zalesněném vrcholu zřízena je velmi primitivní rozhlednička – v koruně břízy,
kamž vylezeme po žebříce (20 stupňů). Kdo má závrať, ať se má na pozoru,
neboť zvláště za větru rozhledna se povážlivě kývá a nutno dobře držeti
se zábradlí. Na východě na dvou místech objevuje se hladina blízké Vltavy, zarámovaná v nádheře lesů, jakož i širé okolí povltavské. Pod vrchem
v Mokřsku je výborný hostinec Čermákův, pravý výletní útulek vyhladovělých turistů, jakýchž bychom si přáli v Povltaví více. Použijeme-li železnice,
máme sem ze stanice „Knín-Hraštice“ dobré 2 hodiny. Z Dobříše čítáme do
Mokřska 3 hodiny.
… a DNES: vrch zůstal Veselý, narostl ale počet stupňů na rozhlednu,
snížil se počet hospod pod vrchem (na nulu) a značně se vylepšila dostupnost místa ze všech stran. Jo a ještě drobnost, pro výhled už turista nemusí
šplhat na břízu ve větru se kymácející, ale pevná kovová konstrukce mu po
zdolání 137 schodů na vyhlídkovou plošinu poskytne jak dostatečné bezpečí,
tak zejména vyhlídku ještě utěšenější. Rozhledna je přístupna veřejnosti
od dubna do října o víkendech a v době od června do srpna i ve všedních
dnech mimo pondělí. Jako drobnou náhražku za zaniklé hospody nabídne
obsluha rozhledny vedle upomínkových předmětů také omezený sortiment
občerstvení.

Místo zvané „V korouhvích“
(Výňatek z pojednání Prof. dr. Jindřicha Barvíře „O zlatých horách Jílovských po válkách husitských“ podaného v časopise Vltavské proudy č. 8
z roku 1938.)
… O sv. Václavě r. 1419 konalo se na nedalekých Křížkách u Želivce známé velké shromáždění lidu a stal se podnět k začátku válek husitských.
Ale není záznamu, že by se byli Jílovští zúčastnili shromáždění toho nějak
činně a jistotně aspoň většinou zůstávali věrni králi Zikmundovi, poněvadž
tento připomíná jich v řečeném listu svém jakožto „věrných našich milých
měšťan jílovských“. Leč v zápětí po onom shromáždění nastal neklid v okolí
pražském i v rozsáhlé krajině jižních Čech a již počátkem listopadu téhož
roku 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
chotilsk¯
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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.) Po oné srážce pak obojí spojený
zástup obrátil se dle slov letopiscových na cestu ku Praze a „pod Jílovým
v noci přes řeku Sázavu se přebral“.
… a DNES: na tomto místě u Prostřední Lhoty zvaném V korouhvích panuje čilý stavební ruch, po jehož skončení zde vznikne nová vodní plocha
k zadržování vody v krajině. Stavbu na obecním pozemku financuje Pozemkový úřad ČR jako tzv. společné zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav. Po dokončení stavba přejde do majetku obce.

IV
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ŠETŘENÍ S VODOU
Zima byla sice tentokrát o něco delší než v minulých letech, ale místo
jara (kdy po většinu času prší a tím dojde k zvýšení stavu podzemních vod)
přišlo rovnou léto s teplotami okolo 25 °C, slunečným počasím a minimem
srážek. Následkem toho lze předpokládat, že i letos (snad už naposledy)
dojde k nedostatku pitné vody ve vodojemu v Prostřední Lhotě. Vodojem je
sice provizorně zásobován z vrtů v Chotilsku, ale hadice je položena volně
na zemi a tím dochází často k jejímu poškození a přerušení dodávky vody.
Z uvedeného důvodu by měly domácnosti v Mokrsku a Prostřední Lhotě
napojené na obecní vodovod dodržovat zásady šetření s vodou. Určitě není
na škodu, když šetřit s vodou budou i ostatní domácnosti, neboť podzemní
vody rychle mizí a kde je dnes silný vrt, může v dohledné době dojít v lepším případě k zeslabení dodávky vody a v horším případě k jeho úplnému
vyschnutí.
Mezi základní pravidla šetření s vodou patří především omezení zalévání zahrad a napouštění bazénů. Napuštění bazénů by mělo probíhat
především v nočních hodinách, aby mohlo dojít k dopuštění vody ve vodojemu. Zalévání zahrad by mělo probíhat opravdu v minimálním množství
nebo vůbec – určitě by se zahrady neměly zalévat každý den a už vůbec ne
vícekrát denně!
Co se týče propojení vodojemů v Chotilsku a Prostřední Lhotě – v současné době je vydáno stavební povolení na vybudování řádného vodovodního propojení. Tento vodovod by měl vést přes Lipí, s možností napojení
místních obyvatel. Z důvodu vyšší ceny uvedené v rozpočtu na vybudování
tohoto propojení sháníme na tuto akci dotaci, která by alespoň částečně
pokryla vypočtené náklady. Každopádně bychom chtěli tento rok toto propojení uskutečnit a tím by došlo k obnově dodávky vody do vodovodu v Prostřední Lhotě a Mokrsku a ke zrušení provizorního propojení. Mimochodem
toto provizorium trvá už tři roky, tak dlouho trvalo, než jsme vyřešili smlouvy s vlastníky dotčených pozemků, územní rozhodnutí a stavební povolení.
-tajemník OÚ-
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NEDĚLE

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

3. 6.
2018

Královna Kapeska

V rámci dětského dne pořádá obec Chotilsko v neděli 3. 6. 2018 zájezd na
dětské divadelní představení KRÁLOVNA KAPESKA do Divadla Hybernia.
Jedná se o volné pokračování pohádkového příběhu muzikálu Kapka medu
pro Verunku. Cena za vstupné pro dospělou osobu je 350 Kč, místní děti
mají vstupné zdarma, děti, které nemají trvalý pobyt v obci, uhradí 200 Kč,
dopravné je pro všechny zdarma. Bližší informace o odjezdu budou zájemcům upřesněny na obecním úřadě a na vývěskách v jednotlivých částech
obce.
-OÚ-

4. ROČNÍK DOBRÁ NÁLADA NAD ZLATO

SOBOTA

23. 6.
2018

Spolek Veselý vrch si vás dovoluje pozvat na 4. ročník
happeningu DOBRÁ NÁLADA NAD ZLATO, který se bude
konat v sobotu 23. června 2018 od 16.00 v prostorách Chotilského muzea
v Chotilsku. Vystoupí hudební skupiny Angels & Marek Černoch, Lety
mimo a Dynamic-band.
Připraveny budou atrakce pro děti včetně divadelního představení, samozřejmě včetně nezbytných stánků s bohatým občerstvením.
Na viděnou se těší organizační výbor.
Ing. Jiří Bendl
předseda spolku Veselý vrch
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AKTUALITY Z OBCE

Usnesení ze zápisu č. 33/2018 ze zasedání Zastupitelstva obce
Mokrovraty, konaného dne 28. 3. 2018 od 19.00 hodin
• Usnesení č. 1-33/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
volí zapisovatelku p. JUDr. Veroniku Kučíkovou a jako ověřovatele zápisu p. Pavlínu Hejrovou a p. Karla
Kaláta.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 2-33/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje program jednání zastupitelstva obce dne 28. 3. 2018 takto:
1) Informace o vodě
2) Rozpočtové opatření č. 2/2018
3) Účetní závěrka za rok 2017 včetně výsledku hospodaření
4) Zpráva o výsledku hospodaření
obce a závěrečný účet 2017
5) Účetní závěrka ZŠ a MŠ Mokrovraty za rok 2017
6) Smlouva o dílo – projektové práce
a inženýrská činnost
7) Smlouva o budoucí smlouvě o zří-

I

MOKROVRATSK¯

zení věcného břemene a dohoda
o umístění stavby
8) Smlouva o dílo – Obnova vodovodu
9) Různé
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
K bodu 1/
Starostka obce informovala přítomné
zastupitele a hosty z řad občanů obce
o průběhu řešení nedávného problému se zásobováním občanů obce pitnou vodou. Konstatovala, že v den,
kdy nastal problém, tj. 21. 3. 2018, byla
na obci přítomna na pravidelné roční
kontrole p. Nováková z KHS Příbram.
Ten den obdržel obecní úřad telefonáty a e-mailové zprávy o pochybnostech o kvalitě vody, že voda zapáchá
apod. Přítomná p. Nováková nařídila,
aby obecní úřad vydal s okamžitou
platností zákaz používání vody k pitným účelům i po převaření. Obecní
úřad okamžitě zajistil náhradní zásozpravodaj
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bování pitnou vodou cisternami VHS
Dobříš. Ve vodárně byla okamžitě
vyřazena z provozu plastová nádrž
s vodou, kde byla nově instalována
fólie. Voda byla ze zásobních nádrží
vypuštěna. Ve čtvrtek 22. 3. 2018 firma ICA s.r.o. Příbram nainstalovala
novou přepážku do zásobní nádrže.
Obě nádrže, hydroglobus a vodovodní řad byly propláchnuty čistou
vodou a znovu napuštěny. V pátek
23. 3. 2018 byl proveden akreditovanou laboratoří krácený rozbor vody
rozšířený o stanovení těkavých látek,
který dle laboratorního vyšetření vyhověl požadavkům pro pitnou vodu.
Zápach vody mohl být způsoben
zřejmě chemickou reakcí, která
mohla následovat po předchozí instalaci nového technického zařízení
(přepážky či speciální fólie) do obecní úpravny vody, což je zvláštní obcí
nově pořízená nádrž sloužící pro
předchozí úpravu vody tzv. odželezňováním. Tento proces spočívá
v omezení obsahu železa a manganu, kdy nádrž slouží k vysrážení
manganu a železa, což jsou prvky,
které se v poslední době (možná
v důsledku celkového poklesu spodních vod) v obecní vodě vyskytují
ve větší míře než v minulých letech
a způsobují nedávné poměrně časté
problémy v obci se zakalením vody
či jejím hnědavým zabarvením. Instalace technického zařízení proběhla den před inkriminovaným datem,
kdy se projevil problém s kvalitou
vody (dne 21. 3. 2018). Technické
zařízení (speciální fólii) zde nainstalovala odborná firma, která obci
garantovala nejen odborné provedení prací, ale i atest nezávadnosti
výrobku. Navzdory těmto proklamacím však byla dočasně ovlivněna
kvalita vody v obecním vodovodu
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zřejmě špatně nastaveným dávkováním chemikálií na úpravu vody,
které provedla firma ICA s.r.o. Příbram, a tím byl způsoben následný
problém chuti a pachu vody (z vody
byl údajně cítit chlor).
Odborný zástupce obce pro provozování vodovodu p. Chlumecký
zdůraznil, že obec provádí veškeré
povinné pravidelné rozbory vody,
a to dvakrát ročně základní rozbor
a dále každý druhý měsíc další povinné rozbory. Rozbory vody byly do
této doby vždy v pořádku.
Starostka obce slíbila přítomným
občanům, že veškeré podstatné informace související s vodou bude občanům sdělovat prostřednictvím tzv.
mobilního rozhlasu, tj. zasíláním sms
zpráv občanům, případně i e-maily
(připravované odkalování, provádění
větších zásahů na obecním vodovodu
apod.). Starostka obce dále přislíbila, že zastupitelé prověří, proč došlo
k problémové situaci, konkrétně pak
prověří případné pochybení odborné
firmy INFORM - CONSULT - AQUA,
s.r.o., která instalaci technického zařízení 21. 3. 2018 v obci prováděla.
• Usnesení č. 3-33/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje rozpočtové opatření č.
2/2018. Rozpočet se upravuje na straně příjmů o 15 096,74 Kč na položce
4111 (Neinvestiční přijaté transfery
ze státního rozpočtu – Volba prezidenta), na straně výdajů na § 6118
(Volba prezidenta ČR) o 15 096,74 Kč
a na § 2310 (Pitná voda) o 650 000
Kč. Rozpočtové opatření je vyrovnáno položkou 8115 (Financování)
ve výši 650 000 Kč. Ostatní závazné
ukazatele nejsou změněny.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
zpravodaj
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• Usnesení č. 4-33/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje účetní závěrku obce
Mokrovraty za rok 2017 včetně výsledku hospodaření.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 5-33/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje Zprávu o výsledku hospodaření obce Mokrovraty za rok
2017 a Závěrečný účet za rok 2017
bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 6-33/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje účetní závěrku MŠ a ZŠ
Mokrovraty za rok 2017.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 7-33/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje Smlouvu o dílo č. 9/2018
o dodávce projektových prací a inženýrské činnosti – dokumentace pro
provedení stavby na akci: „Mokrovraty – rozšíření kanalizačních

sítí – gravitační kanalizace“ mezi
Obcí Mokrovraty a firmou FIALA
PROJEKTY s.r.o., Lečkova 1521/15,
149 00 Praha 4.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 8-33/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
neschvaluje Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene
a Dohodu o umístění stavby č. IV-126022131/1 mezi ČEZ Distribuce, a.s.,
Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly
a Obcí Mokrovraty.
Výsledek hlasování: Pro: 0 hlasů /
Proti: 9 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 9-33/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje Smlouvu o dílo – Obnova vodovodu Mokrovraty – Litinové
potrubí DN 150 mezi Obcí Mokrovraty a Vodohospodářskou společností
Dobříš, spol. s r.o., Jiráskova 656,
263 01 Dobříš.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
Stanislava Ecklová
starostka obce

AKTUALITY Z NAŠÍ ŠKOLY – KVĚTEN 2018
7. 5. – ředitelské volno ZŠ, provoz MŠ podle počtu přihlášených dětí
9. 5. – zápis do MŠ
14. 5. – divadelní představení Příbram – „Křišťálová hvězda“
16. 5. – besídka MŠ ke Dni rodin – „Maminky a miminka“ od 16.00
28. 5. – školní výlet – „Pohádková kovárna“ Selibov a město Písek
30. 5. – pasování žáků 1. ročníku „Na čtenáře“ od 15.30
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Vážení spoluobčané,
jaro už převzalo vládu nad zimou a příchod slunečného počasí nám
umožnil návrat do přírody a činnosti s ním spojené. Jarní atmosféru navodila i pohádka „O hledání jara“, se kterou se prezentovalo divadlo „Vysmáto“ s panem Alešem Bílkem. Jeho vlastnoručně vyrobené loutky a nenapodobitelný styl vždy dokážou děti zaujmout.
20. dubna se všechny děti i se svými učitelkami zapojily do akce „Ukliďme Česko“, která má přímou souvislost se Dnem Země. Z úvodního rozhovoru o ochraně a péči o přírodu je zřejmé, že děti mají v tomto směru
velmi dobré znalosti. Poté se všichni pustili do úklidu „Oranžového hřiště“
i širšího okolí školy.
Divadelní představení „O chytré princezně“, které jsme zhlédli v KD Dobříš, zpestřilo dětem běžné dění ve škole.
Průvodem „čarodějů a čarodějnic“, který se uskutečnil 30. 4., vyvrcholily dubnové akce naší školy.
Při zápisu do 1. ročníku ZŠ bylo přijato 10 dětí.
Zaměstnankyně ZŠ a MŠ Mokrovraty

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V MOKROVRATECH
PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/19
Zápis dětí do Mateřské školy Mokrovraty (podání žádosti o přijetí dětí
k předškolnímu vzdělávání) se bude konat dne 9. května 2018 od 14.00 do
17.00 hodin ve třídě MŠ. Rodiče (zákonní zástupci) s sebou přinesou rodný
list dítěte, občanský průkaz a vyplněnou Žádost o přijetí dítěte do mateřské
školy, jejíž součástí je potvrzení o zdravotní způsobilosti a řádném očkování.
Žádost o přijetí je možno vyzvednout v mateřské škole v pracovní dny od
6.30 do 8.00 nebo od 12.00 do 16.00 hodin.
Přijímat se budou děti dle stanovených kritérií.
Kritéria pro přijetí dítěte k docházce do mateřské školy:
1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, jejichž
vzdělávání v MŠ je od 1. 9. 2017 povinné.
2. Děti ze spádové oblasti Mokrovraty podle data narození (od nejstaršího
přihlášeného dítěte do počtu volné kapacity MŠ).
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SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

SOBOTA

Sobota 19. 5. 2018:
• Mokrovraty, před obchodem
• Pouště, náves

12.30–12.40
12.43–12.53

19. 5.
2018

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.

SVOZ ELEKTROODPADU A OBJEMNÉHO ODPADU
Kdy: sobota 12. 5. 2018 od 10.00 do 12.00
• Mokrovraty – dvůr u hasičské zbrojnice
• Pouště – u kontejnerů na tříděný odpad
Elektroodpad – pouze kompletní elektrozařízení: pračky, mikrovlnky,
ledničky, vrtačky, vysavače, žehličky apod.
Objemný odpad: koberce, lina, nábytek, matrace apod.
Pneumatiky nepatří do objemného odpadu! Místa zpětného odběru
pneumatik zajišťuje společnost Eltma, www.eltma.cz.
Občané a chataři z Mokrovrat a Pouští mohou odpad na těchto místech
odkládat zdarma.
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OBEC MOKROVRATY
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

DĚTSKÝ PIRÁTSKÝ DEN

konající se
v sobotu 26. 5. 2018 od 13.30
na fotbalovém hřišti
v Mokrovratech
PROGRAM:
13.30
zahájení
13.30–15.00 zápis do soutěží
15.00
soutěž pro dospělé
15.30
ukončení soutěží
15.30–16.30	Honba za ztraceným
pokladem
16.30
vyhodnocení soutěží

Program pro děti zahrnuje velkou
skluzavku Pirátská loď, velký skákací hrad Ostrov Opic, obří pirátské
puzzle, malování malých pirátů
(facepainting), výtvarnou
dílnu, kde si děti mohou
odnést vyrobené pirátské klobouky domů,
soutěže o věcné ceny.

Na této akci se budou pořizovat dokumentační fotografie
pro účely Obce Mokrovraty.

INZERCE

