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SLOVO STAROSTY

Investiční akce – dostavba vodovodu a rekonstrukce dalších
mostů a lávek.
Vážení spoluobčané,
po delší odluce se v týdnu od 24. 7. započalo s další rekonstrukcí po povodních 2013, a to mostu M-01 u Sirotkova mlýnu. Podmínkou zadání bylo,
že stávající most bude zachován a po konzervaci přemístěn na „odpočinek“
na zatím neupřesněné místo tak, aby i další generace mohli obdivovat technický výtvor našich předků. Na jeho místo bude instalován nový, také příhradový ocelový most.
V další fázi budou postupně rekonstruované lávky L-01 U Brunclíků,
L-02 U Šrámků a L-03 U Koupelny. Samozřejmě při rekonstrukcích dojde
k omezení užívání. Nejvýznamnější je přerušení dopravy ze Starého Knína
na Kozí Hory, ale doufejme, že to nebude trvat dlouho a brzy budeme užívat
nové stavby.
Dále bude zahájena poslední etapa dostavby vodovodu, která započne
pravděpodobně ve Starém Kníně a postupně budou dokončeny všechny
jeho části. Také při této stavbě dojde k omezení dopravy v daných úsecích.
Hezké léto
Ing. Tomáš Havlíček
starosta

Titulní kresba:
Ulice Na Potůčku
Novoknínsk¯

zpravodaj
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ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
USNESENÍ č. 24/17 ze zasedání Zastupitelstva města Nový Knín ze dne 22. 6. 2017
• USNESENÍ č. 1 – 24/2017 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje upravený program zasedání zastupitelstva.
• USNESENÍ č. 2 – 24/2017 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
bere na vědomí rezignaci Anny
Budkové na funkci členky zastupitelstva a předsedkyně sociální komise.
• USNESENÍ č. 3 – 24/2017 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
bere na vědomí přijetí mandátu zastupitele města a složení slibu pana
Josefa Kolky.
• USNESENÍ č. 4 – 24/2017 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
volí ověřovatele zápisu - p. Josefa
Máchu a p. Josefa Kolku.
• USNESENÍ č. 5 - 24/2017 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje
rozpočtovou
změnu
2/2017. Rozpis jednotlivých položek
je nedílnou součástí tohoto usnesení
a ukládá starostovi města na příští zasedání zastupitelstva připravit
rozbor stávající situace ohledně kanalizačních přípojek.
• USNESENÍ č. 6 - 24/2017 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
projednalo a vzalo na vědomí
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Nový Knín
za rok 2016 Odborem kontroly Kraj-
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ského úřadu Středočeského kraje ze
dne 4. 5. 2017.
• USNESENÍ č. 7 – 24/2017 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje
celoroční
hospodaření města a závěrečný účet města
za rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2016 bez výhrad.
• USNESENÍ č. 8 – 24/2017 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje účetní závěrku města
Nový Knín za rok 2016.
• USNESENÍ č. 9 – 24/2017 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje výpověď smlouvy s Vodohospodářskou společností Dobříš
spol. s r. o. ze dne 1. 10. 1999 včetně
všech dodatků ke dni 31. 12. 2017.
• USNESENÍ č. 10 – 24/2017 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
neschvaluje smlouvu s M – SILNICE a. s., IČ 42196868 na realizaci
akce „Nový Knín – rekonstrukce
místní obslužné komunikace č. C16“.
• USNESENÍ č. 11 – 24/2017 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje smlouvu o poskytování
služeb se společností AZ OPTIMAL
s. r. o., IČ 25710468 na zajištění technického dozoru na akci „Dokončení
vodovodu Nový Knín – III stavba b“
a pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
zpravodaj

• USNESENÍ č. 12 – 24/2017 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
pověřuje kontrolní výbor, aby se zabýval prošetřením okolností kolem
výstavby infrastruktury u rodinných domů v Ledrenské ulici v Novém Kníně.
• USNESENÍ č. 13 – 24/2017 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje záměr prodeje pozemků
p. č. 242/6 o výměře 274 m2, p. č.
242/9 o výměře 911 m2 a p. č. 242/24
o výměře 1453 m2 v k. ú. Nový Knín.
• USNESENÍ č. 14 – 24/2017 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje záměr prodeje pozemků
p. č. 570/8 o výměře 2155 m2 a p. č.
570/10 o výměře 100 m2 v k. ú. Nový
Knín.
• USNESENÍ č. 15 – 24/2017 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje
smlouvu
o
budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene
a smlouvu o právu provést stavbu č.
IE-12-6007349/VB/1 k pozemku p. č.

559/2 v k. ú. Libčice ve prospěch
ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín
4, Teplická 874/8, IČ 24729035 a pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
• USNESENÍ č. 16 – 24/2017 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje upravená pravidla pro
stanovení výše cen při úplatných
převodech a některých směnách nemovitého majetku města Nový Knín.
Tato pravidla jsou nedílnou součástí
tohoto usnesení.
• USNESENÍ č. 17 – 24/2017 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
projednalo obsahovou formu zápisu ze zasedání zastupitelstva č. 23/17
ze dne 23. 5. 2017 a pověřuje zapisovatele doplnit tento zápis o doslovné
znění z diskuse ohledně komunikace v ulici Ledrenská.
Ing. Tomáš Havlíček, starosta města
Milan Brejcha, člen rady
V Novém Kníně dne 22. 6. 2017

USNESENÍ č. 65/17 ze zasedání Rady města Nový Knín ze dne
12. 6. 2017
• USNESENÍ č. 1 – 65/2017 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program zasedání Rady města Nový
Knín.
• USNESENÍ č. 2 – 65/2017 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje program zasedání zastupitelstva
dne 22. 6. 2017.

Novoknínsk¯

• USNESENÍ č. 3 – 65/2017 - RM
Rada města Nový Knín bere
na vědomí rezignaci paní Anny
Budkové na funkci zastupitelky
města Nový Knín.
• USNESENÍ č. 4 – 65/2017 - RM
Rada města Nový Knín bere
na vědomí žádost o přidělení bytu
M.K.

zpravodaj
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• USNESENÍ č. 5 – 65/2017 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
zadání studie chodníků do Sudovic
a Starého Knína.
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Ing. Tomáš Havlíček, starosta města
Ing. Radek Hrubý, člen rady
V Novém Kníně dne 12. 6. 2017

USNESENÍ č. 66/17 ze zasedání Rady města Nový Knín ze dne
26. 6. 2017
• USNESENÍ č. 1 – 66/2017 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program zasedání Rady města Nový
Knín.
• USNESENÍ č. 2 – 66/2017 - RM
Rada města Nový Knín bere na vědomí nové stanovy dobrovolného
svazku obcí regionu Dobříšsko a Novoknínsko a pověřuje starostu města
získáním dalších informací a pozváním jednatele ﬁrmy DOKAS s. r. o.
• USNESENÍ č. 3 – 66/2017 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
další zálohu SK Nový Knín ve výši
50 000,- Kč.
• USNESENÍ č. 4 – 66/2017 - RM
Rada města Nový Knín neschvaluje nabídku na mobilní rozhlas.
• USNESENÍ č. 5 – 66/2017 - RM
Rada města Nový Knín pověřuje
starostu města publikovat zprávy
v městském rozhlasu, na webu a facebooku města.
• USNESENÍ č. 6 – 66/2017 - RM
Rada města Nový Knín bere
na vědomí nabídku na vzduchovou
trampolínu a odkládá rozhodnutí
do příští Rady po upřesnění technických podmínek a ﬁnancování.
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• USNESENÍ č. 7 – 66/2017 - RM
Rada města Nový Knín pověřuje
starostu města prověřením možnosti
získání dotace na upravený projekt
komunikace v Sudovicích.
• USNESENÍ č. 8 – 66/2017 - RM
Rada města Nový Knín projednala budoucí provozování vodohospodářské infrastruktury a pověřuje
starostu města získáním dalších informací.
• USNESENÍ č. 9 – 66/2017 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
přemístění kontejnerů na bioodpad
do sběrného dvora z důvodu opakovaného ukládání komunálního a nebezpečného odpadu do těchto kontejnerů.
• USNESENÍ č. 10 – 66/2017 - RM
Rada města Nový Knín projednala
dopravní řešení náměstí v Novém Kníně a nové zpracování dopravní studie.
• USNESENÍ č. 11 – 66/2017 - RM
Rada města Nový Knín projednala zaměření tarasu ve Vilové ulici
a pověřuje zástupce stavební komise zajištěním podkladů pro provedení nové opěrné zdi.
Ing. Tomáš Havlíček, starosta města
Petr Chmelík, místostarosta
V Novém Kníně dne 26. 6. 2017

zpravodaj

SDĚLENÍ RADNICE
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst. 3, písm. c), bod 5 (týkajícím se účastníků trhu s elektřinou) a písm. d), bod 6 (týkajícím se výroben), zákona č.
458/2000 Sb., v platném znění, týkající se dne:
• 10. 8. 2017 od 7.30 do 15.00 v lokalitě Nový Knín - část obce: Nový Knín
na těchto odběrných místech: č. p.:/č. orient.:
Kozohorská 291, 298, 300, 354, 384, 391, 392, 396, 413
Staroknínská 311, 312, 313, 314, 315, 317, 318, 319, 320, 321, 345
V Jalovčinách 387
č. p.:/č. orient. bez ulic : 61/4, 183/31
• 11. 8. 2017 od 7.30 do 12.00 v lokalitě Nový Knín - část obce: Nový Knín
na těchto odběrných místech: č. p.:/č. orient.:
Čapkova /455
Hřbitovní 277
Na Kamínkách 483
Na Vyšehradě 94, 214, 215, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228,
229, 230, 238, 239, 244, 245, 246
Vilová 124, 248, 258, 281, 448
č. p.:/č. orient. bez ulic: 233/14
• 11. 8. 2017 od 12.30 do 15.30 v lokalitě Nový Knín - část obce: Nový Knín
na těchto odběrných místech: č. p.:/č. orient.:
Staroknínská 289, 316
• 14. 8. 2017 od 7.30 do 16.30 v lokalitě: Nový Knín - část obce: Nový Knín
na těchto odběrných místech: č. p.:/č. orient.:
Dvorská 294, 299, 324, 358, 360
Kozohorská 208, 328, 330, 331, 337, 352, 353, 363, 364, 369
Na Smíchově 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 159, 160, 163, 164, 171, 175,
180, 210, 233, 241, 253
Na Vyšehradě 173, 174, 177, 178, 290, 293, 342, 347, 350, 374, 375, 376, 377, 385
Pod Sady 286
Staroknínská 289, 310, 322, 325
č. p.:/č. orient. bez ulic: 485
ČEZ Distribuce

.

Novoknínsk¯
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Dovolená starosty
Starosta města bude v době od 7. do 11. srpna 2017 čerpat dovolenou.

V KNIHOVNĚ SE DĚJÍ VĚCI ANEB PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE
V úterý 27. června se uskutečnilo PASOVÁNÍ
NA RYTÍŘE ŘÁDU ČTENÁŘSKÉHO. Malí špuntíci
z prvních tříd přišli se svými učiteli p. Beldíkovou
a p. Kůrem do knihovny do prostor „čítárny“. Zde
proběhl ceremoniál pasování. Děti musely podat důkaz, že skutečně ovládají čtení, a to za pomoci svých
zástupců z každé třídy. Letošní
pasování bylo již druhé za mého
působení v knihovně. První
v pořadí se uskutečnilo vloni
v prostorách školy, protože v tu
dobu byla knihovna vystěhována a vyskladněna před rekonstrukcí nynější budovy.

O pomoc při ceremoniálu jsem požádala opět pana starostu T. Havlíčka, který se ochotně zapojil do celé záležitosti
a řekl dětem několik slov o svém vztahu
ke knihám. Dekoroval je také řádem medailí - RYTÍŘE ŘÁDU ČTENÁŘSKÉHO.
Bylo krásné pozorovat ty malé cvrčky,
jak jsou vykulení, protože každý poklekl
jako správný rytíř a pak hromadným slibem stvrdili, že budou ochraňovat všechny knížky a vážit si jich.
Já jen doufám, že na svůj slib nikdy
nezapomenou…
Vaše knihovnice Marie Kápičková
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Zeměráj

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).
Doufám, že v Novém Kníně je spousta šikovných „ručiček“ a mají tu
odvahu se přihlásit.
Děkuji.

Vaše knihovnice Marie Kápičková

OKÉNKO ZE ŠKOLSTVÍ
Recitační soutěž
V pátek 2. června 2017 se v památníku Karla Čapka ve Strži konalo oblastní kolo recitační soutěže, kterého se zúčastnilo 7 škol. Naši školu reprezentovali žáci
Anna Balwarová (3. třída), Tereza Baudisová
(5. třída), Larisa Kostićová (2. třída) a Martin
Havlíček (4. třída). Soutěžilo se ve 3 věkových
kategoriích. I přes velkou konkurenci získal
1. místo ve II. kategorii
Martin Havlíček. Všem
zúčastněným děkujeme
za reprezentaci školy.

V pátek 2. června 2017 se
1., 2. a 3. třída vydaly vstříc
novým zážitkům do Zeměráje
u Kovářova nedaleko Orlické
přehrady. Počasí nám přálo,
místní měli vše velice dobře
zorganizované, takže jsme
se jen kochali krajinou, nechali se unést povídáním dobově ustrojených děvčat o životě v jejich dědině. Děvčata
nám ukázala skromná obydlí
sousedů, jak žije rybář či kovář, kde pečou chleba, kde se modlí a spoustu
dalších zajímavostí. Pak se s námi rozloučila a my šli tzv. stezkou naboso.
Nejdříve jen tak potůčkem, samozřejmě naboso, přes blátíčko, později přes
různé oblázky, menší kamínky, větší, pak po smrkových šiškách, později
přes borové šišky – nebyli by to kantoři, kdyby nevyužili příležitosti a nevpravili do toho cestování i trochu přírodopisu. Dlužno říci, že tito žáci si
pravděpodobně po tomto zážitku borovou šišku se smrkovou nikdy nespletou:o) Ale stezka naboso nebyla jen o chůzi po „všeličems“, ale byla také
plná různých úkolů a her, které se dětem moc líbily, takže na konci jsme už
byli všichni smutní, že stezka končí. A tak jsme si u rybníčku plného žab
umyli chodidla a vydali jsme si spravit náladu různými pamlsky do zdejší
„osvěžovny“. Zkuste se některých dětí zeptat, zda by se do Zeměráje vrátily
:o) Opravdu to byl moc vydařený výlet.
Mgr. Augustin Kůr

Iva Šmejkalová
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Výlet 9. třídy

nemáme vhodné podmínky pro trénování pro skok daleký (stále nám chybí
doskočiště), všichni se snažili a bojovali s vypětím všech sil.

Dne 6. června 2017 vyjela autobusem 9. třída na jednodenní výlet do Prahy. Vyrazili jsme ráno za příjemného počasí. Šli jsme podél Vltavy do kopce
na Vyšehrad. Na Vyšehrad jsme dorazili před desátou hodinou. Prošli jsme
slavný hřbitov Slavín a poté jsme šli k přívozu, který nás nesvezl :(
Přešli jsme most přes Vltavu a šli jsme se najíst do nákupního centra
Nový Smíchov. V půl jedné jsme vyrazili na Petřín. Při cestě začalo pršet
a když jsme dorazili pod Petřín, jeli jsme lanovkou nahoru. Nahoře pršet
přestalo a my šli na rozhlednu Petřín a do zrcadlového bludiště. Poté jsme
sešli z Petřína a vyrazili jsme do kina. Všem se nám ﬁlmy líbily a ani déšť
nám nevadil.
Ze Smíchovského nádraží jsme vyrazili směr Nový Knín. Výlet se nám
všem moc líbil a užili jsme si ho.

Naši školu reprezentovali:
2. ročník:
L. Kameníková M. Hrubý
L. Pechačová
J. Chuman
M. Pechačová
P. Kinský
4. ročník:
A. Dopita
L. Dragoun
J. Špaček

K. Braná
Z. Fialová
M. Moravcová

3. ročník:
F. Krbec
P. Potměšil
J. Zelenka

A. Balwarová
T. Hlávková
A. Holubovská

5. ročník:
D. Moravec
D. Pavlík
M. Píša

T. Burdová
L. Jirásková
D. Stehlíková

Dopravu do Dobříše a zpět zajišťoval pan Jirásek, kterému moc děkujeme.

Daniel Dolejš a Kristýna Hrubá
žáci 9. třídy

Mgr. Augustin Kůr

Atletická všestrannost
Na školním hřišti v Dobříši se 7. června konala atletická všestrannost
žáků 1. stupně. Zúčastnilo se jí sedm škol. Ve čtyřech disciplínách (v běhu
na 60 m, skoku dalekém, hodu kriketovým míčkem a vytrvalostním běhu
– dívky 500 m a chlapci 800 m) porovnávali sportovci své výkony. I když
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Čapkova Strž
Dne 7. června se žáci šesté a sedmé třídy vypravili na krátkou turistickou vycházku do Čapkovy Strže. Cesta utekla rychle a počasí nám také doNovoknínsk¯
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cela přálo. V 10.30 hod.
jsme dorazili k Čapkovu
památníku. Tam žáci absolvovali zajímavou prohlídku a dokonce je paní
průvodkyně pochválila
za dotazy a vzorné chování. Po krátkém občerstvení se jedna část výpravy vydala k autobusu
a druhá na zpáteční cestu opět pěšky. Výlet se
vydařil a děti budou mít
na co vzpomínat.

Podzemí není velké, ale o to kouzelnější bylo. Chodili jsme po skupinkách
do 8 dětí, pro čekající děti měl pan starosta malé občerstvení – limonádu
a křupky – takže se nikdo nenudil :o) a zážitky byly velké. Pak už nás
čekala druhá večeře, protože maminky nachystaly spoustu dobrot, takže
jsme se posilnili a vyrazili na bojovku po škole. Věřte, škola je večer ještě
strašidelnější než ve dne. Ale všichni nakonec nad sebou zvítězili, všechny
strachy přemohli a odnesli si kromě zážitku i nějakou odměnu. No a pak
už byla pohádka na dobrou noc a hají … a nějaké to povídání před spaním,
přeci jen zážitků bylo mnoho :o). Ráno budíček, bohatá snídaně na švédských stolech – protože maminky jsou prostě báječné :o), batohy do ruliček
a hurá za maminkou a tatínkem. Myslím, že se nám spaní vyvedlo a dětem
se líbilo, ale nebýt šikovných maminek, které navařily, napekly a připravily
všechny ty dobroty, nebýt štědrých dárců cen do soutěží, nebýt pana starosty s rodinou, kteří nám pomáhali při bojovce, nebýt bdělých paní učitelek …
nevím, nevím, jak by to vše nakonec dopadlo :o).
Mgr. Augustin Kůr

Mgr. Dana Petříková

Spaní ve škole

Školní výlet 4. a 5. třídy do zábavního parku Mirákulum

Z pátku 9. června
na sobotu 10. června
prvňáci a druháci spali
ve škole. Nebylo to samozřejmě jen tak ledajaké spaní, protože bylo
za odměnu, a tak i náplň
činností tomu odpovídala. Všichni jsme se sešli
odpoledne po družině.

Dne 14. června
2017 se žáci
4. a 5. třídy
zúčastnili školního
výletu
do zábavního
parku
Mirákulum,
který
se nachází nedaleko středočeských
Milovic.
Krásný
slunečný
den
si užili a doslova se vyřádili
na
prolézačkách,
obřích
trampolínách,
v
lanových
centrech, bludišti a podzemních chodbách. Největší úspěch měla atrakce Lesní město s mnoha věžemi,
lanovými stezkami v korunách stromů, rozsáhlými podzemními chodbami
a jízdou na nafukovacím kruhu.

Upravili jsme si třídy pro
správné víkendové přežívání, na začátek si dali
pár her v tělocvičně, pak
hupky dupky na grilovaného vuřtíka u tělocvičny.
Po tomto posilnění nás už
čekal pan starosta Havlíček u radnice, kde jsme
měli domluvenou prohlídku místního podzemí.
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Děti se vracely z výletu domů šťastné, plné zážitků a se slovy, že lepší
výlet ještě nezažily.
Mgr. Eva Kozelková

Výlet do Vysokého Chlumce
Dne 15. června se šestá a sedmá třída vypravily na svůj školní výlet
do skanzenu ve Vysokém
Chlumci. Počasí bylo příjemně teplé a cesta autobusem uběhla rychle.
Ve skanzenu už na nás
čekala paní průvodkyně,
která žákům hezky vyprávěla o tom, jak lidé žili asi
před 300 lety a jak celý
skanzen vznikal. Žáci si
prohlédli selská stavení,
různé zemědělské nářadí,
ale největší atrakcí byla
vodní pila a vodní mlýn,
které nám paní průvodkyně na ukázku pustila. Ve skanzenu se nám tolik líbilo, že jsme tam vydrželi skoro dvě hodiny. Závěr výletu korunovala
dobrá zmrzlina, domů se vrátili žáci spokojení a ještě druhý den jsme si
o návštěvě povídali.
Mgr. Dana Petříková

Dopoledne s novoknínskými hasiči
V pondělí 19. června se celý 1. stupeň vypravil na louku u Voznického
potoka, kde pro nás připravil Sbor dobrovolných hasičů z Nového Knína
ukázku techniky spojenou s přednáškami a praktickými ukázkami. Děti
si po třídách měly možnost na jednotlivých stanovištích prohlédnout nově
svépomocí generálkovanou Tatru (na kterou jsou hasiči patřičně pyšní,
vždyť na ní odpracovali asi 2000 hodin a je nyní nově vybavena nejmodernější technikou), doprovodné vozidlo Pajero, veškeré vybavení, vysílačky,
dýchací přístroje atd. Děti si vyzkoušely stříkání z hadice, z vodního děla,
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nechaly se ofouknout velkým větrákem na odvětrání kouře, dokonce se někteří jedinci svezli na improvizované lanovce. Zkrátka velké díky za krásné
dopoledne plné nevšedních zážitků s hasiči.
Mgr. Augustin Kůr

Projekt 4. třídy Učíme se s Večerníčkem
Dne 23. června navštívil druhé třídy Večerníček. Prosil děti, aby mu
pomohly najít poztrácené
pohádky. Druháčci s nadšením souhlasili a vydali
se za Večerníčkem. Ten je
dovedl na kouzelnou louku
za pohádkovými bytostmi.
U těch děti plnily úkoly, jejichž tajenkou byla některá ze ztracených pohádek.
Mohly například chytat
a poznávat ryby u vodních
víl, luštit křížovku u Pata
a Mata, skládat abecedu
u Křemílka a Vochomůrky, házet míčkem u neanNovoknínsk¯

zpravodaj
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vi za velice pěkně připravenou akci, za ceny a v neposlední řadě za hezký
zážitek, který si děti odnesly.
Naďa Beldíková,
Mgr. Augustin Kůr, třídní učitelé

Škola Zdravé 5

drtálců a mnoho dalších zábavných úkolů. Na posledním stanovišti u piráta
dostaly sladkou odměnu.
Tento projekt „Učíme se s Večerníčkem“ si za pomoci třídní učitelky připravili žáci 4. třídy. Začátkem nového školního roku se mohou těšit na tento
projekt budoucí druháčci.
Mgr. Eva Kozelková

Pasování na čtenáře
V úterý 27. června 2017 proběhlo
v místní nově otevřené knihovně pasování prvňáčků na čtenáře. Paní knihovnice Marie Kápičková, totiž nutno říci Její
Veličenstvo královna, pasovala společně
s panem starostou postupně všechny děti
z 1.A i 1.B na čtenáře, nejdříve si ale namátkově ověřila, zda si tento titul zaslouží. Pasovaní složili přísahu, jak se budou
ke knihám chovat, a na památku obdrželi krásný zalaminovaný diplom s přísahou, pamětní medaili a knihu s věnováním od pana starosty.
Touto cestou bychom chtěli moc poděkovat paní knihovnici i panu starosto-
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V průběhu června proběhl na naší škole projekt Škola Zdravé 5, který
byl určen pro žáky 1. stupně. Program seznámil žáky s 5 základními zásadami zdravého stravování – správným složením jídelníčku, ovocem a zeleninou, pitným režimem, zásadami hygieny a bezpečnosti potravin a přípravou zdravé svačinky. Na každé téma byl připraven pro žáky soutěžní úkol,
díky němuž pro svůj tým sbírali „pětky“. Na závěr si odnesli vysvědčení
a dárečky Zdravé 5. Paní lektorka dokázala děti velmi rychle zaujmout,
hravou formou je seznámila s výživovým talířem, důvody, proč se zdravě
stravovat i se záludnostmi sladkých limonád a dalších nezdravých pamlsků. Chtěli bychom tímto velmi poděkovat paní lektorce Lence Poschlové
i nadačnímu fondu Albert, který tento program pro děti bezplatně poskytl.
Mgr. Veronika Procházková

zpravodaj
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Školní akademie 2017
Tradiční akademie novoknínské školy se v tomto školním roce uskutečnila ve středu 28. června. Jako obvykle byla v režii vycházejících deváťáků,
kterým se opravdu povedla. Během posledních červnových dnů se všechny děti se svými učiteli pilně na akademii připravovaly. Téma bylo velmi
aktuální – 21. století. Každá třída ke zpracování tématu přistoupila jinak,
ale všechna vystoupení byla zajímavá a povedla se. Diváci tak mohli vidět
tančící roboty, mimoně, vtipné scénky, srovnání minulosti a budoucnosti
a další pěkná vystoupení. Závěrečné loučení bylo jako obvykle velmi dojemné a viděli jsme mnoho slz. Deváťáci poděkovali všem učitelům krásnou
růží, ale zasloužilý dík patřil jejich třídním učitelkám, paní učitelce Klímové
a Tiché. Největším a zároveň nejhezčím překvapením bylo závěrečné promítání, kde se všichni deváťáci představili a zavzpomínali na léta prožitá
ve škole. Byla to opravdu bezva třída a nám učitelům bude moc chybět.
Za bezplatné zapůjčení tělocvičny patří dík TJ Sokol Nový Knín.
Mgr. Dana Petříková

do pamětní knihy slavnostně rozloučili s absolventy Základní školy v Novém Kníně. Do dalších let jim přejeme jen vše dobré.
PaedDr. Miloš Petřík
ředitel školy

Rozloučení s absolventy základní školy
V pátek 30. června jsme se v podkroví místní radnice za přítomnosti
pana starosty Ing. Tomáše Havlíčka, matrikářky Jany Rambouskové a třídní učitelky 9. třídy Ing. Jaroslavy Tiché po předání vysvědčení a zápisu
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Upozornění – prodej stravenek do školní jídelny
Prodej stravenek do školní jídelny na měsíc září 2017 bude zahájen již
od čtvrtka 31. srpna 2017.
Novoknínsk¯

zpravodaj
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Úmysly apoštolátu modlitby na měsíc srpen

SRPEN VE FARNOSTI
Pokračuje doba prázdnin a dovolených. Pokračují
také stavební práce na našich objektech. Na libčické
kapli již od minulého roku probíhá generální oprava
střechy – výměna latí, shnilých částí krovu, tašek. Vše
se již blíží do ﬁnále, a tak by v tomto měsíci měla být
tato oprava dokončena. V kostele sv. Fabiána a Šebestiána
v Živohošti jsme se rozhodli pokračovat v obnově vnitřku chrámu.
V loňském roce se vymalovala sakristie a presbytář kostela. Letos chceme
vymalovat loď kostela a strop v lodi. Bylo zapotřebí ještě před malováním
vykonat zednické práce, na jednom místě v předsíni kostela vykvetla dřevomorka, i to se řeší. S určitými obavami sleduji postup prací, protože se blíží slavnost Posvěcení chrámu – 1. září – a to bychom chtěli slavit již v čistém
kostele. Prosím také o modlitbu za zdárné dokončení těchto prací. Veliké
poděkování patří manželům Krejčíkovým, zvláště panu Krejčíkovi, díky
nim může být bohoslužba i v „provizorních“ podmínkách každou neděli
v obvyklém čase. Pokud máte možnost, můžete se s nimi domluvit na úklidu kostela po malování. Slavnost Posvěcení chrámu oslavíme v pátek 1. září
v 17.00 bohoslužbou a v 18.00 děkovným koncertem. V sobotu 2. září v 15.00
společně s velmistrem Řádu křižovníků s červenou hvězdou P. Josefem Šedivým O. Cr. poděkujeme za toto místo za všechny, kteří zde žijí. Budeme se
modlit i za Vaše zemřelé, a protože se blíží začátek nového školního roku,
rádi bychom požehnali všem našim školákům i učitelům. Byl bych moc rád,
kdybyste si našli čas a mohli jsme se začátkem příštího měsíce setkat v Živohošti.



• 15. 8.

Slavnost Nanebevzetí P. Marie – pouť v Boroticích
16.45 – mše svatá

• Koncem srpna hasiči z Chotilska oslaví výročí – 90 let sboru.
26. 8. jim chceme poděkovat za jejich práci bohoslužbou při „chotilském
posvícení“ v 13.00 – mše svatá u kaple svatých archandělů Michaela,
Rafaela a Gabriela v Chotilsku
• 28. 8. naši klerici Václav Sládek a Leo Galas budou v kostele sv. Františka u Karlova mostu v Praze vysvěceni na jáhny.
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Všeobecný úmysl: Umělci
Za současné umělce, aby skrze dílo daru svého talentu pomáhali i druhým
poznávat krásu stvoření.
Národní úmysl: Abychom neztratili radost z evangelizace, která je odpovědí na Boží lásku (EG, č. 81).


Vzpomeňme na kněze, kteří v tomto měsíci mají výročí úmrtí a působili ve zdejší farnosti.
• 9. 8. 1859 zemřel borotický farář Antonín GUNNER, narodil se 1814
v Sobotce
• 26. 8. 1985 zemřel u oltáře P. František Krba O. Cr. při mši svaté
v Hostouni a je pohřben na hřbitově v Unhošti, *1921 Poříčí u Českých
Budějovic
• 28. 8. 1785 zemřel staroknínský farář Rudolf Ignác KAWKA de Birkenthal, který se narodil v roce 1707 ve Velvarech


Oslava 960 let první zmínky o Živohošti a slavnost
• 1. 9. 2017
Posvěcení chrámu sv. Fabiána a Šebestiána
17.00 – mše svatá
18.00 – koncert VERNERCOLLEGIUM
Zazní skladby z díla autorů J. S. Bacha, M. A. Charpantiera, J. Pachelbela, G. F. Händela, A. Dvořáka.
- Účinkuje: Vernercollegium (ve složení: Jan Verner – bas, Jan Verner
jun. – trubka, Pavel Kudelásek – housle, Marie Hasoňová
– housle, Jakub Verner – viola, Pavel Verner – violoncello,
Lukáš Verner – kontrabas, Barbara Kürstenová – cembalo)

Novoknínsk¯

zpravodaj
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• 2. 9. 2017
15.00 hod. – mše svatá – hlavním celebrantem
P. Josef Šedivý O. Cr., velmistr Řádu křižovníků s červenou hvězdou
- poděkování za výmalbu kostela a požehnání školákům do nového školního roku
Všem vyprošuji pokojný čas odpočinku a rád Vám žehnám.
P. Josef Andrejčák O. Cr.

OSLAVY 120. VÝROČÍ OD ZALOŽENÍ SBORU
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V LIBČICÍCH
V sobotu 24. 6. proběhly v Libčicích oslavy 120. výročí od založení sboru
dobrovolných hasičů. Na toto datum připadá v Libčicích pouť, a tak jsme spojili najednou dvě akce. Oslavy začaly mší v kapli sv. Jana a Pavla, pouť byla
sloužena za místní občany a také za hasiče. Z kostela se celý průvod přesunul
na náves před hasičskou zbrojnici, kde jsme uvítali hasiče z okolních sborů
a místní i přespolní občany. Sbory nastoupily ke slavnostnímu pochodu s prapory. Poté nám pan farář J. Andrejčák posvětil novou fasádu na hasičské
zbrojnici. Nemalou měrou se na opravě fasády podílel i náš sbor. Poté byly
vyznamenáni naši členové za 10, 20, 30, 40 a 50 let věrnosti sboru. Mezitím
se připravil harmonikář s doprovodem a po oﬁcialitách začal volný program.
Po bloku, kdy vyhrával již zmíněný harmonikář, nastoupily naše družstva
mládeže s uzlovou štafetou, aby tak předvedly, za co si z mistrovství republiky přivezly zlatý pohár. Poté nastoupila ukázka s policejním psem, kdy policista za pomoci psa zadržoval výtržníka. Následovala opět hudba v podání
harmoniky. Dále jsme si pro diváky připravili ukázku těch nejmenších tříletých capartů, kteří předvedli, že i pro takové prcky není problém vzít hadice
a jít hasit. V tomto případě jsme ovšem nehasili požár, ale dětičky zalily náš
krásný vánoční stromeček. Mezi tím přijeli dobrovolní i profesionální hasiči
s technikou, kterou si mohli všichni důkladně prohlédnout. Hasiči z Buše
dětem předvedli i vodní dělo, což sklidilo velký úspěch.K dobré náladě nám
opět zahrála harmonika. Po celý den hasiči zajišťovali občerstvení a pro děti
byla připravena trampolína a dětská hasičská ministřelnice.
Oslavy se blížily ke svému konci, ale zábava ještě nekončila. Večer byla
totiž naplánována pouťová zábava, kdy nám k tanci i poslechu zahrál Karel Čihák s doprovodem. Snažili jsme se, aby si po celý den přišly na své
všechny věkové kategorie. Odměnou nám byly usměvavé tváře a slova díků
od místních i přespolních. Zhodnotím to jako velmi vydařenou akci, při které se sešla skoro celá vesnice a všichni se velmi dobře bavili. Děkuji tímto
všem, kteří se na přípravách podíleli, Městu Nový Knín za ﬁnanční podporu a Vám všem, že jste dorazili a dobře se bavili.

OHLÉDNUTÍ ZA 5. ROČNÍKEM
PŘÍBRAMSKÉ FLORBALOVÉ LIGY
V sobotu 6. května 2017 skončil ﬁnálovým zápasem mezi naším týmem Kentauři NK a týmem
SKP HuntersPříbram 5. ročník PFL. Po velmi dobrém
výkonu jsme vyhráli vysoko 10:2 a potřetí získali titul
mistra PFL. Jako jediný tým jsme se dostali každý rok
do ﬁnále, třikrát jsme zvítězili a dvakrát skončili druzí.
Letošního ročníku se zúčastnilo 16 týmů, z toho 3 mužstva úplných nováčků, a to Palermo Příbram, SK Alien Černošice a Green Bottles. Tyto
týmy přinesly oživení soutěže. V základní části se hrálo systémem dvakrát
každý s každým. Celkem jsme odehráli 30 zápasů s bilancí 27 vítězství a 3
porážky. Po zásluze jsme skončili po této části na prvním místě. Jako vítěz
jsme byli nasazeni do čtvrtﬁnálové série proti týmu RosenthalLions a hladce vyhráli 4:0 na zápasy.
V semiﬁnále jsme v nejvyrovnanější sérii historie PFL porazili ambiciózní tým TJ Florbal Sedlčany po čtyřech prodlouženích 4:3 na zápasy, když
jsme už prohrávali 0:2 na zápasy a soupeř si na svých internetových stránkách byl jistý postupem do ﬁnále.
V této sérii se ukázala v plném světle naše bojovnost a psychika, když
jsme zdánlivě prohrané zápasy dokázali otočit a celé semiﬁnále bylo považováno za vrchol letošního ročníku.
Finálový zápas s černým koněm soutěže týmem SKP Hunters Příbram,
který v semiﬁnále vyřadil favorita soutěže a dvojnásobného vítěze FBC
Mobydicks Příbram nám vyšel na sto procent a za neustálého povzbuzování
zaplněné tribuny jsme vyhráli 10:2.
Děkujeme starostovi obce a všem sponzorům za ﬁnanční příspěvky našemu týmu, dále řediteli školy za umožnění tréninku v tělocvičně.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem fanouškům, kteří se zajímají
o náš tým a jakkoliv nás podporují. Děkujeme za to, že s námi jezdíte na zápasy, i když to máme na stadion nejdále.
V září začne již 6. ročník PFL a my uděláme vše proto, abychom opět
dosáhli co nejlepších výsledků.
KENTAUŘI NK

Jana Kolková – vedoucí mládeže ČHJ Libčice
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TAEKWON-DO ITF

ŠABLONY PRO ŠKOLY – CO TO JE?

Taekwon-do je moderní korejské bojové umění,
které si dává za cíl všestranný rozvoj jeho studentů po fyzické, psychické i morální stránce. Hlavní morální zásady, kterými by se měl řídit každý
taekwondista jsou zdvořilost, čestnost, vytrvalost,
sebeovládání a nezkrotný duch. V České republice
se taekwon-do cvičí od roku 1987 a je organizováno Českým svazem Taekwon-do ITF, jehož členem
je i naše škola Ge-Baek Hosin Sool. Jako technický
dohled zde působí mezinárodně uznávaný korejský
velmistr HWANG HO-YONG, IX. dan.
Mimo sportovní stránku je kladen nemalý důraz
na výuku umění sebeobrany. Naše činnost je zaměřena především na mládež školního věku, ale členskou základnu tvoří i děti předškolního věku, senioři, a dokonce i celé rodiny.
Tréninky probíhají vždy pod dohledem kvaliﬁkovaných učitelů. Standardem naší školy je vysoká kvalita, velké množství
tréninků a bezkonkurenční školné. Pravidelně pořádáme zkoušky na technické stupně, výukové semináře, soustředění, závody a nabízíme také individuální výuku.
Pro více informací navštivte naše webové stránky: www.tkd.cz

Co to vlastně je ta „šablona“? Jedná se o zjednodušené čerpání dotací.
Zjednodušené proto, že jsou předem deﬁnované aktivity, které si škola vybírá a sestavuje podle svých potřeb. Šablony tak mohly škole pomoci posílit
personální kapacity nebo zajistit pedagogům vzdělávání v akreditovaných
vzdělávacích programech. MAS Brdy-Vltava nabízela školám ze svého území pomoc s výběrem šablon a zpracováním projektového záměru včetně
vyplnění projektové žádosti v dotačním systému ISKP2014+. Přehled všech
šablon je uveden ve výčtu níže:

Aneta Poklopová
Ge-Baek Hosin Sool

Školy mohly o šablony žádat do 30. 6. 2017 a k tomuto datu byly podpořeny nebo byly v administrativním procesu projekty za téměř 7 mil. Kč pro 10
škol z území MAS Brdy-Vltava. A o jaké šablony byl z našeho území největší
zájem? V případě MŠ se jednalo o odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráci s rodiči, školního asistenta, vzdělávání v oblasti čtenářské
a matematické pregramotnosti a prevenci logopedických vad. Základní
školy žádaly nejčastěji o prostředky na podporu doučování žáků, školního
asistenta, zavedení klubu zábavné logiky a deskových her a čtenářského
klubu. Další kolo šablon bude pro školy otevřeno v zimě 2017 nebo na jaře
2018 a MAS Brdy-Vltava opět nabízí školám pomoc při zpracovávání projektu i následnou pomoc v průběhu realizace šablon.

KONANÉ AKCE

SOBOTA

12. 8.
V sobotu dne 12. srpna od 8.00 na fotbalovém hřišti u soko2017
lovny bude sehrán již IV. ročník tradičního turnaje o „POHÁR STAROSTY“ Nového Knína mladších žáků ročníků
2005 a mladších.
Turnaje se zúčastní: Nový Knín „A“ a „B“, Nová Ves pod Pleší, Višňová/
Pičín, Dolní Chabry, Povltavská fotbalová akademie, Sedlčany a Obecnice.
V případě, že se dodatečně přihlásí Březnice, Nový Knín postaví jen jedno
mužstvo.
Zveme všechny příznivce fotbalu v Novém Kníně na tento turnaj.
Občerstvení je zajištěno.

26

Novoknínsk¯

zpravodaj

Šablony pro mateřské školy:
• školní asistent
•
• školní psycholog
•
• chůva
•
• supervize a mentoring •

školní speciální pedagog
sociální pedagog
další vzdělávání pedagogických pracovníků
usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ

Šablony pro základní školy:
• školní asistent
• školní speciální pedagog
• školní psycholog
• sociální pedagog
• další vzdělávání pedagogických pracovníků
• čtenářské kluby a klub zábavné logiky
• doučování žáků
• spolupráce s rodiči, spolupráce s jinou školou

Za realizační tým MAS Brdy-Vltava
Ing. Kateřina Boukalová

Novoknínsk¯
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NOVOKNÍNSKÝ TRIATLON 2017

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ

Přemýšlel jsem celou dobu, co napíšu o letošním již 15. ročníku NK triatlonu.
Naštěstí se nikdo netopil, vážně nezranil ani nezkolaboval a ostatní bylo již několikrát popsáno.
Je tu ale jedna věc, která stojí za připomenutí.
Již po 15. se třetí červencovou sobotu (a pár dní
před tím) sešla parta lidí, kteří bez nároku na honorář dali dohromady závod, který se svou pořadatelskou úrovní vyrovná profesionálním závodům nejen v České republice.
Pro představu se jedná o cca 70 lidí, kteří se v různém čase a na různých
pozicích podílí na zajištění bezproblémového chodu celé akce.
Říkám to každý rok a musím to říct i letos: Bez vás by to fakt nešlo!
Děkuju moc Vám všem.
Závod bychom nemohli uspořádat ani bez podpory sponzorů a města
Nový Knín.
I vám moc děkuju.
Připomínám nakonec, že se všichni sejdeme 2. 9. 2017 na tradiční NKT
grill party.
Jo a příští ročník NKT je naplánován na 21. 7. 2018. Těšíte se?
Hezké léto

Milan Brejcha

Bezpečnost chodců ve městě Nový Knín
Dobrý den,
jmenuji se Jana Zelenková a pocházím z města Nový Knín, jsem maminkou tří dětí, asistentkou pedagoga na ZŠ v Novém Kníně a příležitostně
vychovatelkou v družině ZŠ Nový Knín.
Všechny zmíněné funkce vykonávám zodpovědně a s láskou, jedná se totiž o děti a z tohoto popudu jsem se rozhodla se Vám představit. A seznámit
Vás se svou žádostí, se kterou se obracím na našeho starostu a zastupitelstvo města Nový Knín. Jedná se o žádost o posílení dopravních značek zajišťujících bezpečnost chodců na místních komunikacích ve městě Nový
Knín. Vystupuji zde ve všech třech funkcích, upozorňuji předem, že ne
jako chodec, to bych se zřejmě ničeho nedomohla, protože absence chodníků a značek je alarmující.
Jedná se mi o posílení v těchto třech ulicích: Staroknínská, Tyršova
a Žižkova plus náměstí Jiřího z Poděbrad. Proč právě tyto ulice? Protože na těchto komunikacích místy chybí chodník, někdy dokonce krajnice,
a jsou hojně využívány právě dětmi. Pro ty, kdo neznají místní názvy, jde
o cestu do školky ve Starém Kníně, cestu do Sokolovny na sportovní a kulturní akce pořádané školou a hojně využívanou cestu s dětmi do Oplocenky.
Ať už jako rodič nebo vychovatel vždy trnu hrůzou, že se po cestě někomu
něco stane vinou houstnoucí dopravy v našem městě a absence chodníků.
A stačí předejít katastrofě pomocí značky upozorňující na CHODCE VE VOZOVCE, kterou mají např. v Malé Hraštici, protože tam chodci také nemají
kam uskočit a obec je touto značkou chrání. Já bych ráda ochránila alespoň
děti, vlastní i ty Vaše, když za ně nesu zodpovědnost v družině. Pokud Vám
to není lhostejné, přidejte se ke mně a apelujte se mnou na naše zastupitele.
Děkuji Vám nejen za sebe, ale za naše děti.
P.S.: Všimli jste si, že naše město nemá značku oznamující, kde je Základní škola, a tudíž zvýšená frekvence volně pobíhajících dětí?
J. Z.

Jaké město chceme?

NKT CREW - fotogenický výběr :)
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Minule jsem se věnoval dotazníku, který se objevil jako příloha Novoknínského zpravodaje 4/2017. Nyní bych volně navázal. Jednou z otázek bylo,
jaký bychom si rádi představovali Nový Knín v budoucnu. Nabídnu další
dvě možnosti, které v nabídce nebyly (to není výčitka vůči tvůrcům dotazNovoknínsk¯

zpravodaj
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níku1, možností existuje příliš mnoho, než aby mohly být uvedeny všechny):
město prostupné a město příznivé k setkávání. A dodejme, že místy jako by
vývoj šel spíše opačným směrem.

ulici mezi domy číslo 40 a 41? Donedávna se tudy dalo sejít na Potůček.
Jenže v posledních desetiletích byla údržba této spojky ignorována, později
byl vstup od Potůčku ztížen zábradlím, které bylo nutno přelézt, a nakonec
kdosi usoudil, že stav je špatný a nejjednodušší bude cestu zrušit. Pozemek, na němž se průchod nachází, přitom patří Středočeskému kraji a je
veden jako součást silnice5, a tudíž by měl být vlastníkem udržován v provozuschopném stavu. To se však, jak vidno, neděje – a zdá se, že to nikomu
– s výjimkou mě – nevadí.

Město prostupné
Myslím tím město, kudy se dá pohodlně procházet, město přívětivé
k chodcům a cyklistům. Jde zde nejen o stav (a vůbec výskyt) chodníků, ale
například i o hledání případných dalších tras pro pěší a cyklisty, o to, aby
již existující vyšlapané pěšiny byly, pokud je to možné, při dalším rozvoji
města respektovány a aby pokud možno nedocházelo ke znepřístupňování
dosud průchodných tras.
Jako příklad si vezměme Sudovickou ulici – tam se o chybějícím chodníku
mluví už léta. A na jeho výstavbu jaksi ne a ne dojít. Kudy mají obyvatelé této
ulice, ale i ulic Ledrenské, Pod Zámkem, Na Hůrkách, ale i ze zbytku Sudovic,
nejbezpečněji dojít na náměstí Jiřího z Poděbrad? Přinejmenším pro obyvatele
ulic Ledrenské a Pod Zámkem by se zde nabízela možnost propojit místo, kde
se ulice Ledrenská spojuje s ulicí Pod Zámkem, s ulicí Ve Vrbičkách. K tomu
by bylo potřeba vykoupit příslušný odpovídající pruh pozemků, který je v současnosti v soukromém vlastnictví. Pak by obyvatelé uvedených ulic mohli poměrně snadno dojít do ulice Havlíčkovy, kde už sice úzký, ale přece jen aspoň
nějaký, chodník je. Propojka z ulice Pod Zámkem do ulice Ve Vrbičkách by
přitom měla být zřízena jako pěší a cyklistická2, aby se předešlo zvýšení dopravní vytížeností uvedených ulic a ty nadále zůstaly poměrně klidnou obytnou zónou. A když už jsem použil onen výraz, rovnou bych se přimlouval, aby
se město pokusilo prosadit3 osazení příslušné dopravní značky.
Další otázkou je, kudy se mají na náměstí dostat obyvatelé ulice Na Hůrkách. Nyní je nejschůdnější sejít do Sudovické ulice u Staré pošty. Jenže
právě tam se nachází nejužší hrdlo dotyčné ulice a vybudování chodníků je
tam víceméně vyloučeno. Lze sice jít přes Flusárnu, ale to je jednak trochu
zacházka, jednak to i tak znamená potřebu přejít poměrně frekventovanou
Sudovickou ulici – a to právě v jejím nejméně přehledném úseku. I zde lze
uvažovat o řešení, které by znamenalo výkup pruhu pozemků a vybudování
pěší komunikace. Ta by začínala na nynějším slepém západním konci ulice Na Hůrkách a ústila do ulice Na Potůčku v mezeře mezi domy číslo 142
a 146, tedy přímo naproti začátku nynější Havířské či Hornické4 ulice. Uskutečnění tohoto záměru by bylo ještě obtížnější než propojení ulic Pod Zámkem a Ve Vrbičkách, už kvůli svažitosti terénu. Navíc by cesta vedla přes
pozemek (a to nikoliv po jeho okraji), který je sice podle současného územního plánu zastavitelný, avšak jeho majitelé, pokud je mi známo, o jeho rozparcelování aspoň zatím neuvažují (nejspíš s ním počítají pro své potomky).
Tudíž je to nyní asi nereálné. Avšak pro případy, že by v budoucnu mělo
k zastavění uvedených pozemků dojít, by měla být uvedená myšlenka vedena v patrnosti (a v územním plánu) a při parcelaci uvedena v život. Bylo by
škoda, pokud by v takovém případě byla podobná šance natrvalo zmařena.
Momentálně však vývoj postupuje spíše opačným směrem. Všimli jste
si někdo „zadrátovaného“ vstupu do průchodu, který začíná v Havlíčkově
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Město příznivé k setkávání lidí
Mám na mysli město, které by bylo společenstvím svých občanů a ne
pouhou noclehárnou, které by podporovalo vytváření zákoutí, kam by šlo
vysadit několik stromů, osadit lavičky, možná i altán, kde by lidé mohli
posedět, případně se sejít na kus řeči. V současnosti takto slouží hlavně
prostor u kašny na náměstí, občas lze někoho najít na lavičkách na sídlišti,
místo pro posezení najdeme i na sudovické návsi. Starokníňáci se setkávají
u bývalé hasičárny. Pravda, ten prostor nemá úplně veřejný charakter, je
aspoň zčásti vázán na provoz oné (bývalé) hasičárny. Lidé se samozřejmě
mohou setkávat i v hospodách, případně na „zahrádkách“ před nimi, ale
to je jednak záležitost provozovatelů oněch pohostinských zařízení, jednak
v některých částech města žádná hospoda široko daleko není.
Jenže ani v tomto směru se nedělá, co by se dělat mohlo. Když město
svého času rozprodávalo parcely v Ledrenské ulici, na zřízení podobného
místa – nejlépe na rozcestí ulic Ledrenské a Pod Zámkem – si nikdo nevzpomněl. Přitom by bývalo stačilo pro tyto účely ponechat třeba jen kolem
200 m2, takže zas až tak drastický výpadek příjmů z prodeje pozemků by to
pro město neznamenalo. Lavičky mohly klidně být osazeny později, po vyřešení problémů s povrchem vozovek.
Teď už to žel napravit nepůjde – parcely už byly rozprodány do posledního čtverečného metru, byť zdaleka ne všechny jsou zastavěny. Mělo by se
však na to pamatovat v budoucnu a hlavně by se neměla likvidovat stávající
odpočinková místa a zeleň v městské zástavbě.
Zde mám na mysli například současný záměr odprodat městské pozemky
Všude, kde píšu o tvůrcích, chodcích, cyklistech, farářích apod., mám samozřejmě na mysli i tvůrkyně, chodkyně, cyklistky,
farářky (v tomto případě s výjimkou církví, které duchovenskou službu žen neumožňují) atd. Používání pouze mužských tvarů
v následujícím textu je tedy motivováno pouze zjednodušením jazyka.
2
Dovedu si představit, že by mohla být natolik široká, aby jí v případě nutnosti mohla projet sanitka či hasičské auto, ale primárně
by automobilové dopravě sloužit neměla.
3
Ti, kdo se občas objeví na zasedání městského zastupitelstva, už jistě zaznamenali, že osazení jakékoli dopravní značky podléhá
byrokracii orgánů státní správy, a to i na ulicích, které jsou místními komunikacemi v majetku města. Tudíž i toto by nějakou
dobu trvalo.
4
Mapy uvádějí variantu Havířská ulice, na plechových cedulích je výraz Hornická ulice. Znamená to sice totéž, ale asi by nebylo
od věci to sjednotit.
5
Jde o součást pozemku p. č. 918/9, jehož součástí je mj. vozovka Havlíčkovy ulice.
6
Jako spoluvlastníci jsou uvedena dvě „eseróčka“: PowerMax s. r. o. z Dobříše – 1/5 podíl – a Esmarin s. r. o. z Mníšku pod Brdy –
4/5 podíl. Zda jde o důsledek polistopadových restitucí či jsou zde jiné příčiny, mi není známo; nevzpomínám si, že by pozemek
kdy patřil městu a to jej prodávalo.
1

Novoknínsk¯

zpravodaj

31

7 / 2017

7 / 2017

p. č. 242/6, 242/9 a 242/24 na sídlišti za účelem výstavby tří nových domů.
První dva z uvedených pozemků představují jedno z mála odpočinkových
míst, která na sídlišti zbyla. Navíc tam je zeleň v podobě řady vzrostlých
javorů, které by v případě výstavby vzaly za své. Pro zachování tohoto
klidného místa mluví i osud bývalého hřiště (parcela číslo 242/10 západně
od uvedených pozemků), jež přiléhalo k domům č. 425 až 429. Z důvodů
mně neznámých se dostalo do soukromých rukou6 a to, aby opět sloužilo
původnímu účelu, už město nemůže příliš ovlivnit.
Pozemek č. 242/24 by se zastavět dal, ostatně jako zastavitelná je podle
územního plánu celá plocha mezi sídlištěm a ulicí Na Kamínkách. Většina
tamních pozemků je soukromých a vlastníci, pokud vím, s jejich rozprodejem příliš nepospíchají.
Myslím, že je to příznivá skutečnost a že s prodejem by nemělo spěchat
ani vedení města. Že bychom si měli nejprve ujasnit, jaký charakter by tamní
zástavba měla mít, a podle toho zpracovat příslušný regulační plán. Aby to, co
tam možná jednou vznikne, vypadalo jako úhledná městská čtvrť a ne jako
chaotická směs stavení v duchu pořekadla „každý pes jiná ves“. A aby tam
bylo možno najít i klidná veřejná prostranství pro setkávání tamních lidí.
Miloš Hlávka

ÚSPĚŠNÁ SEZÓNA SK NOVÝ KNÍN
Převážně úspěšně lze hodnotit skončenou sezónu všech týmů fotbalového oddílu SK Nový Knín. Platí to jak o mužstvech dospělých, tak i mládeže.
První mužstvo loni skončilo ve své soutěži na druhém místě a postoupilo
do středočeské 1. A třídy. Prakticky bez posil, tým byl doplněn jen o dva
hráče, kteří se k nám po několika letech vrátili, byl zejména podzim pro
naše mužstvo náročný. S 13 body obsadilo až 14. místo, bylo tedy na hranici
sestupu. Po skvělém jaru, kdy jsme získali dalších 26 bodů, jsme se nakonec
vyhoupli na pěkné 12. místo, což zaručilo naše účinkování i v dalším ročníku této soutěže.

Kterak technická chyba ke světovému prvenství Novoknínského zpravodaje přispěla
Jak si pozorní čtenáři (o pozorných čtenářkách nemluvě) mohli všimnout, básnička Svou rodnou zemi ... zveřejněná v minulém čísle končila
jaksi divně. Jako by tam něco chybělo. A někteří to možná přičítali autorovu avantgardnímu přístupu k veršování, úmyslu.
Posledně uvedené čtenáře však musím zklamat – nešlo o úmysl, jen se
vloudila technická chyba. Textový editor v redakci poslední verš prostě nenašel, byť jsem jej do souboru určitě vkládal. A tím pádem se onen poslední
verš nedostal ani do sazby – a tím pádem ani do výtisků.
A tak nezbývá než se pokusit onu chybku napravit. Proto zde uvedu
poslední dva verše oné básničky; předposlední se v minulém čísle objevil
(v seriálech je slušné naznačit, jak končil minulý díl), poslední už nikoliv:
a křehkej modrej míček ve vesmíru
– svou rodnou Zemi – vášnivě mít rád.
Jak se však říká, všechno zlé může být k něčemu dobré. V tomto případě
zveřejněné dílko možná přispělo Novoknínskému zpravodaji ke světovému
prvenství: aspoň já o žádném časopise, který by uveřejňoval na pokračování báseň ve formátu tzv. villonské balady, nevím.
Miloš Hlávka
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Přes léto náš tým nyní posílil, přišli čtyři hotoví hráči, vesměs z oddílů
v okolí. Z toho dva už u nás hráli v minulosti, dva mají zkušenosti z vyšších
soutěží z Nové Vsi. Cílem našeho mužstva do nového ročníku je proto hrát
od začátku ve středu tabulky a vyhnout se tak starostem se záchranou.
Předvádět chceme pěkný fotbal zejména doma, kam chodí jedny z nejvyšších návštěv v soutěži. Naši příznivci si to jistě zaslouží.
Naše rezerva přezdívaná Benﬁka v konečném účtování obsadila ve III.
třídě slušné páté místo. Zejména v domácím prostředí přehrávala své soupeře, kterým mnohdy nadělovala pěkný příděl branek. Do budoucna chceme v tomto mužstvu dávat příležitost nejen zkušeným matadorům, ale zejména mladým hráčům, kteří budou vycházet z naší mládežnické základny.
A právě na mládež se náš oddíl v posledních letech zaměřuje. Za poslední tři roky se nám podařilo zněkolikanásobit počet dětí, které nyní hrají
Novoknínsk¯
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ve čtyřech týmech. V současné době máme registrováno kolem 65 dětí hrající jak za obě přípravky, tak i mladší a starší žáky.
V uplynulé sezóně právě obě kategorie žáků hrály už nejvyšší okresní
soutěže. Oba týmy jsou přitom příslibem pro další rok, protože patřily k nejmladším, takže většina malých fotbalistů bude moci hrát ve stejné kategorii
i v tomto roce.
Za další úspěch považujeme to, že někteří jednotlivci nás reprezentovali
ve výběrech okresu. V květnu například bratří Maříkové, L. Dopita a M.
Dvořáček hráli za mužstvo příbramského okresu na mezinárodním turnaji
mladších žáků Příbram Cup, kterého se zúčastnilo 30 týmů včetně některých ligových.
Náš oddíl přitom stále nabízí rodičům vyžití jejich ratolestí v našich fotbalových týmech. V současné době jsou to především ročníky 2008 a mladší.
Pokud máte doma šikovného kluka i dívku, neváhejte a přiveďte je na naše
hřiště, aby se naučili základům fotbalu. Tréninky jsou každé úterý a pátek
v 17.30 a začneme s nimi opět 15. srpna.
Nová sezóna pro knínské fotbalisty ovšem začíná už v sobotu 12. srpna
od 17.00 na hřišti nováčka soutěže Baníku Libušín. Na domácím hřišti přivítáme za týden v sobotu 19. 8. dopoledne v 10.30 dalšího nováčka – FK Komárov. Tento netradiční termín nám nařídil Středočeský krajský fotbalový
svaz s odůvodněním nedostatku rozhodčích. Béčko a mládež potom začnou
své soutěže koncem srpna. Podrobnosti můžete sledovat na našich webových stránkách www.sknovyknin.cz.
Věříme, že také v novém ročníku si o víkendech najdete čas na návštěvu
našeho hřiště, kde se snažíme vytvářet příjemné prostředí, že vás neodradí

34

Novoknínsk¯

zpravodaj

netradiční termín našeho áčka a že přijdete sledovat občas také naše naděje na zápasy mládežnických týmů. Anebo že si přijdete vedle sledování
fotbalu jen tak pohovořit se svými přáteli, občerstvit se a probrat situaci
v českém fotbale.
A proto na shledanou na hřišti u sokolovny.
Ing. Radek Hrubý
předseda SK Nový Knín

MEMORIÁL ÁDY BAKOSE
V sobotu 24. 6. uspořádal SK Nový Knín na hřišti u sokolovny tradiční
turnaj Memoriál Ády Bakose. Letos to byl již V. ročník, kdy jsme setkáním
a milovanou hrou uctili památku našeho trenéra, hráče a kamaráda Ády
Bakose, který nás předčasně opustil.
Přijeli tradiční soupeři MFK Dobříš a TJ Prostřední Lhota, které letos
kvalitně doplnila TJ Mokrovraty. Věkový limit hráčů byl opět 35 let, takže na hřišti dominovaly obrovská vůle, chuť, vtip a fotbalový um. V 15.00
turnaj vyvrcholil ﬁnálovým zápasem mezi domácím SK Nový Knín a TJ
Prostřední Lhotou, který skončil remízou 2 : 2. O vítězi tak rozhodly střely
ze značky pokutového kopu. Šťastnější byli nakonec knínští Old Boys, kteří
tak zvítězili a 1. místem obhájili loňský triumf.
Protože se sešla poměrně silná divácká kulisa, vyšlo pěkné počasí, mužstva předváděla skvělou hru a bylo se na co dívat, můžeme Vás již nyní
pozvat na VI. ročník Memoriálu Ády Bakose, který se uskuteční příští rok
v červnu.
Novoknínsk¯
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Výsledkový servis turnaje:
Semiﬁnále A:
SK Nový Knín – TJ Mokrovraty 6 : 3
Semiﬁnále B:
MFK Dobříš – TJ Prostřední Lhota 1 : 10
3. místo:
MFK Dobříš – TJ Mokrovraty 3 : 2
Finále:
SK Nový Knín – TJ Prostřední Lhota 1 : 1, PK 5 : 4
Individuální ocenění:
Nejlepší gólman: Štěpán Hranický (SK Nový Knín)
Nejlepší střelec:
Jindra Suchan (MFK Dobříš)
Nejlepší hráč:
Jiří Šťástka (TJ Prostřední Lhota)

VZPOMÍNÁME
• Dne 31. 8. 2017 tomu bude již pět let, kdy se na svou cestu do nebe vydala
naše milovaná maminka, babička, manželka, tetička a kamarádka Dana
Varhanová (roz. Rambousková).
Vzpomeňme na ni milou myšlenkou, modlitbou, vzpomínkou, čímkoliv, co
je našemu srdci blízké.
Děkuji Jana Zelenková (dcera)

PODĚKOVÁNÍ
• Děkuji touto cestou panu starostovi Ing. Tomáši Havlíčkovi za blahopřání
k mému životnímu jubileu. Současně oceňuji jeho pozornost vůči občanům
v dané oblasti.
František Novotný
• Děkuji tímto starostovi města Ing. Tomáši Havlíčkovi za blahopřání k mým
narozeninám.
Bohumil Hájek
• Děkuji moc za milé přání k mému výročí narození panu Ing. Tomáši Havlíčkovi, starostovi města Nový Knín, i zastupitelstvu města. Děkuji moc
za krásné chvíle, které mi věnoval ve vzpomínání, kdy jsem ještě byla
aktivně zapojena do veřejné činnosti jako funkcionářka hlavně v Sokole,
což jsem nadevše milovala. Moc mne potěšilo, že jsou ještě lidé, kteří se
věnují starému člověku pro osvěžení myšlenek. Pan starosta tím osvěžil
moje stáří. Zavzpomínala jsem si, jak jsem v mladším věku byla moc ráda
mezi mými malými i staršími svěřenci v Sokole, což jsem nadevše milovala. Děkuji Vám ještě jednou pane starosto i ostatním.
Anna Malčánková
• Chtěla bych moc poděkovat touto cestou všem, kteří se i přes nepřízeň
počasí přišli rozloučit s mým manželem panem Josefem Plotem. Děkuji
za květinové dary a slova útěchy. Moc děkuji.
manželka s rodinou
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JUBILANTI MĚSÍCE SRPNA 2017
• Ve druhém prázdninovém měsíci slaví překrásné
narozeniny pan Jindřich Špinar.
• Kulatá jubilea slaví také paní Alena Štveráková,
paní Alena Dragounová, pan Václav Budka,
paní Jana Šmejkalová, paní Marie Meyerová
a pan František Brousek.
Krásné narozeniny, hodně zdraví a radosti přejeme všem oslavencům.

Měsíčník Novoknínský zpravodaj
Číslo 07/2017 vyšlo v Novém Kníně, dne 1. 8. 2017.
Ministerstvem kultury ČR evidováno po číslem MK ČR E 10608.
Vydává Městský úřad Nový Knín, nám. Jiřího z Poděbrad 1, 262 03 Nový Knín, IČ 00242888.
Uzávěrka příštího čísla: pátek 25. srpna 2017
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POHÁDKOVÝ LES
10.ročník
který se bude konat v neděli 20.8.2017
od 13.30 do 16.00 hodin

v Libčicích.
Začátek bude značen od rybníka a trasa je připravena pro 400 dětských účastníků.
Cesta je průjezdná s kočárkem. Parkování na návsiQebo u rybníka!!!!
O dobrovolné VSTUPNÉ Vás cestou oloupí naši loupežníci 
Děti se mohou těšit na spoustXsladkostí a drobností od našich sponzorů.
Občerstvení za pohádkové ceny s doprovodným programem.
Srdečně zveme malé i velké.
Fotografie z minulých ročníků můžete shlédnout na těchto odkazech:
http://libcice.rajce.idnes.cz/

https://www.facebook.com/PohadkovyLesLibcice
Velké díky všem sponzorům.
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PŘÍLOHA NOVOKNÍNSKÉHO ZPRAVODAJE

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE:
Zastupitelstvo obce na zasedání dne 10. 7. 2017 jednalo zejména ve věcech:
• poděkování JSDH Chotilsko za likvidaci roje divokých včel
• sdělení soudu k žalobě Rytířského
řádu Křižovníků s červenou hvězdou
• žádosti o poskytnutí informací
podle zákona č. 106/1999 Sb.
• rozhodnutí Státní plavební správy
o povolení vývazišť v lokalitách
Ostromeč a Kobylníky 1
• informace o změně formuláře
CzechPOINT pro zápis údaje o trvalém pobytu
• doplnění podkladů k žádosti o povolení výjimky z ochranných podmínek u čmeláka zemního (dovoz,
prodej a žádost o souhlas s vypouštěním do volné přírody)
• stanoviska k přeložce vodovodu,
kanalizace a sloupu vedení NN
a VO silnice II/102 Chotilsko, most
ev. č. 102-019
• sdělení k oznámení ořezu a kácení dřevin v ochranném pásmu el.
vedení
• posouzení zákonnosti OZV 1/2017
obce Chotilsko
chotilsk¯

• SDH Chotilsko nebude požadovat
příspěvek na činnost pro rok 2017
• rozpočtového opatření č. 6 k rozpočtu obce na rok 2017
• žádosti o souhlas s umístěním plovoucího zařízení (mola), vývaziště
Stará Živohošť - U Hřbitova
• cenové nabídky na vypracování
rozpočtu na vybudování vodovodu
Chotilsko - Lipí - Prostřední Lhota
• žádosti o změnu územního plánu
u pozemků v k. ú. Prostřední Lhota
• žádosti o vrácení poměrné části
nájemného za užívání veřejného
prostranství na části pozemku
parc. č. 413/1, k. ú. Křeničná, místní část Stará Živohošť, v roce 2016
• žádosti Sdružení českého autosportu o povolení 9. ročníku Závodu automobilů do vrchu na Živohošti, v termínu 31. 9.–1. 10. 2017
• žádosti o umístění dopravního zrcadla v Mokrsku
• návrhu smlouvy na dodávku
a montáž zavlažovacího systému
fotbalového hřiště
zpravodaj
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• žádosti o povolení sjezdu na komunikaci a připojení k obecnímu
vodovodu v Prostřední Lhotě
• cenové nabídky na opravu komunikací v Křeničné
• změny kontrolního výboru; za členy kontrolního výboru byly navrhnuty Bc. Stanislava Krejčíková, Jaroslava Snopková a Lenka Píšová
• příkazní smlouvy na zabezpečení provedení výběrového řízení
na rekonstrukci T 815

7 / 2017

• komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve výběrovém řízení na rekonstrukci Tatra 815
• žádosti o příspěvek na uspořádání
Chotilského posvícení a oslav 90
let SDH Chotilsko
• vyhlášení záměrů na prodej pozemků v Sejcké Lhotě a na Knihách

-OÚ-

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Upozorňujeme občany, kteří zapomněli uhradit poplatek za psa, případně poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů, které jsou stanoveny Obecně závaznými vyhláškami, aby uvedené poplatky uhradili do konce měsíce srpna 2017. Jedná se nejenom o rok 2017, ale i o roky 2016, 2015, 2014
a 2013.
–OÚ-

OKÉNKO Z KOPANÉ
III. třída skupina B – muži

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

TJ Sokol Kosova Hora
TJ Tatran Sedlčany, z. s.
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou
TJ Sokol Počepice, z. s.
SK Nový Knín „B“
TJ Sokol Jesenice, z. s.
TJ Vltavan Hřiměždice
TJ Stará Huť, z. s.
TJ Prostřední Lhota
TJ Mokrovraty
TJ SK Sokol Kytín, z. s.
SK Petrovice, z. s.
SK Obory, z. s.
SK Velká Lečice, z. s.

Konečná tabulka
26
21
26
19
26
16
26
15
26
13
26
12
26
12
26
9
26
9
26
8
26
10
26
8
26
6
26
6

0
2
1
1
3
3
2
1
1
3
0
0
1
0

2
0
2
0
1
0
2
4
3
0
0
1
1
2

3
5
7
10
9
11
10
12
13
15
16
17
18
18

98 : 39
102 : 53
69 : 33
78 : 54
78 : 76
71 : 59
64 : 67
71 : 70
48 : 64
43 : 70
45 : 97
48 : 87
56 : 75
48 : 76

65
61
52
47
46
42
42
33
32
30
30
25
21
20

IV. třída starších přípravek

SOUHRN ZÁPASŮ JARO 2017

Zemědělská společnost Dobříš, spol. s r. o.
se sídlem Příbramská 506, 263 01 Dobříš
vyplácí ve dnech 1. 9.–8. 9. 2017
v době od 8.30 do 14.30 hodin
nájemné za pozemky
v kanceláři společnosti na výše uvedené adrese
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TJ Stará Huť, z. s. – TJ Prostřední Lhota
TJ Prostřední Lhota – SK Nový Knín
TJ Sokol Počepice, z. s. – TJ Prostřední Lhota
TJ Prostřední Lhota – TJ Ligmet Milín
SK Litavan Bohutín, z. s. – TJ Prostřední Lhota
TJ Prostřední Lhota – TJ Sokol Dublovice, z. s.
TJ Prostřední Lhota – TJ Stará Huť, z. s.
SK Nový Knín – TJ Prostřední Lhota
TJ Prostřední Lhota – TJ Sokol Počepice, z. s.
TJ Ligmet Milín, z. s. – TJ Prostřední Lhota
TJ Prostřední Lhota – SK Litavan Bohutín
TJ Sokol Dublovice, z. s. – TJ Prostřední Lhota

chotilsk¯

4 : 20
8:7
10 : 11
3:8
31 : 7
6:4
2:6
6 : 12
8:3
16 : 9
7 : 24
14 : 4

zpravodaj
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IV. třída mladších přípravek

SOUHRN ZÁPASŮ JARO 2017
SK Litavan Bohutín, z. s. – TJ Prostřední Lhota

10 : 6

•
•
•
•
•
•
•
•

150 g cukru
1 palička česneku
3 větší cibule
50 g soli
2,5 dcl oleje
1 dcl běžného osmiprocentního octa
1 lžička mletého černého pepře
1 lžička pálivé papriky

TJ Prostřední Lhota – TJ Stará Huť, z. s.

8 : 11

Sokol Pičín – TJ Prostřední Lhota

10 : 7

Sokol Višňová – TJ Prostřední Lhota

3 : 10

TJ Prostřední Lhota – Sokol Vrtule Láz, z. s.

7:5

TJ Prostřední Lhota – SK Litavan Bohutín, z. s.

5:7

TJ Stará Huť, z. s. – TJ Prostřední Lhota

16 : 8

TJ Prostřední Lhota – Sokol Pičín

5 : 11

TJ Prostřední Lhota – Sokol Višňová

8:7

CUKETOVÝ ŠPAK

Sokol Vrtule Láz, z. s. – TJ Prostřední Lhota

14 : 5

• 2 kg cukety
• 10 velkých zelených paprik
• 10 větších cibulí
• 2 feferonky (chilli papričky čerstvé či sušené)
• 2 dcl běžného osmiprocentního octa
• 2,5 dcl oleje
• 15 dkg krupicového cukru
• 1 lžička plnotučné či francouzské hořčice
• 1 lžička mletého černého pepře
• 4 dkg soli
Na závěrečné dochucení:
• nasekaný kopr
• podrcený česnek
• jemně nakrájená feferonka, chilli
• strouhaný křen

CHOTILSKÝ RECEPTÁŘ
V minulém receptáři jsme začali letní sezónu patizony a cuketami, v tomto čísle budeme cuketami pokračovat, protože cuketa neboli cukina patří k nejoblíbenějším prázdninovým plodům.
Původ cukety je ve střední Americe, Mexiku a oblasti Karibiku,
ale vyšlechtěná byla až v Itálii a z původního italského názvu
zucca pochází český název. Cuketa díky své jemné až neutrální chuti je fantasticky univerzální a dá se proměnit na stovky
způsobů. Cukety jsou nejlepší malé – tím intenzivnější a svěžejší mají chuť.
My v sezóně cuket vaříme téměř celé léto cuketovou hořčici. Každému,
kdo ji u nás zkusí, náramně chutná. Hodí se ke všemu jako hořčice, k masu,
párkům, ale i jen tak jako pomazánka na chleba, my jí dáváme i do salátového dresinku. Druhý recept je cuketový špak, což je podobný, jen trochu
pozměněný recept, doplněný dalšími přísadami a použití má stejné jako cuketová hořčice, i když chuť poněkud odlišnou.

CUKETOVÁ HOŘČICE
• 1 500 g cukety (mladou neloupeme, použijeme celý plod i s jadřincem)
• 250 g rajčat
• 250 g paprik (zelených nebo i červených kapií)

IV
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Všechny suroviny očistíme, nakrájíme a s kořením uvaříme doměkka
a do zhoustnutí. Necháme vychladnout, rozmixujeme, dáme do čistě
vymytých skleniček a sterilujeme 20 minut při 80 °C.

Pokrájené cukety včetně ostatních surovin (cukr přidáme až nakonec) cca hodinu vaříme – doměkka a do zhoustnutí. Necháme vychladnout, rozmixujeme, pak rozdělíme špak na několik dílů a každý
ochutíme něčím jiným – nakrájeným koprem nebo drceným česnekem, nakrájenou feferonkou či strouhaným křenem. Dáme do skleniček a sterilujeme 20 minut při 80 °C.
Dobrou chuť přejí

-Lhotské vařečky-

chotilsk¯
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NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN CHOTILSKA

POZVÁNKY

PÁTEK

8. 9.
2017

Obec Chotilsko pořádá

ZÁJEZD DO ČESKÉHO KRUMLOVA
A NA HORU KLEŤ

SOBOTA

23. 9.
2017

23. 9. 2017
Dopravu autobusem hradí obec Chotilsko. Vstupné na prohlídku
zámku hradí výletníci předem při přihlášení na výlet v kanceláři
obecního úřadu Chotilsko, kde obdrží popis a plánek města. Jízdné
lanovkou na Kleť si hradí každý sám na místě.
Nabírání cestujících
• Záborná Lhota
• Chotilsko
• Prostřední Lhota

autobusová zastávka
náves
autobusová zastávka

4:30 hodin
4:35 hodin
4:40 hodin

Další informace na tel. čísle: 318 543 958 nebo na OÚ Chotilsko.

DRACI PŘISTANOU
NA NOVÉ ŽIVOHOŠTI

SOBOTA

16. 9.
2017

...osedlejme si také jednoho!
16. 9. 2017

V již tradičním čase na přelomu léta, v sobotu 16. září 2017, ovládnou Vltavu u Nové Živohošti posádky dračích lodí při závodech
„KEBULEHO DRAČÍ PODZIM“
Vraťme Chotilsko do startovního pole, kam jistě patří!
K sestavení posádky hledáme veslaře!
Zkušení i nezkušení přihlaste se na OÚ v Chotilsku!
Váháte? Nasajte atmosféru závodu pohledem na fotograﬁe z několika minulých ročníků ve fotogalerii
na www.chotilsko.cz
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Měsíčník pro Mokrovraty, Pouště17a/ okolí
2016
2017
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Srdečné pozvání na Chotilské posvícení
spojené s oslavou 90 let založení SDH Chotilsko,
v sobotu 26. 8. 2017 u kapličky a v areálu muzea.

SOBOTA

26. 8.
2017

1. Zahájení slavnostní mší svatou od 13.00
2. Nástup SDH a hostů k oﬁciálním projevům a vyznamenáním od 14.15
3. Předvedení profesionální hasičské techniky od 15.00
4. Předvedení dovedností malých hasičů z Libčic od 16.00
5. Posezení s kapelou Karla Čiháka od 17.00; tombola – výdej 21.00
Od 10 do 19 hodin bude probíhat stánkový prodej, děti mohou
využít vodní i jiné atrakce a od 10.00 budou k prodeji také
lístky do tomboly, kde jsou připraveny hodnotné ceny.
Na všechny se těší zastupitelé obce Chotilsko a všichni členové
SDH.

PODĚKOVÁNÍ
Hluboký zármutek a žal zasáhl naše srdce a slovy nelze popsat naši bolest.
Děkujeme touto cestou všem, kteří jste se přišli rozloučit s paní Miroslavou
Šťástkovou na její poslední cestě, za květinové dary i projevy soustrasti.
Z vaší účasti a podpory je zřejmé, jak moc jste ji měli rádi a velice si toho
vážíme.
Byla výjimečnou ženou, která se ničeho nezalekla a vždy si uměla poradit.
Věděla, jak se zachovat, co dělat a co říct.
Mirko, děkujeme za vše, zůstáváš s námi, nikdy nezapomeneme.
Čest Tvojí památce!
Se slzami v očích, s velkou úctou a poděkováním celá rodina.

VIII

chotilsk¯

zpravodaj

Mokrovratský

zpravodaj

7

červenec 2017

PŘÍLOHA NOVOKNÍNSKÉHO ZPRAVODAJE

ZPRÁVY Z OBCE
Usnesení ze zápisu č. 27/2017 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Mokrovraty konaného dne 28. 6. 2017 od 19.00
• Usnesení č. 1-27/2017
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
volí zapisovatelku JUDr. Veroniku
Kučíkovou a jako ověřovatele zápisu
p. Pavlínu Hejrovou a p. Ing. Václava Konvičku.
Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů,
proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.
• Usnesení č. 2-27/2017
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje program jednání zastupitelstva obce dne 28. 6. 2017 takto:
1. Účetní závěrka za rok 2016 včetně
výsledku hospodaření
2. Zpráva o výsledku hospodaření
obce a závěrečný účet 2016
3. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Mokrovraty za rok 2016
4. Dohoda o provedení stavby na cizím pozemku
5. Dodatečné povolení stavby na pozemku parc. č. 399/33 v k. ú. Mokrovraty
6. Reklamace odběru pitné vody
7. Žádost o souhlas s odnětím ze zemědělského půdního fondu
MOKROVRATSK¯

8. Různé
Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů,
proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.
• Usnesení č. 3-27/2017
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje účetní závěrku obce
Mokrovraty za rok 2016 včetně výsledku hospodaření.
Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů,
proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.
• Usnesení č. 4-27/2017
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje zprávu o výsledku hospodaření obce Mokrovraty za rok 2016 a závěrečný účet za rok 2016 bez výhrad.
Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů,
proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.
• Usnesení č. 5-27/2017
Zastupitelstvo
obce
Mokrovraty
schvaluje účetní závěrku MŠ a ZŠ
Mokrovraty za rok 2016.
Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů,
proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.
zpravodaj
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• Usnesení č. 6-27/2017
Zastupitelstvo
obce
Mokrovraty
bere na vědomí předložený návrh
dohody o provedení stavby na cizím
pozemku a navrhlo, aby tato problematika byla projednána komplexně
se všemi dalšími vlastníky dotčených pozemků.
Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů,
proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.
• Usnesení č. 7-27/2017
Zastupitelstvo obce Mokrovraty nesouhlasí s dodatečným povolením
staveb 2 plechových hal a terénních
úprav na pozemku parc. č. 399/33 v k.
ú. Mokrovraty a pověřuje starostku
k podání námitek do správního řízení.
Výsledek hlasování: pro: 0 hlasů,
proti: 8 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.

7 / 2017

• Usnesení č. 8-27/2017
Zastupitelstvo
obce
Mokrovraty
schvaluje snížení ceny vody z 25,Kč/m3 na 20,- Kč/m3 dodané vody
pro účtovací období od 1. 6. 2017
do 31. 8. 2017.
Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů,
proti: 0 hlasů, zdržel se: 1 hlas.
• Usnesení č. 9-27/2017
Zastupitelstvo obce Mokrovraty bere
na vědomí žádost pana Z. P. o souhlas s odnětím ze zemědělského půdního fondu pozemků č. parc. 168/1,
168/2 a 168/3 v k. ú. Mokrovraty
o celkové výměře 21 398 m² s tím, že
se k ní vyjádří po projednání s právním zástupcem obce.
Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů,
proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.
Stanislava Ecklová
starostka obce

K bodu 8/
Jednání se zúčastnila p. M. M., která se v minulosti obrátila na obec se žádostí o zařazení části svého pozemku v Pouštích do územního plánu obce pro
výstavbu jednoho rodinného domu pro potřebu svou a své rodiny. Současně
uvedla, že je ochotna jednat o směně části svého pozemku za pozemek parc.
č. 327 o výměře 2 018 m² k. ú. Pouště, který je ve vlastnictví obce a který
rozděluje její stávající pozemky, v důsledku čehož by obec získala jednak
pozemek pro již využívanou veřejnou účelovou komunikaci k chatám v Pouštích a jednak pozemek využitelný pro rozvoj komunitního života v Pouštích.

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.

KNIHOVNA V MOKROVRATECH
Knihovna v Mokrovratech je v době letních prázdnin uzavřena.
Otevřena bude opět v pátek 1. 9. 2017 od 18.00 do 19.00.

Obec vyjádřila na závěr ústy svých zastupitelů stanovisko, že pokud
má vlastník pozemku dosud nezařazeného do územního plánu obce
obci co nabídnout, tak aby taková nabídka byla jednoznačně ve prospěch občanů obce, pak, nebrání-li tomu jiné překážky (např. stávající kapacita ČOV obce, stávající dopravní situace nebo jiné vážné
důvody), lze umožnit, není-li to v rozporu s příslušnými právními
předpisy, výstavbu rodinného domu pro vlastní potřebu takového občana. Současně obec informovala paní M. M., že větší výstavbu požadovat nelze, a to zejména vzhledem k omezené kapacitě ČOV a omezeným zásobám zdrojů pitné vody v obci.
Stanislava Ecklová
starostka obce
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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!
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!!! 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.

