Novoknínský 11
zpravodaj

listopad 2018
výtisk zdarma

Měsíčník pro Nový Knín, Chotilsko a Mokrovraty
Mikroregion Střední Povltaví

Římskokatolická farnost Starý Knín
srdečně zve na vánoční bohoslužby
24. 12. 2018 ve 24:00 hod na půlnoční mši svatou
do kostela sv. Františka ve Starém Kníně
(doprovod Česká mše vánoční – J. J. Ryba)
25. 12. 2018 v 10:30 hod na slavnou mši svatou
do kostela sv. Františka ve Starém Kníně
(doprovod Missa pastoralis - F. X. Brixi)
26. 12. 2018 v 10:30 hod na mši svatou
do kostela sv. Mikuláše v Novém Kníně
(doprovod koledy)

a na vánoční koncerty
26. 12. 2018 v 16:00 hod na tradiční vánoční koncert
do kostela sv. Mikuláše v Novém Kníně
(koledy a vánoční písně – J. J. Ryba, F. X. Brixi,
W. A. Mozart, A. Michna)
29. 12. 2018 v 15:00 hod na tradiční vánoční koncert
do kaple sv. mučedníků Jana a Pavla v Libčicích
(Česká mše vánoční – J. J. Ryba)
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
v neděli 28. října 2018 jsme oslavili 100 let od vzniku republiky a konce
světové války. V tento den pořádáme pietní akt každý rok, ale přece jen
takto kulaté výročí zasluhuje významnější připomenutí.
Kromě tradičního kladení věnců a kytic k památníkům padlých a zemřelých během války jsme proto letos zasadili dvě lípy republiky. Jedna nahradila odumřelou lípu na náměstí a druhá doplnila prázdné místo u pomníku
ve Starém Kníně. Bohužel počasí nám nepřálo – celé dopoledne drobně
pršelo a bylo jen několik stupňů nad bodem mrazu, přesto se na náměstí
sešlo dost lidí, kteří toto výročí chtěli oslavit. Vedle tradičně početné skupiny hasičů z Knína i okolí přišla památku uctít i skupina našich sokolů, dále
skauti a další občané města.
Po zasazení lípy na náměstí jsme se odebrali k pomníku do Starého Knína a dále k pietnímu místu ledrenských na hřbitově. Pokračovali jsme u pomníku na Kozích Horách a zakončili u hasičárny v Libčicích.
Odpoledne pokračoval program v naší Mincovně vernisáží výstavy k tomuto výročí, dále byla pokřtěna kniha pana Petra Kadlece a na závěr proběhla beseda s naším kronikářem panem Josefem Máchou.
Děkuji všem, kteří se oslav zúčastnili a přispěli tak k připomenutí našeho významného výročí. Zvláštní poděkování patří těm, kteří se na přípravách podíleli.

Ing. Tomáš Havlíček
starosta

Titulní kresba:
Pohled na novoknínské náměstí.
Novoknínsk¯

zpravodaj
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ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
USNESENÍ č. 1/2018 ze zasedání Zastupitelstva města
Nový Knín ze dne 30. 10. 2018
• USNESENÍ č. 1 – 1/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje
upravený
program
zasedání.

• USNESENÍ č. 9 – 1/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
volí člena rady města: Ing. Josefa
Lukeše, Ph.D.

• USNESENÍ č. 2 – 1/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín volí
ověřovatele zápisu: paní Ing. Jaroslavu
Michálkovou a pana Josefa Máchu.

• USNESENÍ č. 10 – 1/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
odkládá volbu 3. člena rady města
na nejbližší zasedání zastupitelstva.

• USNESENÍ č. 3 – 1/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje počet místostarostů – jeden.

• USNESENÍ č. 11 – 1/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
volí předsedu kontrolního výboru
pana Mgr. Augustýna Kůra.

• USNESENÍ č. 4 – 1/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje
vykonávání
funkce
starosty jako dlouhodobě uvolněnou
a ostatní funkce jako neuvolněné.
• USNESENÍ č. 5 – 1/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje způsob volby starosty,
místostarosty a radních aklamací.
• USNESENÍ č. 6 – 1/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
volí starostu města. Starostou byl
zvolen pan Ing. Tomáš Havlíček.
• USNESENÍ č. 7 – 1/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
volí zástupce starosty města. Zástupcem
starosty byl zvolen pan Petr Chmelík.
• USNESENÍ č. 8 – 1/2018 – ZM
Zastupitelstvo
města
Nový
Knín volí člena rady města:
Mgr. Augustýna Kůra.
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• USNESENÍ č. 12 – 1/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
volí předsedu finančního výboru
paní Ing. Jaroslavu Michálkovou.
• USNESENÍ č. 13 – 1/2018 – ZM
Zastupitelstvo
města
Nový
Knín
schvaluje
odměňování
neuvolněných členů zastupitelstva,
předsedů a členů výborů a komisí
podle nařízení vlády č. 318/2017
Sb. následovně: 30 % z maximální
částky dané zákonem.
Účinnost těchto odměn je od 1. 11. 2018.
Pokud někdo odstoupí ze své
funkce v průběhu volebního období,
jeho nástupce bude odměňován
od
prvního
dne
kalendářního
měsíce, který následuje po měsíci,
kdy byl do funkce schválen.
Ing. Tomáš Havlíček, starosta města
Petr Chmelík, místostarosta
V Novém Kníně dne 30. 10. 2018

zpravodaj
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USNESENÍ č. 2/2018 ze zasedání Zastupitelstva města Nový
Knín ze dne 8. 11. 2018
• USNESENÍ č. 1 – 2/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje program zasedání.
• USNESENÍ č. 2 – 2/2018 – ZM
Zastupitelstvo
města
Nový
Knín volí ověřovatele zápisu pana
Bc. Václava Krotila, DiS, a pana
Martina Doušu.

• USNESENÍ č. 6 – 2/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje záměr zřízení Městské
policie Nový Knín a pověřuje
radu města k přípravě podkladů
k realizaci tohoto záměru.

• USNESENÍ č. 3 – 2/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
volí člena rady města: pana Tomáše
Kadlece.

• USNESENÍ č. 7 – 2/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
pověřuje zástupce volební strany
Zlatohorní
město
Nový
Knín
k jednání s Policií České republiky
o spolupráci při zajištění bezpečnosti
ve městě Nový Knín.

• USNESENÍ č. 4 – 2/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
neschvaluje výsledek posouzení
splnění podmínek účasti u jediného
dodavatele
veřejné
zakázky
„Stavební úpravy ZŠ Nový Knín“,
vybraného dodavatele ALSTAP s.r.o.
a smlouvu o dílo s touto společností.

• USNESENÍ č. 8 – 2/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje dodatky č. 1–4 smlouvy
o dílo č. 601306 se společností Dokas
Dobříš spol. s r. o. a pověřuje radu
města k přípravě výběrového řízení
na zhotovitele svozu TKO pro město
Nový Knín od 1. 1. 2020.

• USNESENÍ č. 5 – 2/2018 – ZM
Zastupitelstvo
města
Nový
Knín schvaluje vypsání nového
výběrového řízení na dodavatele
veřejné zakázky „Stavební úpravy
ZŠ Nový Knín“ a pověřuje radu
města k zajištění nového výběrového
řízení.

• USNESENÍ č. 9 – 2/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje účinnost odměn členů
rady města od 9. 11. 2018.
Ing. Tomáš Havlíček, starosta města
Petr Chmelík, místostarosta
V Novém Kníně dne 8. 11. 2018

USNESENÍ č. 1/2018 ze zasedání Rady města Nový Knín ze dne
12. 11. 2018
• USNESENÍ č. 1 – 1/2018 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program rady.
Novoknínsk¯

• USNESENÍ č. 2 – 1/2018 – RM
Rada
města
Nový
Knín
projednala a schvaluje pro volební
zpravodaj
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období 2018–2022 tyto komise rady
a jejich předsedy:
- Stavební komise – Josef Kolka
- Komise životního prostředí – Josef
Mácha
- Sociální, kulturní a sportovní

komise – Martina Čermáková.
Ing. Tomáš Havlíček, starosta města
Petr Chmelík, místostarosta
V Novém Kníně dne 12. 11. 2018

SDĚLENÍ RADNICE
Přerušení dodávky elektrického proudu
12. 12. 2018 (08:00–14:30) – plánovaná odstávka č. 110060627774
Nový Knín:
• Kozohorská
• Nový Knín

265, 267, 323, 341, 346, 348, 351, 356, 357, 361, 362, 365,
368, 371, 420, 430
1060837, 485, parc.č. 105/1, parc.č. 84/1

Informace o známkách na popelnice

2019

Důležité upozornění!
Na nádobě určené pro směsný odpad nesmí být nalepeno více svozových
známek. Všechny staré známky musí být odstraněny. V případě, že tak nebude učiněno, nemusí dojít k vývozu nádoby.
Svoz připadající na úterý 1. 1. 2019 bude uskutečněn v sobotu
29. 12. 2018.
V úterý vždy v LICHÝ týden se vyváží nádoby na TKO v Novém Kníně,
Sudovicích, Chramištích a na Kozích Horách.
V úterý vždy v SUDÝ týden se vyváží nádoby na TKO v Libčicích.
CENY
Týdenní svoz – nádoba 110 l
Svoz 1x za 14 dní – nádoba 110 l
Sezónní svoz – nádoba 110 l
(svoz 1x týdně v zimě a 1x za 14 dní v létě)
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2100 Kč
1400 Kč
1950 Kč

zpravodaj
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Sleva pro důchodce:
Samostatně žijící důchodce
600 Kč
Manželský pár
300 Kč
Platí v případě, že v domě není hlášena další osoba a pouze pro známku
za svoz 1x za 14 dní.
Rekreační nemovitost
700 Kč
Rekreantům bude na vyžádání vystavena kartička do sběrného dvora.

Prodej kalendářů
Na radnici jsou k prodeji novoknínské stolní kalendáře na rok 2019.
Cena 70 Kč.

BETLÉMSKÉ SVĚTLO V NOVÉM KNÍNĚ
Plamínek světla zapalovaný každoročně před Vánoci v betlémské jeskyni, v níž se podle tradice narodil Ježíš Kristus, a rozvážený skauty po celé
Evropě jako symbol míru, přátelství a Vánoc bude již tradičně i u nás
v Novém Kníně. K dispozici bude v neděli 23. 12. 2018 od 13:30 do 15:30

Novoknínsk¯

zpravodaj
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v průchodu v městské knihovně v Novém Kníně
a ve stejném čase ho budou skauti v lucerničkách roznášet do domácností. Není možné zazvonit u všech dveří, pokud chcete mít jistotu,
přijďte za námi do knihovny nebo napište SMS
se jménem a adresou na tel. 605 772 293.
Budeme rádi, když světýlko potěší co nejvíce
lidí.
Přejeme všem krásné vánoční svátky
a šťastný nový rok 2019.

Sdružení ZLATOHORNÍ MĚSTO NOVÝ KNÍN
Vážení spoluobčané, sousedé, milí přátelé,
jménem Sdružení ZLATOHORNÍ MĚSTO NOVÝ KNÍN srdečně děkujeme
za Vaši účast ve volbách a podporu, kterou jste nám vyjádřili. Moc si Vaší
přízně vážíme. Díky Vám jsme obdrželi 4033 hlasů, což je 31 % všech platných
hlasovacích lístků, které nám umožnily umístit se na pomyslném druhém
místě. Zlatohorci tak získali v novoknínském zastupitelstvu 5 mandátů.
Zároveň tímto blahopřejeme a potřásáme rukou zvoleným zastupitelům
ostatních stran.
Hezký podzim a dobrou náladu Vám přeje
Sdružení ZLATOHORNÍ MĚSTO NOVÝ KNÍN: Ing. Radek Hrubý,
Petra Moravcová, Martin Provazník, Ing. Petr Skýpala,
Ing. Pavel Hnízdil, MUDr. Miloš Nevařil, Ludvík Koza, Ing. Štěpán Polák,
Michal Rambousek, Jaroslav Záleský, Bc. Václav Krotil, DiS,
Ing. Aneta Hrubá, Marek Zach, Josef Hrdinka, Zuzana Záleská

Omluva redakce
Redakční rada se omlouvá za neuveřejnění výše uvedeného poděkování
sdružení Zlatohorní město Nový Knín v minulém čísle zpravodaje, k čemuž došlo nedopatřením.
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Zlatohorecké pohledy č. 1
aneb „Liška v kurníku“
31. 10. 2018
Vážení spoluobčané, sousedé, milí přátelé!
První zasedání nově zvoleného zastupitelstva našeho města je za námi.
Již známe nového starostu, místostarostu, dva radní a předsedy kontrolní
a finanční komise. Víme také, jaké budou odměny zvolených zastupitelů,
radních, předsedů a členů výborů a komisí, místostarosty, starosty. Vše výše
uvedené bude dle slibu nových funkcionářů na webu města. Snad brzo.
Nově složené vedení města (dvěma koaličními stranami) hned na začátku funkčního období ukázalo, že se se zlatohoreckou opozicí kamarádit
nebude.
V průběhu zasedání došlo později také k volbám předsedů kontrolního
a finančního výboru. Oba výbory se zabývají především kontrolou. Kontrolou plnění usnesení a financí.
Ustáleným zvykem, který vydobyla a respektovala všechna minulá novoknínská zastupitelstva, bylo, že většina (koalice) dá oba výbory k dispozici opozici. Je to logické, praktické, fungující (skoro již tři desetiletí). Je to
velkorysé. Je to prozíravé.
Ne však pro vedení našeho města. Došlo k tomu, že pravidla a zásady
slušnosti, která respektují všichni skuteční demokraté, byly během těžké
hodinky novoknínské samosprávy bezprecedentně pošlapány.
Kontrolní orgány města zaujali sami potenciální kontrolovaní. Radní
budou kontrolovat sami sebe. Jak povedené! Výstižný je i popis této situace
od našeho kolegy: „Liška v kurníku“. Je to tak trefné, až mrazí. Spisovatel
Ephraim Kishon je autorem stejnojmenné knihy. Román Liška v kurníku
je trefnou satirou na demokracii. Dějištěm je zapadlá vesnice – Kmínovice. :-) Možná se autor spletl a myslel Knín-ovice. Budeme si ji muset
přečíst, doporučujeme i ctěným čtenářům. Je to humor, takže legrace. Alespoň někde.
Z jedné strany – staronového starosty a jeho Tradice a prosperity (pro
jednoduchost zkratka TP) – se to dalo očekávat. Jeho veřejné vyjádření
na adresu Zlatohorců (na zastupitelstvu před volbami), že „buďto půjdu
do důchodu, nebo uvidíte po volbách“ se začíná naplňovat. Z druhé strany,
myšleno tím ze strany volebního uskupení nezávislých kandidátů Novoknínska (pro jednoduchost zkratka NKN), se to až zas tak nečekalo.
Kde je ta slibovaná transparentnost? Otevřenost? Zodpovědnost? Změna
stylu? Konstruktivní dialog? Snaha o domluvu? Nikde. Místo toho vyjel parní válec, který válcuje zájmy minimálně 1/3 občanů v Novém Kníně a okolí.
V každé společnosti, která je zdravá, je menšina vyslyšena a respektována.
Většina umožní, aby ji menšina mohla kontrolovat a kritizovat. Vyspělá většina totiž ví, že jí to pomůže.
Novoknínsk¯

zpravodaj
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Na to si ale budeme muset počkat. Snad to nebude trvat 30 let.
Hezký prosinec a dobrou náladu Vám přeje
Sdružení ZLATOHORNÍ MĚSTO NOVÝ KNÍN: Ing. Radek Hrubý,
Petra Moravcová, Martin Provazník, Ing. Petr Skýpala, Ing. Pavel
Hnízdil, MUDr. Miloš Nevařil, Ludvík Koza, Ing. Štěpán Polák, Michal
Rambousek, Jaroslav Záleský, Bc. Václav Krotil, DiS, Ing. Aneta Hrubá,
Marek Zach, Josef Hrdinka, Zuzana Záleská

Zlatohorecké pohledy č. 2
Podklady stále nejsou – Zpackané výběrové řízení – Zřízení městské policie
17. 11. 2018
Vážení spoluobčané, sousedé, milí přátelé!
Tak už i druhé zasedání nově zvoleného zastupitelstva našeho města je
za námi. Proběhlo dne 8. listopadu 2018 na radnici města ve druhém patře
za účasti 14 zastupitelů.
Většina podkladů na jednání byla zastupitelům předána velmi, velmi
pozdě, pouhé dva dny před jednáním. A to i přesto, že se projednávaly velice důležité body, které mají zásadním způsobem ovlivnit rozpočet města
v budoucích letech. To vše hned na začátku nového volebního období.
V jednacím řádu zastupitelstva je výslovně uvedeno: „Písemné materiály určené pro jednání zastupitelstva města předkládá … nejpozději do 7 dnů
přede dnem jednání zastupitelstva města jeho členům.“
Otázka zní: Jak mají zastupitelé komplexně posoudit problematiku a přijmout účinná opatření, když ani dva dny před jednáním zastupitelstva nemají potřebné podklady?
Odpověď zní: Odpovědně rozhodnout není možné.
Jedním z nejdůležitějších bodů jednání byl návrh schválit vítěze výběrového řízení na realizaci akce Stavební úpravy ZŠ Nový Knín. Rozpočet akce
je cca 10.000.000,00. Kč, vybraný dodavatel ALSTAP s.r.o. (jediný v soutěži)
nabízí dílo provést za cca 17.500.000,00 Kč. To je rozdíl několika miliónů a to
je problém. Zlatohorci na způsob průběhu výběrového řízení a na konečnou
cenu poukazovali již před volbami na mimořádném zastupitelstvu. Nyní navrhovatelé (rada města nebo starosta) formulovali a navrhovali v programu
výsledek výběrového řízení schválit. A výsledek? Naprostý opak. Po dlouhé
diskuzi, kterou vyvolali Zlatohorci, předkladatelé zcela změnili názor a otočili původní záměr – výsledek výběrového řízení NESCHVÁLIT. Výsledek
hlasování? Všichni zastupitelé byli pro neschválení.
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Děkujeme. Věříme, že opakované nové výběrové řízení zajistí transparentní podmínky a vítěze, který potřebnou akci na škole provede řádně
a včas za přijatelné peníze.
Dalším zásadním bodem jednání bylo schválení záměru zřízení městské
policie. Předpokládaný roční rozpočet cca 1.400.000,00 Kč. Dle propočtů to
může být daleko více. I v tomto případě jsme museli rozhodovat bez podkladů. Dokument v rozsahu půl strany A4 se nedá nazvat podkladem, o kterém se má odpovědně hlasovat. Záměr musí obsahovat analýzu současného
stavu, cílového stavu a způsob, jak toho dosáhnout. Zastupitelům z Tradice
a prosperity (TP) v koalici se zastupiteli z uskupení nezávislých kandidátů
Novoknínska (NKN) tento podklad kupodivu vyhovoval. A to i přesto, že
se jedná o milionové částky, které každý rok provoz „měšťáků“ z našeho
rozpočtu odčerpá. Zlatohorci prosazují využití všech zákonných možností
zajistit bezpečnost a pořádek ve spolupráci se státní policií. Zákon o obcích
i zákon o Policii ČR to umožňuje.
Záměr zřídit městskou policii byl i přes naše námitky schválen. Zlatohorci se zdrželi – 5 hlasů, koalice (TP+NKN) hlasovala jednotně pro – 9 hlasů.
V tomto případě neděkujme. Je to drahé, neefektivní, nepřipravené. Stačí se podívat v okolí. Nikdo takové velikosti, jako je Nový Knín, městskou
policii nemá.
Přesto, že do Vánoc a konce roku zbývá ještě několik týdnů, přejeme
Vám všem hodně štěstí, zdraví, bohatého Ježíška a úspěšný nový rok 2019.
Hezký zbytek roku a dobrou náladu Vám přeje
Sdružení ZLATOHORNÍ MĚSTO NOVÝ KNÍN: Ing. Radek Hrubý,
Petra Moravcová, Martin Provazník, Ing. Petr Skýpala,
Ing. Pavel Hnízdil, MUDr. Miloš Nevařil, Ludvík Koza, Ing. Štěpán Polák,
Michal Rambousek, Jaroslav Záleský, Bc. Václav Krotil, DiS,
Ing. Aneta Hrubá, Marek Zach, Josef Hrdinka, Zuzana Záleská

Inzerce

PRODEJ VÁNOČNÍCH KAPRŮ

Nabízíme prodej vánočních kaprů ve dnech
22.–23. prosince 2018 v době od 8:00 do 17:00 hod.
na adrese: Nový Knín, Žižkova ulice č. p. 234
(naproti hasičské zbrojnici Nový Knín)
Novoknínsk¯
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SÁL SOKOLOVNY PO REKONSTRUKCI
Naše Tělocvičná
jednota
obdržela
v letošním roce dotaci na rekonstrukci sálu v sokolovně.
Z přidělených financí jsme opravili veškeré omítky v sále,
v přísálí a na galerii. Na galerii byla
vyrovnána
podlaha a položeno nové

lino. Dále byla v uvedených
prostorách
provedena nová elektroinstalace a prostory byly nově vymalovány. Ještě jsme měli
v plánu přebroušení
a lakování parket,
ale to jsme bohužel,
vzhledem k plánova-

ným akcím v listopadu, nestihli. Oprava podlahy proběhne po skončení zimní sezóny,
zhruba v květnu nebo červnu.
Na rekonstrukci jsme začali pracovat od začátku srpna
a práce byly ukončeny na konci října. Některé práce jsme
prováděli svépomocně. Celkem nám přišlo pomoci 73 lidí
a odpracovali jsme 1094 hodin.

12
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Chci proto poděkovat všem, kteří přiložili ruku
k dílu.
Od 3. listopadu je tedy
sokolovna opět
v provozu a rádi
vás v ní přivítáme při kulturních nebo sportovních akcích.
Také nabízíme
možnost pronájmu celé sokolovny, nebo části
(jídelna, kuchyně) pro uspořádání
svateb,
rodinných oslav
nebo firemních večírků. Termíny vašich akcí a také termíny cvičení si můžete dohodnout na tel. čísle 604 979 956 Standa Fiala nebo přímo u sokolníka na tel. čísle 608 924 845 Volodymyr Lubotsky.
V letošním roce jsme také otevřeli sbírku na dokončení opravy
střechy sokolovny. Děkuji proto všem dárcům, kteří již do veřejné sbírky přispěli. Za necelé dva měsíce bylo do pokladničky nebo
na účet vloženo 128 000 Kč.
SBÍRKA POKRAČUJE I NADÁLE! Na opravu střechy je třeba získat
přibližně 600 000 Kč a my věříme, že s vaší pomocí se nám to skutečně podaří. Svůj příspěvek můžete vložit do pokladničky na podatelně městského úřadu nebo poslat na účet č. 283975800/0300.

POZVÁNKA NA NEJBLIŽŠÍ AKCE
T.J. SOKOL NOVÝ KNÍN
Novoknínský péřák
Turnaj v badmintonu pro mládež. Přihlásit se mohou všechny děti, nejen členové badmintonového oddílu. Začátek
turnaje v 10 hodin.

SOBOTA

15. 12.
2018

Přihlášky u Markéty Holečkové, tel. 777 356 325, nebo
u Standy Fialy, tel. 604 979 956, do 13. 12. 2018.
Novoknínsk¯
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Vánoční turnaje

SOBOTA

• sobota 29. 12. 2018 – začátek v 9.00
turnaj v badmintonu „O pečené kuře“

29. 12.
2018

• sobota 29. 12. 2018 – začátek ve 14.00
turnaj ve ﬂorbale „O pečené vepřové koleno“
• neděle 30. 12. 2018 – začátek v 9.00
turnaj ve stolním tenise „O pečenou kachnu“
• neděle 30. 12. 2018 – začátek ve 14.00
turnaj v nohejbale „O pečenou husu“

SOBOTA

30. 12.
2018

Kategorie a systém turnaje dle počtu přihlášených. Omezený počet účastníků, přednost mají dříve přihlášení. Turnaje jsou určeny pro neregistrované hráče – amatéry. Startovné na turnajích je 100 Kč, při přihlášení do všech turnajů 300 Kč.

Přihlášky posílejte na e-mail: sta.fiala@seznam.cz
nebo volejte na tel. 604 979 956.
Uzávěrka přihlášek je 22. 12. 2018.

Novoroční výšlap na Chvojnou (Mikuli)
• Na vrcholu bude podávána tradiční novoroční čočka.
• Sraz a start na náměstí 1. 1. 2019 ve 13 hodin.
• Délka trasy 6 km (kolem „Kosaře“ 4 km + 2 km
zpět kolem hřbitova nebo přes Sudovice)

Novoknínský kurýr

ÚTERÝ

1. 1.
2019

PÁTEK

11. 1.

2019
• Jedná se o noční orientační pochod v délce přibližně
10–15 km s průchodem několika kontrolních míst.
• Sraz je v sokolovně 11. 1. 2019 ve 21.30 hodin.
• Start závodníků (jednotlivců nebo menších skupin) v 5–10minutových
intervalech od 22 hodin.
• Cíl opět v sokolovně, kde je zajištěno občerstvení po závodě.
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Míčový sedmiboj dvojic

SOBOTA

• Začátek v sobotu 26. 1. 2019 v 10.00 hodin.
• Disciplíny: 1 . Basketbal, 2. Fotbal, 3. Soft tenis,
4. Badminton, 5. Nohejbal, 6. Volejbal, 7. Stolní
tenis
• Uzávěrka přihlášek je 23. 1. 2019.
• Omezený počet dvojic – přednost mají dříve přihlášení.
• Přihlášky posílejte na e-mail: sta.fiala@seznam.cz
nebo volejte na tel.: 604 979 956.

26. 1.
2019

INFORMACE PRO SBORY DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ 23. OKRSKU
Oznamujeme tímto termíny konání výročních
valných hromad sborů dobrovolných hasičů:
hasičská zbrojnice
Sudovice
hotel U Mikulášků
28. 12. 2018 od 18:30 hodin
Nový Knín

Sudovice

25. 12. 2018 od 14:00 hodin

Nový Knín
Prostřední Lhota

11. 1. 2019

Záborná Lhota

12. 1. 2019

Výroční valná hromada
15. 2. 2019
23. okrsku SDH

od 18:30 hodin Čelina
hasičská zbrojnice
Záborná Lhota
hotel U Mikulášků
od 18:30 hodin
Nový Knín
od 18:30 hodin

Miroslav Konopásek, starosta 23. okrsku SDH

SBĚR ELEKTROODPADU
Česká hasičská jednota – hasičský sbor Libčice upozorňuje spoluobčany, že velký elektroodpad mohou zanechávat před hasičskou
zbrojnicí v Libčicích a na drobný elektroodpad mohou využít červené kontejnery se slunečnicemi, které jsou v Libčicích u kontejnerů a u prodejny COOP v ulici Na Smíchově
v Novém Kníně.
HS Libčice

Novoknínsk¯
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ZPRÁVY Z FARNÍ CHARITY STARÝ KNÍN
Milí spoluobčané,
letos píši tento tradiční příspěvek dříve než v předchozích
letech vzhledem k posunutému termínu Zpravodaje, takže
bude obtížné naladit se již dnes na adventní náladu. Nicméně konec církevního roku se přece jenom již blíží a je čas bilancovat uplynulý rok a případně zvážit, s čím vstoupíme na věčnost, až budeme bilancovat celý život.
Letošní rok byl zcela ve znamení 25. výročí založení naší farní charity.
Slavili jsme toto výročí jako vždy první sobotu v březnu v okruhu svátku
svaté Anežky Přemyslovny, ochránkyně pražské chudiny. Hlavní osobností
oslav byl Otec kardinál Dominik Duka, primas a metropolita český, arcibiskup pražský a předseda české biskupské konference. Slavnosti se zúčastnily významné osoby – pan poslanec Marek Benda a pan Josef Vacek
a řada starostů z širšího okolí. Po bohoslužbách ve staroknínském kostele
sv. Františka z Assisi jsme podávali oběd v místní sokolovně, kterou jsme
zcela zaplnili. Při této příležitosti jsme poskytli panu kardinálovi menší příspěvek do fondu na postavení svatovítských varhan. S díky jsme přijali jeho
pozvání na setkání s ním, které se potom uskutečnilo 18. dubna v arcibiskupském paláci.
Po celý rok jsme se věnovali rozvoji našich sociálních a zdravotních služeb. Naše seniorské terénní služby jsou rozloženy v jihozápadní části Středočeského kraje v deseti střediscích od Bratronic u Kladna až po Votice
a na Praze 6. Jejich smyslem je pomoci starým lidem a jejich rodinám, aby
staří nemuseli nuceně odcházet do různých zařízení a mohli zůstat doma co
nejdéle. V minulém měsíci jsme dosáhli úrovně 6 000 hodin práce u klientů, to je nejvíce za celou dobu naší existence.
K našim sociálním službám patří také služby prorodinné a preventivní. Mezi nimi služba aktivizace rodin rozprostřená na Voticku, Sedlčansku
a Dobříšsku. V současné době se uvažuje o jejím rozšíření do další oblasti.
Dále k nim patří náš Azylový dům sv. Ludmily v Mokrovratech, aktivity
soustředěné kolem domu „Nad vodou“ (např. šicí dílna) na Dobříši a Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) v Hořovicích. Všechny tyto aktivity budou podpořeny uvedením nového domu zakoupeného z prostředků
IROP na Mokrovratech do užívání.
Zdravotní služby působí ve střediscích Nový Knín a Votice a na Kamýcku. Jejich účelem je přinést sesterskou zdravotní péči do domácností klientů
a vykonávat ji s potřebnou frekvencí bez nutnosti, aby pacient byl vždy
dopraven do ordinace ošetřujícího lékaře.
Z prostředků strukturálních fondů provozujeme dětské skupiny v Novém Kníně a v Sedlčanech, dále projekt zaměřený na podporu zaměstnanosti působící především na Sedlčansku a dva projekty zaměřené na kvalitu našich seniorských služeb a kvalitu práce NZDM. Z prostředků MPSV
je podporován projekt Rodina. Z prostředků Nadačního fondu AVAST je
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podporován projekt na pomoc rodinám s dětmi s poruchami autistického
spektra apod. Pak nás podporuje dlouhá řada obcí, na jejichž území působíme, buď přímo, nebo prostřednictvím sociálního fondu MAS Brdy-Vltava.
Pro příští roky jsme získali grant na podporu zaměstnanosti z prostředků
MAS Sedlčany.
Na jaře letošního roku novoknínské muzeum za naší podpory uspořádalo v mincovně výstavu artefaktů, jejichž autory byli naši klienti a zaměstnanci. V květnu jsme podpořili akci Noc kostelů, která tentokráte padla
na Velkou Hraštici. V červenci jsme za podpory Nadace ČEZ ve spolupráci
s Hornickým muzeem v Příbrami uspořádali koncerty Jaroslava Svěceného a Dětské opery Praha v živohošťském kostele sv. Fabiana a Šebestiána.
Oba koncerty měly velký úspěch. Začátkem října jsme podpořili pouť ke sv.
Františku z Assisi ve Starém Kníně, jíž se každoročně účastní větší počet
lidí především z Prahy, ale i z jiných míst.
K událostem letošního či pomalu již loňského roku patří nepochybně
skutečnost, že výnos Tříkrálové sbírky poprvé překročil částku 100 000 Kč
(podrobněji uvedu v příštím čísle Zpravodaje). Nepochybně významnou věcí
pro nás bylo, že objem dotací do sociálních služeb byl na rozumné výši
a já jsem se po dlouhých letech nemusel stydět za mzdy, které vyplácíme.
Našemu pražskému středisku byl ukončen nájem nebytových prostor a museli jsme rychle sehnat prostory nové, což v pražských podmínkách nebylo
úplně jednoduché. Ale byli jsme úspěšní, nové prostory jsou větší a pěkné
a v podstatě i levnější.
V nově ustavené farní pastorační radě má naše charita dva zástupce. Pro naše potřeby pan arcibiskup jmenoval kaplana, je jím pan farář
Z. Grzyb z Krásné Hory. Na jaře se někteří naši noví zaměstnanci zúčastnili
setkání nových charitních pracovníků v arcibiskupském paláci. V dubnu se
někteří příslušníci našeho managementu účastnili soustředění v Hejnicích.
V říjnu tři naši zástupci byli na charitním shromáždění na Erlebachově
boudě v Krkonoších. V dohledné době nás opět čeká setkání nových pracovníků v arcibiskupském paláci, pak duchovní obnova tamtéž a nakonec
předvánoční mše sv. s Otcem kardinálem. Ve středu 19. prosince při mši sv.
si připomeneme úmrtí paní Jany Konrádové, bývalé vedoucí našeho střediska v Hořovicích. Je to první z našich, kdo odešel na věčnost, rádi na ni
vzpomínáme.
Nejnověji se pokoušíme získat grant NF AVAST na vybudování centra
pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra na Dobříši. Zatím jsme
úspěšně prošli prvním kolem. V pondělí 3. prosince pořádáme seminář
na dané téma za účasti odborné a rodičovské veřejnosti a účasti nově zvolené paní starostky Jany Vlnasové.
To jsou některé z věcí, kterými jsme prošli v roce 2018. Děkuji především
našim klientům a pacientům za trpělivost s námi a pochopení, rovněž jejich rodinám. Vždyť z jejich postojů k životu čerpáme sílu pro naši službu.
Děkujeme našim farnostem a duchovním správcům za podporu a modlitby,
našim církevním nadřízeným za podporu. Děkuji také kolegům a kolegyním ředitelům a ředitelkám charit za přátelské vztahy. Děkujeme státním
Novoknínsk¯
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a samosprávným orgánům za finanční podporu, bez níž bychom nemohli
naše služby poskytovat. Děkujeme za podporu obcí a jednotlivých starostů
a zastupitelstev. Děkuji všem, kteří se za nás modlí, kteří nám přispěli finančně, kteří nás podpořili a kteří se na nás byť jenom usmáli. Děkuji a velmi prosím všechny spoluobčany o lásku pro naše staré a postižené.
Nadcházející advent nás jistě zastihne v plném shonu jako po celý rok.
Ale snad se mu podaří trochu do nás zarýt, abychom si řekli, co to vlastně je
ten život. Přeji všem, aby nevolili snadné odpovědi (ty jsou najisto nepravdivé a škodí), aby raději zůstali s otázkou tak dlouho, dokud se nevynoří odpověď opravdová a osvobozující. Může jí být maličký Ježíšek v jesličkách?
Ještě dovolte, prosím, abych úplně na závěr poděkoval všem našim zaměstnancům, kteří pracují s velkým nasazením, mnozí již dlouhá léta. Mám
Vás rád a těším se z Vaší spolupráce.
dr. Stanislav Žák, CSc., ředitel FCH Starý Knín

Setkání při svíčkách
Dne 19. 12. 2018 v 16 hod.
vás srdečně všechny zveme na besídku
Lesního rodinného klubu pod Trolím vrchem.
Přijďte prosím podpořit vystoupení dětí
z Lesního klubu. Čeká na vás ochutnávka
vánočních dobrot a společné zazpívání koled
s hudebním doprovodem.
Místo konání:
Prostřední Lhota 4, Chotilsko
Přejeme všem krásné svátky vánoční
a hodně zdraví v roce 2019
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PROSINEC VE STAROKNÍNSKÉ FARNOSTI
Anděl Páně zvěstoval Panně Marii
a ona počala z Ducha svatého.
Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
Svatá Maria, Matko Boží,
pros za nás hříšné
nyní i v hodinu smrti naší.
Amen.
Maria řekla: Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova.
Zdrávas, Maria...
A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.
Zdrávas, Maria...
Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko, aby nám Kristus dal účast
na svých zaslíbeních.
Modleme se: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého syna; Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho
umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
Tuto modlitbu Anděl Páně se křesťané modlí třikrát denně a rozjímají
o tom, co je vlastní době, do které jsme vstoupili – adventu. Připomínáme
si setkání prosté dívky s andělem, který ji oslovuje a oznamuje zprávu, že
ona je vybrána Bohem, aby se stala matkou Boží, matkou slíbeného Mesiáše. Abychom o tomto velikém tajemství rozjímali a nezapomněli, vyzývá
nás k tomu zvuk kostelních zvonů. Ráno, v poledne a večer nás zvon zve
k této modlitbě. Jsem velmi rád, že i v našem městě nás bude zvon, který
nese jméno svatý Mikuláš a svatý Jan Křtitel, zvát k této modlitbě. Koncem
měsíce listopadu proběhla elektrifikace tohoto zvonu zvonařem a restaurátorem zvonů panem Petrem Rudolfem Manouškem.

J

Z historie kostelních zvonů v kostele svatého Mikuláše v Novém Kníně
Z 800 let staré historie tohoto kostela se nám dochovala první zmínka
o zvonech až z r. 1612. Samotná jména nebo počet zvonů na věži kostela sv.
Mikuláše pak z r. 1658, kdy byly posvěceny tři nové zvony jmény Maria,
Novoknínsk¯
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prostřední Mikuláš a třetí Jiří. Podrobnější zmínka pak při rekvizici zvonů
v r. 1917.
Velký zvon – Panna Maria – byl laděn D, 1 metr v průměru, 0,83 metrů
vysoký. (V soupisu pámatek Království českého z r. 1901 jsou však uvedeny jiné míry – 0,98 m v průměru a 0,76 m). Nahoře hrubé barokní mušlové a akanthové ornamenty. Pod ním byl nápis: „Transfvsa micro Pragae
a Francisco Iosepho Kvhner Anno 1819.“ Na plášti: „Raddav Bywaleho
P. Kaplana Jozefa Züeber, Krjzownjka s Čerwenav Hwězdav, Přiciněnjm P. Predstaweneho Karla Masnera, Též PP. Represetantv za P. Fararže
Frantisska Wissina též Křížownjka obec nábozná zdeyssi přelytym mym
dne 16. cžerwna rokv 1819 Matjce Bozj na nebe wzate Libav oběť Přinesla.“ Na plášti byla polovypuklina nanebevzetí P. Marie. Pod ní se nacházel
nápis „Matko spasytele chraň twe tobě wěrne ctitele az na weky.“ Při dolejším okraji se nacházely hrubé prohnuté akanthové listy. Zvon byl v r. 1917
sejmut a předán při rekvizici na vojenské účely.
Prostřední zvon – Svatý Mikuláš a sv. Jan Křtitel – je laděný do L,
86 cm, 65,5 cm vysoký. Nahoře obhroublý barokní ornament. Na plášti vpředu
krucifix a nápis: „Leta panie 1759 Tento zwon gest przelitij k tomvto chramv
panie ke czti a chwele S. Mikolasse a S. Inana Krzititele na naklad vrozeneho
a stateczneho ritirze P. I. Inana Ferd. Z Ravzenbachv Pana na zrvczi a Krasseniowiczch na Ponizenav ziadost Pana Inana Czamskiho za Czasv Primasa pana Francze Masnera.“ (Leta Páně 1759. Tento zvon jest přelitý k tomuto
chrámu P. ke cti a chvále s. Mikuláše a sv. Jana Křtitele na náklad urozeného
a statečného rytíře P. J. Ferdinanda z Raussenbachu, pana na Zruczi a Kaseniovicích na poníženou žádost p. Jana Čamskýho, za času primase Františka
Masnera.) Na plášti dále polovypuklina sv. Mikuláše a zezadu nápis: „Ioan.
Christian Schvnke Glockengvsermeister (mistr zvonař) zu Prag.“
Třetí zvon – Sv. Rodička Boží a sv. patronové zemští. Na něm byl
nápis: „Oroduj za nás, svatá boží rodičko, proste za nás svatí patronové
čeští, aby vás pán Bůch ode všech neštěstí ochrániti ráčul O.M.Z.L. 1853.“
Po přelití bylo doplněno: „Přelit L.P. 1898 za úřadování purkmistra Antonína Nešuty od Arnošta Diepolda v Praze.“ Zvon byl v r. 1898 přelit, tedy
již po 45 letech, protože puknul, nákladem 200 zl. Sv. Bohorodička byla
odevzdána během válečné rekvizice v r. 1917 a roztavena.
Čtvrtý zvon – Sv. Klement – se nacházel na malé věžičce kostela a nazýval se Sanctus. (Zpěv Sanctus je spojením různých biblických veršů –
zvolání anděla před prorokem Izajášem a mesiánské verše žalmu 118) Zvon
svolával věřící k modlitbám. Na zvonu se nacházel nápis „F.M.S.M 1688 S.
Clemens“. Zvon byl zasvěcen sv. Klementovi I., čtvrtému papeži. Původní
jméno zvonu bylo zjištěno, až když byl v r. 1917 sejmut při rekvizici pro válečné účely. Jeho předání rozhodla samotná městská rada. Bohužel nikdo
z přítomných netušil, že se jednalo o nejstarší zvon v Novém Kníně.
Umíráček se nacházel v takzvané „Lucerně“ na věži kostela sv. Mikuláše. Po sejmutí sv. Klementa byl přesunut na věžičku.
Hřbitovní zvonek – tento zvonek se dříve nalézal na věžičce na obecním domě, radnici. Zvonilo se na něj, když před r. 1848 městský primas šel
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na shromáždění městské rady. Zvonek věnovala paní Masnerová na novou
hřbitovní kapli, byl tedy obecním majetkem a vážil asi 20 kg. Po žádosti faráře Ant. Vanečka byl ze seznamu vyjmut Sv. Mikuláš a přidán hřbitovní
zvonek.
Po válce se v rámci repatriace vracely zvony, které nebyly roztaveny, ale
bohužel žádný ze zvonů z Nového či Starého Knína mezi nimi nebyl. Snad
již během války se rozeběhla sbírka na obstarání nového zvonu pro kostel
sv. Mikuláše. Přesto až v r. 1937 bylo dost financí, aby se tento zvon mohl
pořídit. Při rekonstrukci kostela bylo rozhodnuto o koupi i třetího menšího
zvonu. Jména nových zvonů byla: Velký zvon – sv. Václav a Panna Marie
a třetí menší byl pokřtěn sv. Jan Nepomucký a panna Barbora. Tónování nových zvonů bylo provedeno podle pokynů a za dozoru chrámového
družstva v Pelhřimově a jeho hudebního znalce. Samotné zvony odlil a vyrobil mistr Perner, zvonař v Suchém Vrbně u Českých Budějovic. Přepravu
zvonů zajistil a zaplatil farář Josef Pošmourný z Českých Budějovic do stanice Knín-Hraštice, činila 300 Kč. Obstaral také dopravu zvonů z Hraštice
na faru a pak ke kostelu. Křest nových zvonů se konal 31. října 1937. Zvony
spočívaly na ozdobném voze a byly ozdobeny praporky a chvojím. Velkému
zvonu Václavu byly kmotrami Ant. Šmuclerová, Marie Oulehlová a Růžena
Nevařilová. Malému zvonu J. Nepomuckému Marie Nešutová, v zastoupení
Terezie Schwarzenberková a Františka Masnerová z Krcálu. Při mazání
zvonů olejem držely kmotry pravou ruku na zvonech. Na věž byl nejdříve tažen malý zvon a pak velký. Výtah a upevnění malého zvonu trvalo
půl hodiny, u velkého přes hodinu. Potom byly jednotlivě zkoušeny a pak
se všechny tři rozhlaholily v mocném souzvuku. První vyzvánění ve dvě
hodiny bylo ku poctě zemřelého presidenta Osvoboditele, druhé ku poctě
padlých vojínů a třetí jako vzpomínka na zemřelé dobrodince chrámu i zvonů. Na velký zvon se sešlo mnoho peněžních darů, mimo jiné: od Antonie
Šmuclerové 1300 Kč, po 100 Kč věnovali Dr. Ing. Prášek z Prahy, Dr. Václav
Trnka, primář nemocnice v Příbrami, pan Jaroslav Fon k uctění památky
svého strýce Jana Fona, cukráře v Praze, Anna Klečková, Antonie Marešová, Vilemína Rysová, Růžena Procházková. Po 20 Kč dali Josef Houfek
z Obořiště a Jaroslav Koza z Prahy.
Oba zvony i přes přání místních bohužel vydržely na věži kostela sv. Mikuláše jen dalších 5 let, než byly v rámci nových válečných rekvizic za třetí
říše v r. 1942 sejmuty a roztaveny.

J

Bohoslužby o adventních nedělích:
• 8.30 hod. mše sv. v Boroticích
• 10.30 hod. mše sv. ve Starém Kníně
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• 2. 12. při nedělních bohoslužbách budou požehnány adventní věnce.
• 6.12. v 17.00 hod. poutní mše svatá o svátku patrona kostela
sv. Mikuláše v Novém Kníně
Na začátku adventu požehnám stromy v Chotilsku a v Novém Kníně, betlém v Malé Hraštici. Omlouvám se těm obcím, které mě také žádaly o účast
na rozsvícení stromu bohužel v dobu, ve kterou již byla domluvena jiná
aktivita. Na všechny obce naší farnosti myslím při bohoslužbách a všem
vyprošuji Boží požehnání a těší mě, že se lidé sejdou.
Bohoslužby o Vánocích budou podrobně oznámeny v dalším čísle Zpravodaje.

J

Úmysly apoštolátu modlitby na měsíc prosinec
Evangelizační úmysl: Ve službě předávání víry
Aby všichni, kdo slouží při předávání víry aktivně, v dialogu se světem
kultury nacházeli jazyk vhodný pro naši dobu.
Národní úmysl: Aby křesťané pěstovali ve svém srdci hlubokou touhu
po živém Bohu (srv. Žl 63/62)
Přeji požehnanou dobu očekávání našeho Pána – dobu adventní.
Všem žehná P. Josef Andrejčák O.Cr.

ČRS, Z.S., MO NOVÝ KNÍN INFORMUJE
ČRS, z.s., MO Nový Knín sděluje nové termíny
výdejů povolenek na rok 2019
Leden:
Únor:
Březen:

5. 1., 12. 1., 19. 1. a 26. 1. 2019
9. 2. a 23. 2. 2019
9. 3. a 23. 3. 2019

od 9–11:30 hod.
od 9–11:30 hod.
od 10–11:30 hod.

Termíny
Leden:
Únor:
Březen:

provádění zkoušek jsou:
5. 1. a 26. 1. 2019
23. 2. 2019
23. 3. 2019

od 9–11:30 hod.
od 9–11:30 hod.
od 10–11:30 hod.
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Vážení kolegové rybáři a rybářky,
v letošním roce nastaly změny v ochraně osobních údajů. Od 25. května
2018 vstoupilo v účinnost tzv. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů
(obecně známé pod zkratkou GDPR – z anglického názvu General Data Protection Regulation). Ubezpečujeme Vás, že ochrana soukromí a osobních
údajů našich členů patřila již v minulosti mezi naše priority. V roce 2019 při
výdeji povolenek dojde ke zpracování údajů na základě Vašeho souhlasu.
Bližší informace o takovém zpracování, včetně možnosti odvolání souhlasu,
obdržíte při výdeji povolenek. Je tudíž nutné výdejů se zúčastnit osobně
a zároveň prosíme všechny místní členy a ty členy, kteří nepotřebují povolenku hned na začátku roku, aby k výdejům přišli až v dalších výdejních
termínech. Tím usnadníte výdej povolenek a sobě ušetříte čas ztracený při
čekání na povolenku při prvních výdejích. Děkujeme za pochopení. S pozdravem Petrův ZDAR!
Za tým členů výboru předseda Ing. David Veselý.

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA TAEKWON-DO V ČR
Největší škola
taekwon-do ITF
Ge-Baek
Hosin
Sool se v podzimních celorepublikových závodech
umístila
opět
na nejlepších místech! Jako každý
rok se i tentokrát
konaly na podzim
dva ze tří nejdůležitějších závodů
v roce, a sice finále závodů Středisek talentované
mládeže a Mistrovství České republiky, které se nám podařilo vyhrát a získat tak titul nejúspěšnější školy
České republiky již poněkolikáté za sebou.
První vítězné závody, Celorepublikové setkání středisek talentované
mládeže, probíhaly o víkendu 13.–14. října 2018 ve sportovním centru ČUS
Nymburk. Středisko STM Praha 2, jehož jsme součástí, zde své první místo
vybojovalo s počtem 54 zlatých medailí, sečteno z obou kol, a závodilo za něj
celkem 86 závodníků.
Novoknínsk¯
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Mistrovství České republiky se tentokrát uskutečnilo ve sportovní hale
v Brně o víkendu 10.–11. listopadu 2018. Dohromady zde soutěžilo 28 škol
s 327 závodníky, z nichž bylo opět 86 jednotlivců členy naší školy. Nakonec
se nám podařilo získat 30 zlatých medailí, 19 stříbrných a 41 bronzových,
čímž jsme se stali s předstihem opět nejúspěšnějšími.
Chcete si zacvičit i vy? Setkat se s vítězi a třeba si jednou rovněž zazávodit? Přihlásit se můžete kdykoliv během celého roku. Jen u nás získáte zkoušky na vyšší pásek a výbavu (dobok, lapa, chrániče) ZDARMA.
Proto neváhejte a přijďte za námi každé úterý od 15:30 v ZŠ města Nový
Knín, Náměstí Jiřího z Poděbrad 53, pod vedením Štěpána Šafaříka, tel.:
+420 776 185 235.
Pro bližší informace navštivte náš web na tkd.cz. Nebojte se, stačí přijít.
Katrin Dejlová, Ge-Baek Hosin Sool

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ

SHIATSU
SHIATSU neboli v překladu tlak prsty je alternativní masážní terapie.
Její dějiny sahají hluboko do historie čínského způsobu léčení. Účinky této
terapie jsou hluboce relaxační, uvolňující a zároveň posilující. Uvolní váš
fyzický, ale i emocionální a mentální stav.
SHIATSU podporuje zdraví, pomáhá při fyzických potížích a odstraňuje
ztuhlost svalů. Pracuje prsty, dlaněmi, lokty, koleny nebo chodidly. Pomocí
protahování, tlaku nebo dotyku uvádí SHIATSU do pohybu energii v akupunkturních drahách, a tím obnovuje energetickou rovnováhu těla.
Ošetření obvykle probíhá na podložce na zemi, ošetřený je při terapii oblečený a nepoužívají se žádné oleje ani emulze. SHIATSU vám může pomoci
s mnoha zdravotními problémy. Nesnaží se jen ulevit od bolesti, ale také
odstranit příčiny.
Tato terapeutická technika se k vám opět vrací a vy zde máte možnost si
ji vyzkoušet a ověřit si její účinky.
Katka Šišková
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Lví silou, vzletem sokolím – po 120 letech
Dne 10. listopadu 2018 proběhly v Novém Kníně oslavy 120 let (a čtyř
dnů, máme-li být puntičkářští) novoknínského Sokola. Ano, již 6. listopadu
1898 se v novoknínském hotelu U Mikulášků sešla ustavující schůze uvedené tělocvičné jednoty. Pravda, například oproti nedaleké Dobříši jsme měli
zpoždění třicet let (tamní Sokol letos slavil již 150. výročí od založení), ale
i tak jde o jubileum úctyhodné. A dodáme-li, že letos uplynulo i devadesát
let od dokončení a slavnostního otevření místní sokolovny, většina čtenářů
a čtenářek se asi shodne na tom, že bylo co slavit.
Oslavy, jejichž začátek byl inzerován na patnáctou hodinu, měly nejprve
neveřejnou předehru. Tou byl slavnostní oběd v restauraci U Mikulášků,
tedy v téže budově, kde byla tělocviční jednota ustavena. Poté, co většina zúčastněných dojedla, následovalo krátké připomenutí tohoto výročí.
A předání diplomů. Těch, kterým předal ocenění Standa Fiala, byla celá
řada – nerad bych na někoho zapomněl.
A tak krátce připomenu jen dvě osobnosti, ke kterým mě vážou vzpomínky z mých školních let. Myslím, že jsem navštěvoval druhou třídu, když
mě rodiče přihlásili právě do Sokola. Moc dlouho jsem tam nevydržel, jsa
sportovním antitalentem, ale jeden detail mi utkvěl v paměti: totiž to, jak
jsme naši cvičitelku, jíž byla myslím paní Malčánková, oslovovali po sokolsku „sestro“, byť už bylo kolem roku 1969 a všude kolem se „soudruhovalo“
o sto šest (ne-li o víc). A detail podobného rázu mi uvízl kdesi v mozkových
závitech, i pokud jde o další vyznamenanou osobu, totiž o paní Smělou.
Pravda, o té jsem slýchával spíše v souvislosti s hasiči než se Sokolem, ale
i když se o ní mluvilo ve škole, kde to byl (aspoň oficiálně) samý soudruh
učitel či (ještě častěji) soudružka učitelka (zkráceně „souška“), k příjmení
uvedené dobré duše tehdejších knínských hasičů bylo vždy přidáváno označení „paní“. I za houstnoucí „normalizace“.
A zapomenout bychom neměli ani na toho, kdo diplomy předával, totiž
na starostu jednoty Standu Fialu. Když se ujímal své nynější funkce, tělocvičná jednota se nacházela v útlumu, či spíš ve zjevné krizi. To, že se
mu podařilo Sokol zkonsolidovat a sehnat tolik lidí ochotných přiložit ruku
k dílu, je možná na hranici malého zázraku. Drobného zázraku, v jehož
pozadí ale stojí i osobní příklad. Hned několik knínských sokolů mě upozorňovalo na to, že v posledních měsících snad nebylo dne, kdy do sokolovny
nezavítal a nepustil se do díla. A že i proto sál sokolovny vypadá tak, jak
nyní vypadá, že má nové omítky i osvětlení, že ještě předtím se podařilo zateplit jeho strop, že… – bylo by to asi na delší výčet toho, co se povedlo (jakož
i toho, co by ještě bylo potřeba udělat). A tak není divu, že bratři a sestry
z výboru nakonec dali ocenění i jemu.
A nakonec poděkujme i všem ostatním, kdo se přidali – vždyť na nedávných opravách sálu se vystřídalo 73 lidí – v dnešní hektické době je to téměř
malý zázrak, zvláště uvážíme-li, že ne všichni byli členy Sokola (vím hned
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o dvou lidech, kteří přispěli svýma rukama, byť v Sokole nejsou a do Nového Knína se přistěhovali někdy v posledních deseti letech). Bez nich by to
opravdu nešlo.
A pak už přišly samotné oslavy. Za přítomnosti členů Sokola, ale i zástupců SK Nový Knín (který na přilehlém hřišti hrál mistrovský zápas) byly
zahájeny vysazením lípy, které pak požehnal staroknínský farář P. Josef
Andrejčák O.Cr. Ve své krátké řeči popřál přítomným schopnost radovat se
z vítězství i přijímat porážky. Poté na několik okamžiků zavítal i na hřiště,
kam jej pozval předseda klubu Radek Hrubý.
Poté se účastníci a účastnice oslav přesunuli do sokolovny. Již před začátkem programu bylo možno prohlížet výstavu, jež byla výročí Sokola věnována. Byl zde připomenut vznik jednoty, původní tělocvična v hostinci U Fonů,
stavba nynější sokolovny, jakož i obnova sokolské jednoty v roce 1998. A samozřejmě činnost. Ta ovšem byla nejen tělocvičná, jak se u organizace s tímto slovem v názvu dá očekávat, nýbrž i kulturní. Zde je nutno připomenout
zejména ochotnický divadelní soubor, který zde působil od vzniku jednoty
po celou první republiku i ještě nějakou dobu po II. světové válce. (Po roce
1990 došlo k pokusu o obnovu činnosti divadelníků, několik představení bylo
odehráno, nyní však soubor opět spí spánkem přehlubokým – nejsou lidi…)
Nechyběly samozřejmě ani fotografie ze sletů. Včetně toho v předvečer
Mnichovské dohody v roce 1938, tak toho o deset let později, již po komunistickém převzetí moci.
V té souvislosti nebylo možné nezmínit, jak často nebyl Sokol někomu
po chuti. Za dobu své existence byl dvakrát úředně rozpuštěn. Či vlastně
dvaapůlkrát. Poprvé to bylo za první světové války, už v roce 1915. Podruhé
o jednu válku později – a je dobré upozornit, že Adolf se k rozpuštění této
organizace „dokopal“ až dva a půl roku po vzniku Protektorátu Böhmen
und Mähren, totiž v říjnu 1941. O to horší však byly následky. Mnozí skončili
v koncentračních táborech, mnozí tam zahynuli.
A to dvaapůlté rozpuštění-nerozpuštění? To nastalo po únoru 1948, kdy
byly sokolské jednoty nejprve akčními výbory Národní fronty „očištěny“
od „nepohodlných“ bratrů a sester a poté postupně začleněny do „sjednocené socialistické tělovýchovy“ – tj. do pozdějšího Československého svazu tělesné výchovy (pod tímto názvem působil od roku 1957 do roku 1990,
pak z něj vznikl Český svaz tělesné výchovy, nynější Česká unie sportu).
Mnohé jednoty – zejména na venkově – si zachovaly název Sokol, jen už
nebyly tělocvičné, nýbrž tělovýchovné a nacvičovaly nikoli na slety, nýbrž
na spartakiády. A krom toho se začaly zabývat například i fotbalem, jemuž
se předváleční sokolové dost úzkostlivě vyhýbali, majíce jej za sport příliš
komerční. (Po obnově Sokola po roce 1990 není odmítavý postoj k tomuto
sportu tak striktní a to, že mnohé fotbalové oddíly jsou i nadále mimo Sokol,
má jiné důvody.)
V souvislosti se „začleňováním“ Sokola do „poúnorových“ pořádků bylo na výstavě zmíněno i jméno novoknínského rodáka a historika
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PhDr. Čestmíra Amorta (1922–2013), který se podílel právě na poúnorových
„akčních“ změnách členské základny. Včetně jeho předchozího „protektorátního“ angažmá v Kuratoriu pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě. Do Občanského fóra v roce 1989 už vstoupit, pokud je mi známo, nestihl.
Ale to už byl čas na kulturní program. Krátce po půl čtvrté hodině odpolední nastoupila hudební skupina Patronky s několika sériemi písniček, jež
byly proloženy tanečně-gymnastickými vystoupeními dobříšských sokolek.
Následující část podvečera byla věnována nejmladší generaci – následovala pohádka O Koblížkovi v podání souboru Gábiny Poláčkové. Po pohádce
pak přítomné děti dostaly koblížky opravdové, takže to chvílemi vypadalo
jako při volební kampani jedné nejmenované firmy, tedy – aspoň de iure –
hnutí. Jen ta stranická agitace tam chyběla, ale to zejména oné nejmladší
divácké generaci zjevně nevadilo. Následovala ještě jedna vsuvka dobříšských sokolek a po ní další krátké představení pro děti – tentokrát Trampoty malého knihomola. A kdo jiný mohl asi připravit představení s takovým
názvem než naše městská knihovnice paní Marie Kápičková?
A pak už byl podvečerní program završen tanečními kreacemi. Na ploše
sálu se střídaly taneční soubory NechTěla odpočívat a Mariondance a bylo
opravdu na co se dívat. A zde si troufám tvrdit, že více z těchto kreací měli
ti, kdo se právě nacházeli na galerii. Ona trocha toho nadhledu někdy neuškodí – a v tomto případě to platilo i v tom doslovném smyslu.
Pokud jde o návštěvnost, ta zpočátku vypadala poněkud rozpačitě, ale
pak se to dost výrazně zlepšilo – zejména účast těch nejmladších lze kvitovat s povděkem. Třeba se někteří z nich později stanou pokračovateli sokolské tradice v našem městě, byť ta asi bude vypadat poněkud jinak než
dnes, podobně jako ti, kdo budují Sokol nyní, žijí v mnoha ohledech jiné
životy než ti, kdo zdejší tělocvičnou jednotu před více než sto dvaceti lety
zakládali.
Miloš Hlávka

Odpoledne v Muzeu zlata
V neděli 28. 10. 2018 ve 13 hod. byla zahájena druhá část oslav 100. výročí vzniku Československa v Muzeu zlata v budově známé jako Mincovna Nový Knín.
Vstupní část muzea, ale i obě místnosti v přízemí byly vyzdobeny – byla
zde umístěna i výstava fotografií z 1. světové války.
Oslavu zahájila paní Petra Lojínová, která přivítala účastníky oslavy.
Starosta Nového Knína Ing. Tomáš Havlíček pronesl přípitek k tomuto slavnému výročí. Paní Lojínová uvedla děvčata Anetu a Ilonku, která předčítala
z korespondence vojáků pocházejících z Nového Knína a okolí, kteří bojovali v 1. světové válce.
Novoknínsk¯
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Dále byly promítány filmy s T. G. Masarykem, prvním prezidentem, jeho
hovory na téma demokracie, dále i se spisovatelem Karlem Čapkem, který
také pobýval v blízké Staré Huti.
Následoval křest knihy „Za velké války v Novém Kníně 1914–1918“ napsané panem Petrem Kadlecem a panem Karlem Jarošem. V knize byly použity
vzpomínky rodin, jejichž příbuzní bojovali za 1. světové války, mnozí i padli.
V malé přestávce bylo pro účastníky připraveno malé občerstvení a následovala přednáška pana Josefa Máchy, kronikáře města. Ten měl jako
vždy připraveny informace o Novém Knín, ať už přímo z kroniky, ale i z dalších knih, které se týkají historie Nového Knína. Ve své přednášce hovořil
o prostých lidech a jejich rodinách, ale také o slavných rodácích Starého
i Nového Knína.
Celá oslava byla pečlivě připravena pracovnicemi Muzea zlata a za to
jim patří dík. Připravily toto odpoledne na vysoké úrovni. Chtěla jsem se
s vámi v krátkosti podělit o tento zážitek. Věřím, že i další účastníci byli
spokojeni a Muzeum zlata bude pokračovat ve své dobré práci.
Ještě jednou díky.
Iva Hrubantová

PODĚKOVÁNÍ
• Děkuji touto cestou městskému zastupitelstvu a zvláště panu starostovi
za blahopřání k mým narozeninám.
Božena Jarošová, Libčice
• Děkujeme panu starostovi a celému zastupitelstvu za blahopřání k našim
narozeninám.
Květoslava a Miloslav Poláčkovi
• Děkuji městskému úřadu i svým přátelům, kteří na mne nezapomněli při
mém životním jubileu.
Jan Soběslavský
• Děkuji Zastupitelstvu města Nový Knín za přání k mým narozeninám.
Eva Prokešová

VZPOMÍNÁME
• Dne 21. prosince by oslavil 70. narozeniny pan Josef Plot z Libčic. Kdo jste
jej znali a měli rádi, věnujte mu spolu s námi tichou vzpomínku.
Manželka a dcera s rodinou

28
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JUBILANTI MĚSÍCE PROSINCE 2018
•N
 eskutečné narozeniny v předvánočním čase oslaví paní
Terezie Seitzová. Krásných narozenin se v prosinci dožívá
i pan Václav Matoušek. Kulatiny oslaví paní Albína
Poláčková, paní Jiřina Doušová a pan Josef Bradáč.
Oslavencem je také paní Pavla Mišková.
Všem Vám přejeme hodně zdraví, síly a pohody do dalších let.

Měsíčník Novoknínský zpravodaj
Číslo 11/2018 vyšlo v Novém Kníně, dne 1. 12. 2018.
Ministerstvem kultury ČR evidováno pod číslem MK ČR E 10608.
Vydává Městský úřad Nový Knín, nám. Jiřího z Poděbrad 1, 262 03 Nový Knín, IČ 00242888.
Uzávěrka příštího čísla: 10. prosince 2018.
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listopad 2018

PŘÍLOHA NOVOKNÍNSKÉHO ZPRAVODAJE

Vážení spoluobčané,
je po volbách, zastupitelům a vedení obce nezbývá než se pustit do práce.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem občanům, kteří přišli k volbám. Dali jste nám důvěru a my přijímáme zodpovědnost za Vás, občany
naší rozlehlé obce. Proto věřte, že jsme zde pro Vás a budeme se snažit
Vaši důvěru nezklamat. Byli bychom však rádi, kdybyste i Vy práci zastupitelstva podpořili svými podněty, návrhy i připomínkami, které povedou
ke zkvalitňování životní úrovně v naší obci.
Přejme jak novým zastupitelům, tak i celé obci, aby zde panovala pracovní soudržná atmosféra, která povede k jednomu cíli – ke spokojenosti
občanů naší obce.
Ještě jednou VELKÉ DÍKY
Běla Tobolová, starostka,
a Vít Šiška, místostarosta

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Chotilsko konané dne
29. 10. 2018:
V úvodu zvolená mandátová komise ověřila osvědčení o zvolení členů zastupitelstva a neshledala závad. Poté zastupitelé složili a podpisem potvrdili
složení slibu.
Zastupitelstvo usnesením schválilo:
• Výkon funkcí zastupitelů na všech úrovních řízení v režimu „neuvolněný“
• Volební komisi a způsob volby starosty a místostarosty tajnou volbou
• Starostkou obce Chotilsko paní Bělu Tobolovou
• Místostarostou obce Chotilsko pana Víta Šišku

I
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Výběr usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Chotilsko konaného
dne 5. 11. 2018
Zastupitelstvo usnesením schválilo:
• Rozpočtové opatření č. 10/2018
• Dodatky pro rok 2019 ke smlouvám se společností DOKAS Dobříš, s.r.o.
• Smlouvu o využívání bazénu VZ Smilovice pro občany Chotilska
• Zadání územního plánu obce Chotilsko a osobu pověřenou touto agendou
• Žádost o umístění mola na ř.km. 110,8 – pravý břeh, vývaziště Čelinská
zátoka
• Pořízení měřiče rychlosti vozidel v hodnotě 73.205 Kč pro místní část
Mokrsko
• Žádost o umístění senzorů hladiny podzemních vod u rybníka Na Korouhvích
• Dotaci obce ve výši 28.078 Kč na sociální služby zajišťované MAS Brdy-Vltava
• Jmenování kontrolního a finančního výboru, každého v počtu tří členů
• Zakoupení fotoknihy ke 120. výročí SDH Záborná Lhota za cenu 800 Kč
Zastupitelstvo usnesením zamítlo:
• Žádost o prodej obecního pozemku parc.č. 234/3 v k. ú. Hněvšín
• Žádost o schválení projekt. dokumentace stavby na parc.č. 53/1, 50/3, st.
23 Lipí
• Žádost o dočasné umístění mobilheimu na parc.č. 42 v k. ú. Záborná Lhota
• Žádost o příspěvek na výměnu babyboxu ve Slaném
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
• Kolaudační souhlas ke stavbě „Rybník Na Korouhvích“
• Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Chotilsko
• Závěrečné vyhodnocení akce „Rekonstrukce CAS TATRA 815“
• Poděkování Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. za dosavadní finanční podporu
• Zprávu o provozu rozhledny na Veselém vrchu v sezóně 2018

POZOR NA „VÝZDOBU“ POPELNIC!
2019
Svozová firma DOKAS Dobříš vyzývá občany, aby ze svých
sběrných nádob (popelnic) odstranili všechny svozové známky z předchozích let a umístili na ně jen známky platné pro
rok 2019. Kdo tak neučiní a ponechá na své popelnici bohatou
galerii mnohaleté svozové historie, hrozí mu až nevyvezení
popelnice. Ty správné známky, tedy pro rok 2019, jsou k mání na obecním
úřadě v Chotilsku do 17. 12. 2018. Po tomto datu je možné získat známku
již jen v sídle společnosti DOKAS Dobříš.

chotilsk¯
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POPLATKY ZA PSY
Nezapomeňte na přátele z nejvěrnějších – na své pejsky.
To proto, aby se nemuseli stydět, že jsou černými pasažéry,
protože za ně páníček zapomněl zaplatit skromný roční poplatek. Obec z toho sice nezbohatne, nicméně je to alespoň symbolický příspěvek na údržbu obce, o aktualizaci stavu zdejší psí komunity
nemluvě.

CO JEŠTĚ POD STROMEČEK?
Nevíte, jak ještě vylepšit to množství dárků
přichystaných pro příbuzné a známé pod vánoční stromeček? Překvapte je knihou. Možná je
potěší přiblížení historie i současnosti kraje, kde
možná strávili své mládí, nebo se rádi obeznámí s prostředím, ve kterém se nově rozhodli žít.
Knihy vám rádi představí na OÚ v Chotilsku.

LÍPA REPUBLIKY
V sobotu 17. listopadu, v den boje za svobodu a demokracii, zastupitelé
s občany Chotilska zasadili na paměť vzniku samostatného státu lípu na chotilské návsi. Nechť je tento strom, tento náš národní symbol, živoucí připomínkou obětí, kterými byla naše svoboda vykoupena. Proto pečujme o něj.
Také na místě v obci památném, na vrchu Besedná pod Drtinovou rozhlednou, zasadili společně představitelé obce Chotilsko se zástupci nově
ustaveného sdružení „Veteránklub starostové“ lípu k uctění obětí I. světové
války a k připomenutí vzniku samostatného Československa.

III

chotilsk¯

zpravodaj

11 / 2018

BAZÉN VZ SMILOVICE
Obec Chotilsko opět uzavřela smlouvu s VZ Smilovice o možnosti užívání
plaveckého bazénu obyvateli obce ke kondičnímu plavání. Je k tomu vymezena
doba užívání bazénu vždy ve čtvrtek, pokud není státním svátkem, a to v čase
od 16:00 do 17:00 hodin. Počet uživatelů – občanů Chotilska v jedné hodině
kondičního plavání nepřesáhne osm. Návštěvník bazénu se ohlásí v recepci VZ,
kde také uhradí příslušný poplatek. Účastníci plavání jsou povinni seznámit se
s uzavřenou smlouvou a Provozním řádem plaveckého bazénu VZ Smilovice.
chotilsk¯
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VÝROČÍ 100 LET OD KONCE I. SVĚTOVÉ VÁLKY
Národní hrdina Francie, maršál Ferdinand Foch, přijal v listopadu 1918
kapitulaci Německa v I. světové válce. Samotný tento akt přiblížil v r. 1922
čtenářům Vltavských proudů prof. Bedřich Votýpka článkem podle R. Recouly „La bataille de Foch“:
V Rethonde u Compiégne (čti Kompieň) dne 9. listopadu 1918 přijal
Foch německé poselství v saloně jídelního vozu železničního. Prozkoumav
před tím pověřovací listiny, vrátil se a stoje u stolu obrátí se k Němcům:
Foch: „Který je účel vaší návštěvy?“
Erzberger (německy): „Přicházíme zvěděti návrhy spojených Mocností, aby nastal klid zbraní na zemi, moři a ve vzduchu.“
Foch: „Nemohu činiti návrhů.“
Diplomat Obendorf zakročí: „Dovolí-li pan maršálek, my můžeme prohlásit, že přicházíme žádat podmínek, za nichž by Spojenci souhlasili
s klidem zbraní.“
Erzberger
vyjme z kapsy papír
a čte Wilsonovu
notu, že maršálek
je pověřen, sděliti
podmínky příměří.
Foch: „Vy tedy
žádáte
příměří?
Žádáte-li za ně,
mohu vám povědět,
za kterých podmínek ho můžete dosáhnouti.“
Němci přečetše
podmínky přáli si
o nich debatovati,
ale sděleno jim, že
Obr.: cs.wikipedia.org
musí hned prohlásiti, zda je přijímají. Dána jim lhůta do 11 hodin v pondělí 11. listopadu.
Večer 10. listopadu došel poselstva německého rozkaz z Berlína (telegrafem bez drátu): „Plnomocníci jsou pověřeni podepsati příměří.“ Maršálkovi oznámeno to v 19 hod. Ráno v 5 hodin 30 minut po celonočním jednání
listina podepsána. Válka skončena.
V Paříži, kam maršálek Foch automobilem dojel k poledni, rozhlaholily
se zvony, zahučela děla, v ulicích zavlály prapory, lid plakal radostí. Bylo
po vojně. Právo zvítězilo nad násilím.
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DÝŇOVÁNÍ
V sobotu 27. října nastalo v chotilské Drtinově galerii velké srocení
koulí obecně známých jako dýně.
Duch Halloweenu, importovaného
k datu naší Památky zesnulých, velel řezat, dlabat a zase řezat, dokud
se tyto zahradní ozdoby pod rukama tvůrců neproměnily ve více či
méně zdařilé, nebo chcete-li, více či
méně strašidelné obludky.
Ať tak či tak, k žádnému úrazu
nedošlo a radost dětí byla veliká,
za což si zaslouží poděkování organizátorky z Informačního centra.

DRAKIÁDA 2018
V sobotu 3. listopadu, přes nepříliš příznivé povětrnostní podmínky (bylo mokro a vítr byl už před týdnem), se na louku za Prostřední Lhotou vypravili skalní
vyznavači krocení draků všech možných i nemožných
tvarů a barev. A že jsou jejich majitelé mistři ve svém počínání, počasí nepočasí – draci jim k potěšení přihlížejících
létali! Věřme, že pořadatel akce Občanské sdružení Veselý vrch bude mít
pro příští ročník šťastnější ruku při výběru počasí. Ovšem za zvládnutí
organizace té letošní drakiády za nepříznivých podmínek patří sdružení
uznání a dík.
SOBOTA

SETKÁNÍ U BETLÉMA

15. 12.

2018
Vyřezávaný betlém Jana Vokouna z Třebechovic také letos
pro naši potěchu vystaví předseda spolku Veselý vrch a majitel betléma pan Ing. Jiří Bendl ve Špýcharu v Prostřední
Lhotě. Vedle dojmu, jakým zapůsobí celková scenérie betléma zobrazující snad veškeré myslitelné výjevy a činnosti, budeme mezi nepřeberným
množstvím postav a postaviček vyhledávat ty, kterými mistr řezbář doplnil scénu, jak to činí každoročně. A když už se takto necháme vtáhnout
do „betlémské nálady“, nelze si přitom společně nezazpívat známé koledy.
K tomu všemu jste srdečně zváni v sobotu 15. prosince od 17:00 hodin,
jak je již výše uvedeno, do Špýcharu v Prostřední Lhotě.
chotilsk¯
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STŘEDA

ZPÍVÁ CELÉ ČESKO

12. 12.

2018
S organizačním zázemím Příbramského deníku si letos opět
v předvánočním čase zazpíváme koledy společně s celým Českem.
Abychom při tom na sebe dobře viděli a mohli tak odhalit „ulejváky“ ve zpěvu, sejdeme se v co největším počtu v Drtinově galerii v Chotilsku ve středu 12. prosince 2018.
Začínáme v 18:00 hodin!

ADVENTNÍ DÍLNIČKA
K
další
již
tradiční akci –
společnému zdobení adventních
věnců,
pozvaly
pracovnice Informačního centra
občany Chotilska
v sobotu 17. listopadu.
Jehličí
vonělo, ozdoby se
z tácků stěhovaly
na korpusy, sem
tam si děti cucaly pálící prstíky
(jak jinak zjistit,
jestli už je plastová tyčinka dost natavená, no ne?), konzumovaly se dobroty. Věnec vedle věnce, originál vedle originálu, opisovalo se opravdu jen málo. Všichni
nakonec odcházeli spokojeni se svými výtvory a s dobrým pocitem splnění
další z mnoha a mnoha předvánočních povinností a tradic.

VII

chotilsk¯

zpravodaj

11 / 2018

SPORT
Výsledky fotbalových utkání – podzim 2018
III. třída skupina B dospělí
kolo

mužstvo

skóre

1.

Kamýk nad Vltavou – Prostřední Lhota

9:2
5:2

2.

Prostřední Lhota – Obory

3.

Borotice – Prostřední Lhota

2:3

4.

Prostřední Lhota – Velká Lečice

2:3

5.

Nová Ves p. Pleší B – Prostřední Lhota

3:5

6.

Prostřední Lhota – Kytín

6:3

7.

Nový Knín B – Prostřední Lhota

2:1

8.

Petrovice B – Prostřední Lhota

5:4

9.

Prostřední Lhota – Jesenice

1:2

10.

Hříměždice – Prostřední Lhota

6:3

11.

Prostřední Lhota – Krásná Hora

4:1

12.

Počepice – Prostřední Lhota

2:3

13.

Prostřední Lhota – Sedlec-Prčice B

1:5

Poř.

mužstvo

góly

body

1.

Počepice

42:12

30

2.

Jesenice

53:23

28

3.

Kamýk nad Vltavou

53:26

27

4.

Petrovice B

47:31

21

5.

Obory

32:31

20

6.

Nová Ves pod Pleší

39:47

20

7.

Borotice

33:35

19

8.

Prostřední Lhota

39:43

19

9.

Velká Lečice

29:43

19

10.

Krásná Hora

40:36

18

11.

Hříměždice

33:41

18

12.

Sedlec-Prčice B

29:33

15

13.

Nový Knín B

21:46

15

14.

Sokol Kytín

17:60

4

chotilsk¯

zpravodaj

VIII

11 / 2018

VZPOMÍNÁME
Klesla ruka, která tak ráda pracovala, zmlkla ústa,
která slovy jen hladívala, oči, které se tak jasně dívaly,
se navždy zavřely.
Dne 20. listopadu 2018 tomu byl 1 rok, co nás navždy
opustil náš milovaný manžel a dědeček Josef Drobílek
z Prostřední Lhoty 9.
S láskou a úctou vzpomíná manželka Jarmila, zeť
Jiří, vnoučata Jirka a Katka a pravnoučata Domča,
Šíma, Verunka, Laurinka a Kačenka

STŘEDA

19. 12.
2018

Vánoční besídka
v Lesním rodinném klubu

K milému zastavení v předvánočním
shonu pozve rodiče a příbuzné, jakož
i ostatní příznivce vánočního příběhu,
Lesní rodinný klub pod Trolím vrchem
v Prostřední Lhotě. Vystoupení malých
„trolíků“ vás jistě pohladí na duši a navodí
vánoční pohodu ve středu 19. prosince
od 16:00 hodin v Lesním klubu
v Prostřední Lhotě.
Moc se na vás děti těší!
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PŘÍLOHA NOVOKNÍNSKÉHO ZPRAVODAJE

AKTUALITY Z OBCE
Usnesení ze zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva
obce Mokrovraty konaného dne 31. 10. 2018 od 19.00 hodin
• Návrh usnesení č. 1-1/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
určuje ověřovateli zápisu paní Pavlínu Hejrovou a pana Lukáše Konvičku, zapisovatelem paní Mgr. Jiřinu Zorkovou.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 1 hlas.
Usnesení č. 1-1/2018 bylo schváleno.
• Návrh usnesení č. 2-1/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje
následující
program
ustavujícího zasedání:
1. Volba starosty a místostarosty
• určení počtu místostarostů
• určení funkcí, pro které budou
členové zastupitelstva obce uvolněni (§ 71 odst. 1 písm. a/ zákona
o obcích)
• určení způsobu volby starosty
a místostarosty
• volba starosty
• volba místostarosty
2. Zřízení finančního, kontrolního
a stavebního výboru
MOKROVRATSK¯

• určení počtu členů finančního,
kontrolního a stavebního výboru
• volba předsedy finančního výboru
• volba předsedy kontrolního výboru
• volba předsedy stavebního výboru
• volba členů finančního výboru
• volba členů kontrolního výboru
• volba členů stavebního výboru
3. Rozhodnutí o odměnách za výkon
funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst. 2 zákona o obcích)
4. Diskuse
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů.
Usnesení č. 2-1/2018 bylo schváleno.
• Návrh usnesení č. 3-1/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schválilo zvolení jednoho místostarosty.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů.
Usnesení č. 3-1/2018 bylo schváleno.
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• Návrh usnesení č. 4-1/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon
funkce starosty obce bude člen zastupitelstva uvolněn.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů.
Usnesení č. 4-1/2018 bylo schváleno.
• Návrh usnesení č. 5-1/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje volbu starosty a místostarosty veřejným hlasováním.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů.
Usnesení č. 5-1/2018 bylo schváleno.
• Návrh usnesení č. 6-1/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
volí starostkou obce Mokrovraty paní
Stanislavu Ecklovou.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 1 hlas.
Usnesení č. 6-1/2018 bylo schváleno.
• Návrh usnesení č. 7-1/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
volí místostarostou obce Mokrovraty
pana Ing. Ivo Sainera.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 1 hlas.
Usnesení č. 7-1/2018 bylo schváleno.
• Návrh usnesení č. 8-1/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
zřizuje finanční, kontrolní a stavební
výbor. Všechny výbory budou tříčlenné.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů.
Usnesení č. 8-1/2018 bylo schváleno.
• Návrh usnesení č. 9-1/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
volí předsedou finančního výboru
paní Pavlínu Hejrovou.

II
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Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 1 hlas.
Usnesení č. 9-1/2018 bylo schváleno.
• Návrh usnesení č. 10-1/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
volí předsedou kontrolního výboru
paní Mgr. Jiřinu Zorkovou.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 1 hlas.
Usnesení č. 10-1/2018 bylo schváleno.
• Návrh usnesení č. 11-1/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
volí předsedou stavebního výboru
pana MgA. Pavla Grize.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 1 hlas.
Usnesení č. 11-1/2018 bylo schváleno.
• Návrh usnesení č. 12-1/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
volí členy finančního výboru pana Pavla Vohralíka a pana Lukáše Konvičku.
Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 2 hlasy.
Usnesení č. 12-1/2018 bylo schváleno.
• Návrh usnesení č. 13-1/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
volí členy kontrolního výboru slečnu
Markétu Poslušnou a pana Karla Kaláta.
Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 2 hlasy.
Usnesení č. 13-1/2018 bylo schváleno.
• Návrh usnesení č. 14-1/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
volí členy stavebního výboru pana
Karla Kaláta a slečnu Markétu Poslušnou.
Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 2 hlasy.
Usnesení č. 14-1/2018 bylo schváleno.
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• Návrh usnesení č. 15-1/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2
písm. n) zákona o obcích stanoví měsíční odměny za výkon jednotlivých
funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce takto:
- místostarosta
7 000 Kč
- předseda výboru
2 000 Kč
- člen výboru
2 000 Kč
- člen zastupitelstva
bez dalších funkcí
1 000 Kč
Odměny neuvolněných členů zastupitelstva obce nebudou poskytovány
v souhrnu, tj. neuvolněnému členovi
náleží pouze nejvyšší odměna dle vy-

konávané funkce.
Odměna bude poskytována od 1. 11.
2018. V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna
náležet ode dne složení slibu.
V případě budoucích změn v obsazení
jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů.
Usnesení č. 15-1/2018 bylo schváleno.
Stanislava Ecklová
starostka obce

BLAHOPŘÁNÍ
V říjnu letošního roku oslavil významné životní jubileum pan Bohumil
Chlumecký z Mokrovrat. Přejeme mu do dalších let hlavně pevné zdraví,
hodně štěstí a spokojenosti.
Děkujeme za dlouhodobou a svědomitou práci pro naši obec v oblasti
správy vodovodu a čistírny odpadních vod.
Stanislava Ecklová
a Lenka Žáková

UCTĚNÍ PAMÁTKY
V neděli 11. listopadu v 13.30 hod. se rozezněl na 2 minuty 20 sekund
zvon na kapličce v Pouštích, abychom tak symbolicky uctili památku padlých v první světové válce. Tento akt probíhal v řadě měst a obcí naší republiky, která se tímto připojila k dalším státům, v nichž probíhaly oslavy
a připomínky konce první světové války.

POSEZENÍ SENIORŮ
V neděli 18. listopadu 2018 se v restauraci U Josefa v Mokrovratech
konalo posezení s důchodci. V odpoledním programu vystoupily se svým
představením děti z naší základní a mateřské školy a zároveň předaly přítomným malé dárky, které samy vytvořily. Během odpoledne předvedly
svou taneční show ženy ze Sokola Dobříš. Senioři si také zatančili a zazpívali s hudebním doprovodem a nedělní odpoledne se všem líbilo.
MOKROVRATSK¯
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AKTUALITY Z NAŠÍ ŠKOLY – PROSINEC 2018
2. 12. 2018

rozsvícení vánočního stromu, školní jarmark
a vystoupení dětí ZŠ a MŠ

5. 12. 2018

Mikulášská nadílka

6. 12. 2018

Jiří Helekal – vánoční pásmo – ZŠ i MŠ

19. 12. 2018

vánoční besídka MŠ – „Sníh se sype na zahrady,
sněhuláky máme tady…“

20. 12. 2018

vycházka ke krmelci – dobroty lesním zvířátkům

22. 12. 2018
– 2. 1. 2019

vánoční prázdniny, vyučování i provoz MŠ od 3. 1. 2019

Vážení spoluobčané,
téměř celý měsíc listopad se nesl v duchu příprav na nejkrásnější a dětmi nejoblíbenější svátky v roce, na Vánoce. Děti z MŠ i žáci ze ZŠ nejen
připravovali výrobky a dárečky pro vánoční jarmark, ale věnovali se i nácviku vánočního programu pro vystoupení u vánočního stromku na návsi.
Neznamená to ale, že se nevěnovali i jiným činnostem. Využívali jsme spolu
s dětmi příznivého podzimního počasí k častým vycházkám do přírody. Žáci
3.–5. ročníku si upevňovali znalosti o podzimu v rámci projektového dne.
Děti také připravily vystoupení pro seniory a přichystaly jim i malý dárek pro štěstí.
20. 11. byl zahájen plavecký výcvik v Plavecké škole Příbram, kterého se
zúčastnili všichni žáci naší základní školy i některé děti z MŠ. S touto plaveckou školou máme dlouholeté zkušenosti, děti jsou tam spokojené a dosahují dobrých výsledků.
A nyní nastává období plné očekávání, snů i přání. Přejme tedy všem
dětem, a nejen jim, aby toto období brzy skončilo a nadešel vánoční čas.
Zaměstnankyně ZŠ a MŠ Mokrovraty

MOKROVRATSKÉ DÝŇOVÁNÍ
Pro všechny milovníky podzimu a dýní jsme si opět na 28. října připravili Mokrovratské dýňování.
Počasí nám nepřálo, a tak byla celá akce přesunuta do prostoru bývalé
restaurace Na hřišti, která nám po zatím částečné rekonstrukci poskytla
skvělé zázemí. I v letošním roce se nás sešlo opravdu hodně a děti si se svými rodiči vydlabaly nádherné dýně. Přinesly si jich spousty, jak malých, tak
i větších, které pak různými technikami vyřezávaly a zdobily.
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S velkým nadšením se pak
pustily i do výroby svícnů nebo
váziček z připravených podzimních materiálů. Děti za asistence
dospělých vytvořily originální
výtvory, které jsme večer společně rozsvítili. Všichni si odnesli
pěkné dýně a příjemný zážitek.
Jsme velice rádi, že v naší obci
máme nejen kreativní děti, ale
i jejich rodiče, kteří dokáží své
děti podporovat a nepokazí žádnou legraci. Děkujeme všem,
kteří se na přípravě této akce podíleli, a také těm, kteří přinesli
do prodeje svou dýňomňamku.
Petra Soukup Ecklová

MÍSTNÍ POPLATKY NA ROK 2019
Od pondělí 3. 12. 2018 budou vydávány známky na popelnice na rok 2019
po zaplacení místního poplatku za odpady ve výši:
• 600 Kč za trvale hlášenou osobu v obci,
splatnost do 31. 1. 2019
• 800 Kč za nemovitost bez trvale hlášených osob,
splatnost do 31. 3. 2019.
Do konce ledna 2019 budou popelnice vyváženy i na staré
známky. Svozový den je opět čtvrtek.
UPOZORNĚNÍ: na popelnici pro směsný odpad nesmí být
nalepeno více svozových známek. Všechny staré známky
musí být odstraněny!
V případě, že tak nebude učiněno, nemusí dojít k vývozu popelnice.
Místní poplatek za psa na rok 2019 je splatný do
28. 2. 2019:
• 1. pes 50 Kč
• 2. a každý další pes 120 Kč
MOKROVRATSK¯
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