Novoknínský 9
zpravodaj

září 2018

výtisk zdarma

Měsíčník pro Nový Knín, Chotilsko a Mokrovraty
Mikroregion Střední Povltaví

Pouť k patronu farního kostela
ve Starém Kníně sv. Františku z Assisi
4. - 7. října 2018
Čtvrtek 4. října
17:30

- čtení o svatém Františku

18:00

- poutní mše svatá, hlavní celebrant P. Karel Satoria

Pátek 5. října - první pátek v měsíci
17:30

- modlitba sv. růžence

18:00

- mše svatá, výstav Nejsvětější svátosti a adorace

Sobota 6. října
9:00 - ranní chvály
9:15 - slavná mše svatá - hlavní celebrant RD. Jaroslav Kučera,
vikář kladenského vikariátu a farář v Kladně - Rozdělově
Po mši sv. (cca v 10:15) odchod na poutní trasy doprovázené kněžími
P. Petrem Benešem CSsR a RD. Jaroslavem Kučerou.

17:30

- přednáška Ing. Julius Kahanec, dobrovolný spolupracovník CSI

„Křesťanství – nejpronásledovanější náboženství“

Neděle 7. října
9:50

- křížová cesta

10:30

- slavná poutní mše svatá – hl. celebrant P. Leo Gallas O.Cr.,

15:00

- kostel sv. Zikmunda ve Velké Hraštici - výstav Nejsvětější svátosti,

novokněz; po mši svaté bude udělováno novokněžské požehnání
eucharistická pobožnost, závěr pouti, požehnání

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Všechny bohoslužby i přednáška se konají v kostele sv. Františka z Assisi ve
Starém Kníně, pokud není uvedeno jinak.
Obvyklé mše svaté - v sobotu ve Velké Hraštici a v neděli v Živohošti nebudou,
mše svatá v neděli v 8,30 v Boroticích zůstává zachována.
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
přichází říjen a tedy tradiční připomenutí konce první světové války
a vzniku republiky – letos kulatých 100 let. Rok 2018 znamená pro Českou
republiku mnoho příležitostí k oslavným a vzpomínkovým akcím. Události
v roce 1918 patří neodmyslitelně k významným milníkům naší historie.
Společně s pracovníky Muzea zlata jsme k výročí připravili několik akcí
– viz plakátek ve zpravodaji. Věřím, že na tyto akce přijmete pozvání, neboť
stoleté výročí si to rozhodně zaslouží.

Ing. Tomáš Havlíček
starosta

Titulní kresba:
Pohled z Hůrek
Novoknínsk¯

zpravodaj
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ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Návrh USNESENÍ č. 38/18 ze zasedání Zastupitelstva
města Nový Knín ze dne 20. 9. 2018
• USNESENÍ č. 1 – 38/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
volí ověřovatele zápisu – pány PaedDr. Miloše Petříka a Ondřeje Moravce.
• USNESENÍ č. 2 – 38/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje rozšířený program zasedání zastupitelstva.
• USNESENÍ č. 3 – 38/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje
rozpočtové
opatření
č. 3/2018. Podrobný rozpis je nedílnou součástí tohoto usnesení.
• USNESENÍ č. 4 – 38/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
bere na vědomí informaci o investičním záměru Zásobování Dobříšska a Novoknínska pitnou vodou dle
zpracování VRV Praha.
• USNESENÍ č. 5 – 38/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
projednalo informaci o návrhu veřejnoprávní smlouvy o výkonu městské policie Mníšek pod Brdy pro potřeby města.
• USNESENÍ č. 6 – 38/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje udělení čestného občanství města panu Miloni Čepelkovi.
• USNESENÍ č. 7 – 38/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
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Novoknínsk¯

schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
a smlouvu o právu provést stavbu
č. IE-12-6008625/VB/1 Nový Knín
u kostela v k.ú. Starý Knín ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem
Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 24729035
a pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
• USNESENÍ č. 8 – 38/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. Nový Knín,
v.v. NN pro p.č. 974/2 IV-12-6023178/
VB/1 v k.ú. Starý Knín ve prospěch
ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín
4, Teplická 874/8, IČ 24729035 a pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
• USNESENÍ č. 9 – 38/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti kNN pro
p.č. 79/5 IV-12-6021063/1 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. 10 – 38/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje záměr prodeje pozemku
část p.č. 214/2 v k.ú. Kozí Hory.
• USNESENÍ č. 11 – 38/2018 – ZM
zpravodaj
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Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje záměr prodeje pozemku
část p.č. 99/1 v k.ú. Nový Knín.

práce „Vodovod Nový Knín“. Text tohoto dokumentu je nedílnou součástí tohoto usnesení.

• USNESENÍ č. 12 – 38/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje spoluúčast města na financování restaurování kazatelny
v kostele sv. Mikuláše v Novém Kníně ve výši 30.000 Kč.

• USNESENÍ č. 14 – 38/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje poskytnutí věcného daru
LUPA PRISMA 60 Hz 22, velký TV
LCD pro ZUŠ Jaroslava Ježka.

• USNESENÍ č. 13 – 38/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě
o dílo ze dne 20. 6. 2016 na stavební

Ing. Tomáš Havlíček, starosta města
Petr Chmelík, místostarosta
V Novém Kníně dne 20. 9. 2018

USNESENÍ č. 93/18 ze zasedání Rady města Nový Knín ze dne
27. 8. 2018
• USNESENÍ č. 1 – 93/2018 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program rady.
• USNESENÍ č. 2 – 93/2018 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje
povolení výjimky na počet 31 žáků
v 1. třídě a 3. třídě a počet 32 žáků
v 5. třídě Základní školy Nový Knín
podle § 23 odst. 5 zákona 561/2004
Sb., školského zákona.

• USNESENÍ č. 3 – 93/2018 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje
přidělení služebního bytu v budově
zdravotního střediska učitelce Janě
Šteflové. Nájemní smlouva je vázána pracovním poměrem v Základní
a Mateřské škole Nový Knín.
Ing. Tomáš Havlíček, starosta města
Petr Chmelík, místostarosta
V Novém Kníně dne 27. 8. 2018

SDĚLENÍ RADNICE

ČTVRTEK

První zasedání nového zastupitelstva bude pravděpodobně ve čtvrtek 18. 10. 2018 v 19.00 hodin v zasedací místnosti na radnici.

Novoknínsk¯

zpravodaj

18. 10.
2018
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Prodej palivového dříví
Městský úřad nabízí prodej palivového dříví
– max. odběr 3 plnometry na číslo popisné.
Cena je 700 Kč/m.
Zájemci se mohou přihlásit na tel. čísle: 318 593 015.

T. J. SOKOL NOVÝ KNÍN

Milí spoluobčané,
dne 10. 11. 2018 oslaví naše tělocvičná jednota své
120. výročí vzniku. O bližším programu Vás budeme
včas informovat. Nyní si Vás v souvislosti s touto událostí dovolujeme oslovit s prosbou o zapůjčení/darování
jakýchkoli předmětů, které se váží k sokolskému tématu.
Máte-li cokoli, co byste nám byli ochotni poskytnout, kontaktujte nás prosím na telefonu 723 781 276 (Martina Radová), nebo přineste na adresu Náměstí Jiřího z Poděbrad 51, Nový Knín (kancelář Martina Radová).
Za Vaši spolupráci předem děkujeme.
V současné době probíhají v sokolovně práce na rekonstrukci sálu.
S Vaší pomocí se nám podařilo odstranit staré omítky. Nyní se provádí nástřik nových. Pak bude následovat hrubý úklid, malování a úklid „načisto“. Toto vše chceme zvládnout s Vaším přispěním svépomocně. Zájemci,
kteří jsou ochotni přiložit ruku k dílu, mohou nahlásit svoji účast na tel. č.
734 458 587 – Jirka Korotvička nebo 775 029 379 – Fanda Lomoz. Brigády
budou probíhat od soboty 6. 10. podle zájmu každý i všední den.
Děkujeme také za pomoc při úklidu sokolovny.
T. J. Sokol Nový Knín – Stanislav Fiala
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NAUČNÉ STEZKY
Údržba naučných stezek v okolí Nového Knína „Nový Knín
a okolí“ a „Kozí Hory – Libčice“
Před několika lety byla za přispění města Nový Knín, grantu a osobního
nasazení místních občanů, především paní A. Müllerové a paní P. Lojínové,
úspěšně dokončena rekonstrukce dvou naučných stezek mapujících historickou hornickou aktivitu v okolí Nového Knína.
Stezky (modře a červeně značené turistické cesty) byly osazeny nově
zpracovanými info panely, v terénu proznačeny turistickým značením
a byla provedena údržba průchodnosti. Původně stezky vznikly v rámci
příprav na Mistrovství světa v rýžování zlata v roce 1999, které se konalo
na Kocábě u Velké Lečice.
U příležitosti mistrovství zároveň ve zdejším muzeu vznikla dočasná expozice k rýžování zlata. Ta byla návštěvnicky natolik úspěšná, že po dohodě s Hornickým muzeem v Příbrami byla upravena na stálou expozici v budově „Mincovny“. Malou místnost ve zdejší budově má propůjčenu
Český klub zlatokopů, jehož expozice je věnována geologii výskytu zlata
v ČR a zároveň mapuje historii soutěží v rýžování zlata, které mají na Novoknínsku, díky spolupráci Českého klubu zlatokopů a města Nový Knín,
dlouholetou tradici.
V sobotu 23. června se opět sešli aktivní členové Českého klubu zlatokopů, aby prošli obě stezky a zkontrolovali jejich stav. Další údržbu, pročištění
terénu a proznačení stezek má Český klub zlatokopů v plánu na jaro příštího roku. Nový Knín se totiž opět stane dějištěm zlatokopeckých soutěží. Nejprve na louce u Nového Knína proběhne v červenci 2019 Mezinárodní mistrovství ČR + SR v rýžování zlata, v podobném duchu, v jakém se zde konala
mistrovství v letech 2007, 2012 a 2014. Následující rok se pak na stejné místo sjedou zlatokopové z celého světa, neboť 17.–23. 8. 2020 zde Český klub
zlatokopů ve spolupráci s městem a pod záštitou hejtmanky Středočeského
kraje pořádá Mistrovství světa v rýžování zlata, po 21 letech od světové soutěže v údolí Kocáby u Velké Lečice. Republikové mistrovství bude tedy pro
všechny zúčastněné jakousi generálkou na následující světový šampionát.
Obě zmíněné naučné stezky představují malebnou přírodu v okolí Nového Knína a připomínají těžkou práci našich předků. Rádi bychom na ně
pozvali nejen místní, ale i účastníky uvedených soutěží, včetně těch zahraničních.
Za Český klub zlatokopů předseda B. Toms

Novoknínsk¯

zpravodaj

7

9 / 2018

BUDÍNEK – ZAHRADA U ČÁPA A DS ŽLUTÝ ČÁP
Nová dětská skupina Žlutý Čáp se otevřela v červnu
v Budínku u Dobříše pro partu dětiček, které se tu hned
zabydlely. A aby taky ne, vždyť tu mají luxus klidu a bezpečí malé obce, blízkosti přírody a především zahrady,
která k budově školky přiléhá (nyní jsou v dětské skupině
ještě dvě místa volná!).
Jde právě o onu zahradu, která se má stát rájem
na zemi, plným květin, zeleniny, keřů, jezírek, bylinkových zahrádek, odpočívadel ve stínu ovocných stromů a útočištěm nejrůznějších tvorečků. Může se zdát, že se tu toho pro tak krásnou vizi zatím
mnoho nedělá, ale přece. V srpnu do Zahrady zavítal dětský příměstský
tábor dobříšské městské knihovny vedený paní Romanou Bodorovou. Přišli
se seznámit s naším projektem a také nám, při té příležitosti, malinko pomoci i s jeho realizací. Vypleli předzahrádku, vytvořili cestičku z kamenů,
vykopali strouhu na vodu, nosili kameny a hlínu a nakonec založili jahodový záhon a zasadili sazenice jahod. Takže toho ve skutečnosti udělali věru
hodně. Zdálo se, že děti práce překvapivě baví. Mnohé se málem nechtěly
ani nasvačit a raději by dál pracovaly (ale švestkový koláč ředitelky Míši
Sarnovské je přeci jen zlákal).
To ale nebylo vše, co jsme měli pro naše milé hosty připraveno. Po svačině si děti mohly ve skupinách zkusit vytvořit vlastní projekty. Do plánu,
který pro nás navrhli profesionální zahradníci manželé Tolarovi, zanesly
děti prvky, které by tam samy chtěly mít (domky na stromě, bazén, pískoviště atp.). K dispozici měly různé materiály, takže vzniklé modýlky jsou
samy o sobě zajímavými artefakty, které si skupinky tvůrců odvezly s sebou
k dokončení a posléze vystavení.
Dá se říci, že návštěva byla k oboustrannému prospěchu a radosti. Právě k takovému
účelu by měla Zahrada
u Čápa sloužit. Nejen
pro produkci ovoce, zeleniny a bylin, ale také
k pobývání a především
k poznávání. K poznání
vztahů v přírodě, mezi
lidmi a nejrůznějšími
organismy. Poznávání
toho, jak funguje šetrné hospodaření s půdou
a vodou, zahradničení
bez umělých chemic-

8

Novoknínsk¯

zpravodaj

9 / 2018
kých prostředků. K objevování je toho ještě mnoho a práce také. Pro každou ochotnou ruku, pro každé zvídavé oko, ucho i ostatní smysly. Utváření
zahrady jako malého ekosystému je během na dlouhou trať. Trvá nějakou
dobu, než vyroste dospělý strom, než se všechny prvky v místě propojí
a začnou spolupracovat. My máme možnost tento proces pozorovat a také
se na něm podílet. A toto dobrodružství budeme i nadále rádi sdílet se všemi zájemci. Třeba prostřednictvím podobných návštěv nebo pravidelných
brigád.
Zbývá připomenout, že v dětské skupině Žlutý Čáp v Budínku jsou ještě
volná dvě místa pro děti od tří do šesti let. Podrobnější informace naleznete
na stránkách www.dccap.cz.
Johana Dvorská

AKTUÁLNĚ OD ČÁPA
V Novém Kníně provozuje Čáp nadále své dětské
skupiny a také kroužky pro veřejnost. Letošní rozvrh
najdete na našich webových stránkách nebo v našich
školkách. Také letos se s námi můžete těšit na lampionový průvod a další veřejné akce.

Svatomartinský lampionový průvod

PÁTEK

9. 11.
2018

se letos uskuteční už 9. 11. Vycházet budeme přibližně
v 17:30 od Oranžového Čápa na náměstí. Předcházet bude dílnička pro
děti – výroba lampionů zhruba od 16:00 hodin.
Nebude chybět ohýnek a občerstvení, které můžete doplnit přinesením
vlastních dobrot.
Děti na výrobu lampionů přihlašujte na:
• dcucapa@seznam.cz
• SMS: 776 283 939

Novoknínsk¯

zpravodaj

Johana Dvorská
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MAS BRDY–VLTAVA
Další dotace prostřednictvím MAS Brdy-Vltava
V průběhu léta byly vyhodnoceny výzvy k předkládání projektů do operačních programů Integrovaný regionální operační program, Operační
program Zaměstnanost a Program rozvoje venkova. Setkání Výběrové komise MAS Brdy-Vltava proběhlo dne 16. 8. 2018 v kanceláři MAS. Podporu
získaly následující projekty: Bistro a kavárna s příběhem – sociální podnik
v obci Davle provozovaný společností Portus Praha s.r.o. Podnik zaměstnává osoby s mentálním postižením při výrobě nakládaných hermelínů
a dalších lahůdek. Díky projektu vznikne u stávající výrobny v obci Davle
bistro s kavárnou, kde si budou moci zákazníci v klidu posedět a vychutnat zde vyráběné dobroty. Celková investiční podpora projektu ze strany
MAS činí cca 3 mil. Kč, neinvestiční podpora pak cca 2 mil. Kč. Z Programu rozvoje venkova byly podpořeny projekty zemědělských a nezemědělských podnikatelů z našeho regionu v celkové výši dotace cca 8 mil. Kč.
Seznamy podpořených projektů naleznete na našich webových stránkách
www.brdy-vltava.cz v sekci výzvy. Další plánované výzvy budou zaměřeny na podporu zemědělského a nezemědělského podnikání a na regionální
produkci. Z Integrovaného regionálního operačního programu je pak plánována výzva na budování odborných učeben pro školy z našeho regionu
a z Operačního programu zaměstnanost pak výzva na podporu zaměstnanosti osob znevýhodněných na trhu práce. Všechny výzvy plánujeme vyhlásit do konce tohoto roku. Vše bude v předstihu zveřejněno na našich
webových stránkách v sekci výzvy.
Za realizační tým Brdy-Vltava Bc. Markéta Dvořáková, DiS.

2. společné setkání pracovních skupin v rámci projektu
Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš
Na sklonku prázdnin, v úterý 28. srpna se uskutečnilo druhé společné
setkání pracovních skupin Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP
Dobříš II (MAP II) ve Wellness centru ve Svatém Poli.
Úvodní část setkání byla věnována projektu Příběhy našich sousedů, které představila Věra Tůmová a Jiří Štěpo z organizace Post Bellum o.p.s. Milan Kymlička, zástupce Centra aplikovaného výzkumu Dobříš, přítomným
představil čtyři možné koncepty stavebnic pro mateřské a základní školy
k výuce polytechniky.
Poté došlo k plánování jednotlivých aktivit Implementace MAP II. Organizacím, jejichž zástupci se pravidelně setkávají v pracovních skupinách,
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byla nabídnuta možnost přihlásit se k aktivitám na podporu čtenářské, matematické a polytechnické gramotnosti a dále k aktivitám, které podporují
rovné příležitosti ve vzdělávání a vztah dětí a žáků k místu, kde žijí.
Během podzimních měsíců začneme společně pracovat na regionálním
školním časopisu a připravovat meziškolní divadelní festival. Zapojené školy dostanou výukové pomůcky pro rozvoj matematické a polytechnické gramotnosti. Do konce roku plánujme z projektu MAP II pro školy nakoupit
pomůcky v minimální hodnotě 250 000 Kč.
Závěrem byly představeny vzdělávací aktivity pro pedagogy plánované
pro tento školní rok a proběhla diskuse k mapování rovných příležitostí pro
děti do patnácti let v území ORP Dobříš.
Za realizační tým Lucie Bubancová, Brdy-Vltava o.p.s.

Setkání zástupců obcí Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska
Dne 11. 9. 2018 proběhlo ve Statku Svaté Pole další pravidelné setkání starostů okolních obcí, tentokrát již naposledy ve stávajícím volebním období.
Program byl zaměřen na představení sociodemografické analýzy s predikcí
vývoje počtu obyvatel ORP Dobříš do roku 2032. Analýzu nechala zpracovat
MAS Brdy-Vltava v rámci projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb regionu Brdy-Vltava. Z analýzy vyplývá, že počet obyvatel v území bude
do roku 2032 stále narůstat. Přibývat budou zejména děti ve věku povinné
školní docházky a zde budeme brzy čelit velkým problémům. V celém ORP
Dobříš jsou pouze 4 úplné základní školy s druhým stupněm, zbytek tvoří
takzvané malotřídky, které mají pouze stupeň první. Dle výpočtu bude třeba v území dostavět kapacity pro druhý stupeň v rozsahu cca 400 míst, aby
děti z malotřídek mohly dochodit základní školu v regionu. Pokud kapacity
nevzniknou, bude třeba za základním vzděláváním dojíždět např. do Příbrami. Starostové již situaci řeší společným projektem výstavby nového
pavilonu při 2. ZŠ Dobříš, který přinese 120 míst. Další dostavba však bude
nutná a bude třeba ji realizovat tam, kde dětí přibývá nejvíce – v severní
části ORP Dobříš (Nová Ves pod Pleší, Malá Hraštice). Starostové společně
diskutovali možná řešení, na jejichž realizaci zbývá zhruba 5 let.
Jménem Místní akční skupiny Brdy-Vltava a Svazku obcí Dobříšska
a Novoknínska bychom chtěli starostkám a starostům z našeho regionu poděkovat za aktivní spolupráci v průběhu celého volebního období a popřát
jim mnoho profesních i osobních úspěchů i v nadcházejících komunálních
volbách. Naše společná práce ani zdaleka nekončí, naopak jsou před námi
mnohé výzvy, které bude společnými silami potřeba vyřešit.
Za MAS Brdy-Vltava Bc. Markéta Dvořáková, DiS.,
za Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska Ing. Petra Křivonosková
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DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ÚSTAVU
TERMOMECHANIKY AV ČR, V. V. I.
AERODYNAMICKÁ LABORATOŘ – NOVÝ KNÍN
Jatecká 511, 262 03 Nový Knín
• úterý
• sobota

6. listopadu 2018, 9.00–15.00
10. listopadu 2018, 9.00–14.00

Témata exkurzí:
• Prohlídka vysokorychlostního aerodynamického tunelu a obslužných
technologií, výzkum pro energetické strojírenství. Laboratoř vnitřních
proudění
• Fyzikální modelování proudění a znečištění vzduchu v přízemní vrstvě
atmosféry. Laboratoř aerodynamiky životního prostředí
• Proudění vzduchu a jeho pulzace. Využití pulzací pro chlazení elektroniky. Laboratoř sdílení tepla a hmoty
Pozn.: Prosíme větší skupiny zájemců, aby si exkurze telefonicky nebo
e-mailem rezervovaly předem u kontaktních osob.
Kontakt:
Ing. Martin Luxa, Ph.D., tel.: 266 053 352, e-mail: luxa@it.cas.cz
Mgr. Marie Kajprová, tel.: 266 053 154, e-mail: kajprova@it.cas.cz
Více informací: www.it.cas.cz

ČRS, Z. S., MO NOVÝ KNÍN POŘÁDÁ BRIGÁDU
Termín brigády je 13. 10. 2018.
Sraz U BRUNCLÍKŮ na jezu v 8:00 hod.
Gumovky nutné.
Kontakt p. Antonín Hrubý, tel. 604 308 081 a p. Petr Švihlík, tel.
724870128.
Více zde:
https://rybariknin.webnode.cz/news/crs-z-s-mo-novy-knin-porada-brigadu3/
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NADACE DOBRÝ ANDĚL NADĚLUJE
Finanční pomoc pro rodiny
s vážně nemocným dítětem
Tři rodiny z Nového Knína a dalších padesát osm z Příbramska
již dostalo finanční podporu nadace Dobrý anděl, která pomáhá také
rodinám, v nichž se dítě potýká s vážným onemocněním. Díky každoměsíčním příspěvkům dárců – Dobrých andělů – mohou všechny těžkosti zvládat lépe alespoň po finanční stránce. Pomozte najít další
rodiny, které tuto podporu potřebují!
„Dětí s vážným onemocněním, jejichž rodiny by potřebovaly finanční
podporu, je mnohem více. Rodiče často neví, že u nás mohou o příspěvek
požádat. Naší snahou je, aby se tato informace co nejvíce rozšířila,“ říká
Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace Dobrý anděl. „Některým rodinám poradí lékaři či sociální pracovníci přímo v nemocnici, jiným pomoc doporučí pacientské organizace. K mnohým z nich se ale i přesto tato informace
nedostane,“ dodává.
Komu nadace pomáhá?
Dobří andělé pravidelně každý měsíc podporují rodiny s nezaopatřenými
dětmi, které zasáhlo vážné onemocnění. Typicky se jedná o onkologické
onemocnění, selhání orgánů, vážné metabolické poruchy, těžká kombinovaná postižení, svalovou dystrofii Duchenne, cystickou fibrózu, nemoc motýlích křídel. Mimo vyjmenovaná onemocnění je možné také pomoci dětem,
které se potýkají se vzácnými onemocněními a s těžkými kombinovanými
poruchy (mentálními, smyslovými, tělesnými).
Kromě dětských pacientů podporují také rodiny s dětmi, v nichž onemocněl rakovinou jeden z rodičů. Za šest let fungování nadace podpořili
dárci více než 5 643 rodin z celé České republiky.
Jak můžete pomoci právě vy?
Pokud máte ve svém okolí rodinu s takto vážně nemocným dítětem, neváhejte jí pomoc nadace doporučit. Kontakt je velmi jednoduchý – stačí
zavolat nebo napsat e-mail a pracovníci již zajistí vše potřebné. Důležité je
nebát se ozvat, Dobří andělé rodinám rádi pomohou.
Staňte se i vy Dobrým andělem
Stačí krátká registrace na www.dobryandel.cz a můžete začít přispívat. Vaše finanční pomoc bude rodinám odeslána do posledního haléře.
Díky svému Andělskému účtu si navíc můžete přečíst konkrétní příběhy
rodin, kterým pomáháte.
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ORIENTAČNÍ BĚH
Více než tisícovka orientačních běžců závodila
u Nového Knína
Prvního podzimního kola krajského poháru v orientačním běhu, který pořádal OK Dobříš v sobotu 22. září, se zúčastnilo přes 1000 závodníků ve všech věkových kategoriích. Speciální prémii pro nejlepší tým dětí
a mládeže si po velkém souboji nakonec odvezl domácí OK Dobříš.
Ani avizované studené počasí neodradilo orientační běžce od účasti
na prvním závodě podzimního krajského poháru. Oddíl OK Dobříš uspořádal závod v novém a velmi zajímavém prostoru u Nového Knína s centrem
v areálu Oplocenka. Cílem závodu proběhlo 1088 závodníků, z toho byla
více než polovina dětí. V elitních kategoriích dospělých se mezi ženami
nejlépe dařilo Marii Doležalové z pražské Kotlářky, mezi muži si vítězství
odvezl Radim Ondráček z Ekonomu Praha. Ze závodníků dobříšského oddílu se na stupně vítězů ve svých kategoriích probojovali Julie Bambousková,
Vašek Lorenc, Jáchym Kučera, Ondra a Kuba Jandovi a Matouš Petrilák.
Novinkou tohoto závodu byla speciální prémie pro nejlepší mládežnické
týmy – volné vstupenky do adrenalinového centra TEPfactor. Souboje dětí
byly velmi vyrovnané, nakonec si hlavní cenu vybojovali závodníci domácího OK Dobříš před SK Praga Praha a OK Kamenice.
Kamil Arnošt, předseda klubu OK Dobříš
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ŘÍJEN VE FARNOSTI
Tento měsíc začínáme již tradiční poutí k patronu našeho
kostela – k svatému Františku. Program pouti je uveřejněn
na plakátku v úvodu zpravodaje.

J

Chvalozpěv stvoření sv. Františka
Nejvyšší, všemocný, dobrý Pane,
tobě bud’ chvála, sláva, čest a všechno dobrořečení.
Patří tobě jedinému, Nejvyšší,
a žádný člověk není hoden vyslovit tvé jméno.
Ať tě chválí, můj Pane, všechno, co jsi stvořil,
zvláště pak bratr slunce,
neboť on je den a dává nám světlo,
je krásný a září velkým leskem,
vždyť je, Nejvyšší, tvým obrazem.
Ať tě chválí, můj Pane, sestra luna a hvězdy,
stvořils je na nebi jasné, vzácné a pěkné.
Ať tě chválí, můj Pane, bratr vítr
a vzduch i oblaka, jasná obloha i každé počasí,
kterým živíš své tvory.
Ať tě chválí, můj Pane, sestra voda,
která je velmi užitečná, pokorná, vzácná a čistá.
Ať tě chválí, můj Pane, bratr oheň, kterým osvětluješ noc,
a on je pěkný, příjemný, mocný a silný.
Ať tě chválí, můj Pane, naše sestra matka země,
která nás živí a slouží nám
a rodí rozličné plody s pestrými květy a trávu.
Ať tě chválí, můj Pane, ti, kdo odpouštějí pro tvou lásku
a snášejí nemoci a soužení.
Blaženi ti, kdo je snesou v pokoji, neboť ty,
Nejvyšší, dáš jim korunu.
Ať tě chválí, můj Pane, naše sestra smrt těla,
žádný živý člověk jí nemůže uniknout.
Běda těm, kdo zemřou v smrtelných hříších.
Blaze těm, které nalezne spojeny s tvou nejsvětější vůlí,
neboť druhá smrt jim neublíží.
Chvalte mého Pána, dobrořečte a děkujte mu
a služte mu s velikou pokorou.

J
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V tomto měsíci přivítáme v naší farnosti tři mé spolubratry křižovníky.
Při naší pouti v neděli 7. října u nás bude hostem novokněz P. Leo Gallas
O.Cr. a udělí nám své novokněžské požehnání.
Novokněžské požehnání bude udělovat při všech nedělních bohoslužbách 21. října druhý náš novokněz P. Václav Sládek O.Cr.
V neděli 14. října vzpomeneme s naším novým jáhnem P. MUDr. Martinem Moravcem O.Cr. na P. Josefa Malínského O.Cr. – mého předchůdce,
od jehož smrti letos uplyne 30 let.
V pondělí 29. října v podvečer (ještě bude upřesněno) bude ve farním
kostele krátký varhanní koncert pod vedením pana Šmolíka.
V úterý 18. září 2018 zemřel emeritní velmistr Řádu křížovníků P. Jiří
Kopejsko O.Cr. Rozloučení s ním proběhlo v sobotu 30. září na Chlumu Svaté
Máří. R. I. P.
Přeji požehnaný měsíc a moudrost při rozhodování v letošních volbách.
Žehná Vám P. Josef Andrejčák O.Cr.

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ

Příspěvek byl odstraněn - pozn. redakce.
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Příspěvek byl odstraněn - pozn. redakce.

Vážení, pár řádků, které se týkají říčky Kocáby
Říčce Kocábě se říká „zlatonosná“ nebo také „hadí“. Přesto několika jedincům slouží jako odpadní kanál. Končí v ní vyžrané melouny, spadané větve,
ostřihané keře, odkvetlé květiny, posekaná tráva, spadaná jablka a shrabané
listí. Takto se chovají lidé, kteří si na svém dělají pořádek. To vše se zastaví
u Bazalů na „hrázi“. Kdo to čistí? Stavitelé hrází nikoliv. Je to smutné. Proto
jsem zásadně proti stavění hrází na Kocábě! Zůstalo v ní spousta „materiálu“
po budování lávek a ještě tam kameny přidávat? Prý kvůli rybám. Ale co?
I když jsem dlouho žádnou rybu neviděla a žádná nepřiplave, to přece nevadí. Byla bych raději, kdyby byla Kocába průzračná jako za mého dětství,
kdy se v ní máchalo prádlo a byla plná pstruhů, plotic, raků a škeblí. Proto ti,
kterých se to týká, by měli vzít rozum do hrsti a chovat se tak, jak se slušní
lidé mají chovat a neznepříjemňovat lidem okolo sebe život.
J. Šrámková
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Jak se v Novém Kníně slavil vznik Československé republiky
Co vím z vyprávění
Nový Knín byl dávno před vznikem republiky pěkné kulturní městečko.
Na novoknínské škole působila slečna učitelka (jak se tehdy říkalo) Dvořáková, neteř univerzitního profesora dr. Františka Drtiny, sestřenice pozdějšího ministra spravedlnosti JUDr. Prokopa Drtiny. Velmi vzdělaná dáma.
Od ní věděly knínské děti již v době 1. světové války, co je to odbojový spolek Maffie, kdo je to prof. Tomáš Garrigue Masaryk, co dělá pro Čechy se
svými spolupracovníky v zahraničí.
Sokolská organizace cvičila a pracovala v hostinci U Fonů. Sokol totiž
představoval nejen činnost tělocvičnou, ale i kulturní. Samotný vznik republiky přivítali sokolové hrou Aloise Jiráska Vojnarka. Představení nacvičoval
(dnes by se řeklo režíroval) p. Václav Mach, dámský krejčí, zakládající člen
novoknínského Sokola, sokolský náčelník. Byl to můj prastrýc. Vojnarku
hrála paní Albína Podehradská-Posířilová, Antonína hrál p. Stanislav Fiala.
V malé roli tam vystoupila také moje maminka, tehdy čtrnáctiletá Blažena
Fonová, pozdější okrsková sokolská náčelnice župy Pražské - Scheinerovy.
Představení mělo veliký ohlas a Sokol pak měl na dlouhá léta pevné
místo v životě Nového Knína. Zvláštní pozornosti se těšily sokolské šibřinky
(sokolský maškarní ples), které měly vždy pevně daný tzv. ráz, např. „páté
přes deváté“, „z pohádky do pohádky“.
PhDr. Blažena Kunovská-Šámalová

Připomenutí dvou výročí jednoho vzácného člověka
V říjnu si připomeneme dvě výročí spjatá s někdejším staroknínským
farářem P. Josefem Malinským. Dne 10. října 2018 uplyne 105 let od jeho
narození a 14. října již dlouhých třicet let od jeho úmrtí. Navzdory tomu,
že od jeho působení ve Starém Kníně uplynula již tak dlouhá doba, stále
zůstává pevně zakotven ve vzpomínkách mnohých pamětníků, a to i těch,
kteří nepatřili k pravidelným návštěvníkům jeho bohoslužeb. Ostatně mnozí na něho dodnes vzpomínají i v Klučenicích, odkud byl nucen odejít z důvodu nepřízně tehdejšího režimu už nějakých deset let před příchodem
do Starého Knína, tj. téměř před šedesáti lety.
O jeho působení ve Starém Kníně by se dalo sepsat mnohé. Své vzpomínky jsem však víceméně vyčerpal při předchozích připomenutích jeho výročí – a nerad bych se opakoval. A tak jen takto stručně upozorňuji na jeho
výročí, aby ti, kdo budou chtít, mu mohli věnovat svou tichou vzpomínku,
případně nějakou tu modlitbičku (za kterou by byl obzvlášť vděčen). Jsem
Novoknínsk¯
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přesvědčen, že tak vzácný člověk, jakým pan Josef Malinský byl, si to beze
vší pochybnosti plně zaslouží. Děkujeme za vše, pane faráři.
Miloš Hlávka

Výprava na Ledro deset let od podepsání partnerské smlouvy
Ve dnech 6. až 10. září 2018 se uskutečnila další z hromadných výprav
do partnerského Ledrenského údolí, desátá z těch, které organizovalo město. Jako obvykle byl i tentokrát zájem občanů výrazně vyšší než kapacita
zájezdu, a tak se opět nedostalo na všechny. Je sice pravdou, že na poslední
chvíli byl objednán patrový autobus, který pojme více lidí, avšak limitující
byl počet již dříve objednaných míst v hotelech.
Případnou snahu o sehnání dalších noclehů navíc brzdila zkušenost
s dosud nejpočetnější výpravou z roku 2010, která byla organizačně náročná jak pro novoknínské pořadatele, tak pro naše ledrenské hostitele. Je samozřejmě otázkou, zda se na ne zcela příznivém dojmu tehdy nepodepsalo
i počasí, protože s výjimkou zastávky ve Veroně v den příjezdu a nádherného vyjasnění v den odjezdu bylo po celou dobu značně pošmourno s častými dešti. Avšak od té doby se pořadatelé snaží nepřekročit počet padesáti
účastníků a účastnic zájezdu – a tak tomu bylo i letos.
Začněme nejprve tím, co se tentokrát nevydařilo – tím byl program pátku 7. září. Neodehrál se výšlap na Doss‘Alto. Ty, kteří snad o něm uvažovali,
odradilo občasné mrholení, jež nás po cestě doprovázelo, spolu s převýšením přes 400 metrů (byť to v Alpách téměř nic neznamená) na poměrně
krátké trase. A samotnému se mi tam tentokrát jít nechtělo, aby na mě
zbytek výpravy případně nemusel někde (asi v Torbole nebo v Rivě) čekat.
Ostatně ani program druhé, „línější“ části výpravy nebyl dodržen. Kvůli
výšce autobusu a nízkým silničním tunelům nebylo možno dojet do Limone
sul Garda, kde měla začínat čerstvě otevřená vyhlídková cesta podél Gardského jezera. Nejspíš jde o cestu okružní, která se do Limone zase někudy
vrací, protože z Rivy del Garda na ni žádná spojka nevede. A tak většina
výpravy strávila následující hodiny procházkami po Rivě, zatímco já jsem
se vydal na Ponalskou cestu a na náš autobus jsem si následně počkal v Molině di Ledro (převýšení malinko pod 600 metrů) naproti archeologickému
muzeu. Po ubytování v hotelu Silvana jsem si udělal ještě jednu drobnou
vycházku do Tiarna di Sopra a pak se nějakou dobu zdržel před hotelem
Sport, kde při městských výpravách již tradičně vystupuje novoknínská
kapela Flok S.K.H. (a nebylo tomu jinak ani tentokrát).
Den druhý začal rovněž víceméně tradiční procházkou po Ponalské cestě, jen (na rozdíl od mého pátečního putování) směrem dolů a jen zhruba
od vyústění nynějšího silničního tunelu od Rivy pod Biacesou. Opět byla
možnost nějakou tu hodinku bloumat pro Rivě del Garda. Většinou historic-
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kého jádra města proudily poměrně početné davy – snad s jedinou výjimkou. Tou je ulička při samém západním okraji staré části města, která nese
název Via Marocco. Proč se jmenuje právě takto, nevím. Jako první člověka
napadne přeložit to jako Marockou ulici – ale i zde se vkrádá otázka proč.
Navíc příjmení Marocco nosilo (a nosí) několik italských osobností. Pokud je
ulička pojmenována po některé z nich, pak by asi nejvíce připadal v úvahu
Giuseppe Marocco, významný italský advokát, který žil v letech 1773–1829,
a asi ještě více Pietro Marocco, voják italské pěchoty, který padl 22. října
1915 v Astickém údolí (Val d‘Astico) na rozhraní provincií Trento a Vicenza.
Za což dostal posmrtně metál a dostal se do italské verze Wikipedie. Tato
ulička, která se na jednom místě rozšiřuje v nepatrné náměstíčko (které ale
nemá samostatný název), dýchá poklidem – její jižní ústí do severozápadního kouta náměstí 3. listopadu (hlavní náměstí Rivy) je dobře skryto pod
podloubím (často za prodejními stánky), na severu je přístupná průjezdem
skrz dům a ani střední přístupová ulička Vicolo del Torchio – (název by šlo
přeložit výrazem ulička U lisu, snad se tam kdysi lisoval olej, případně víno)
není právě nejnápadnější.
Poté následoval přesun do Arca. Nejprve jsme se zastavili u nedávno
vztyčené sochy svatého Václava, která se nacházela při cestě, a pak jsme se
přesunuli k pokládání věnců k pomníku legionářů, kteří tam byli oběšeni
22. září 1918, necelé dva měsíce před koncem války (a přesně sto let před
tím, co já píšu tyto řádky). Řeč přišla i na Doss‘Alto (di Nago), o němž zde již

Novoknínsk¯

zpravodaj

21

9 / 2018
byla řeč. Alpiníci, kteří nás v Arcu čekali a u pietního aktu byli přítomni,
se zmínili, že nahoru by se naším autobusem opravdu vyjet nedalo. Čekají
však prý výpravu z Hradce Králové, mám pocit, že se mluvilo o stovce lidí,
která měla přijet 21. září, tj. ve výroční den oné bitvy na Doss‘Altu. Ta měla
dorazit do Naga, kde na ně měly čekat zhruba dvacetimístné minibusy, kterými lze dojet až na Malgu Zurès, odkud je to na zmíněné Doss‘Alto už zhruba půlhodinová procházka jen s minimálním převýšením (tu stezku znám
z vlastní zkušenosti). Možná by bývali byli ochotni něco podobného zařídit
i pro nás, ale do našeho programu se to žel už nevešlo. Škoda. Snad příští
rok, i když takto kulaté výročí jako letos už to bohužel nebude.
Další součástí městských návštěv na Ledru je rovněž již tradiční veselice
na Novoknínském náměstí (Piazza Nový Knín) v Locce. Na rozdíl od loňska, kdy byla narušena deštěm a musela se urychleně přesouvat pod přístřeší do Mezzolaga, počasí tentokrát přálo a vše probíhalo bez problémů.
Opět za doprovodu skupin Flok S.K.H. a Amici miei (místní dětská převážně
akordeonová skupina). Že v repertoáru Floku nemohla chybět jedna známá poučná píseň o vlivu konzumace arašídů na průběh válečných operací,
snad netřeba zdůrazňovat.
Nastal den třetí, spojený s dalším již tradičním cílem. Tím byla Malga Giù za jižním okrajem údolí. I trasa byla obvyklá: autobus nás odvezl
na Rifugio Garibaldi pod Tremalzem, odkud jsme šli nejkratší trasou přes
Boccu Casèt – nepočítáme-li krátkou zacházku na místní ornitologickou
stanici – na již zmíněnou salaš. Po bohatém občerstvení pak následoval návrat do Ledrenského údolí. Někteří se vrátili k autobusu (ti méně pohybliví
k němu byli odvezeni auty) a odjeli jím, jiní zvolili pěší sestup.
Zbýval už jen závěrečný večer. Ten se odehrával v režii italských hostitelů v jedné z pizzerií u Ledrenského jezera. Při té příležitosti proběhlo i předání dárků a ocenění a samozřejmě nechyběla ani hudební složka večera
(i když si muzikanti stěžovali, že vzduch je značně vydýchaný – nakonec to
vyřešilo otevření přilehlých dveří).
A pak už jen poslední snídaně v hotelu, naložení zavazadel, dlouhé loučení, dvojnásobné objetí kruháče v Pieve, serpentiny dolů do Rivy, zastávka
u obchodního centra na rozmezí Rivy a Arca pro poslední nákupy – a pak
už jen dlouhá cesta zpátky domů.
Završilo se první desetiletí partnerského setkávání občanů Nového Knína a Ledra, pokračování jednoho nyní už více než stoletého příběhu, jehož
průběh sice snad trochu utlumily, avšak nikdy plně nepřerušily ani následující rozmary dějin – včetně druhé světové války a vzniku „železné opony“.
Příběh lidí ze dvou míst, které kdysi spojilo společné neštěstí.
Možná bude na čase zamyslet se, jak dál. Jak již bylo zmíněno, zájem
o zájezd převyšuje nabídku. Dá se udělat něco pro to, aby se dostalo na více
lidí? Někomu může pomoci červnový zájezd na festival do Bezzeccy, jenže
chápu, že ne každému vyhovuje společnost převážně mladších – a někdy
přece jen hlučnějších – muzikantů. Nenašel by se někdo, kdo by zorganizoval nějaký třetí zájezd, který by mohl mít třeba zase trochu jiný charakter
než ty stávající dva? Možná by se tím náš společný příběh rozšířil o další
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rozměr a vtáhl do sebe další lidi, kteří prozatím museli zůstat stranou. Možná někdo přijde s jiným nápadem, jak toto vyřešit.
Jisté je jedno. Jde o náš společný příběh a to, jak bude pokračovat, záleží
nyní jen na nás.
Miloš Hlávka

Něco málo o petici
Ráda bych Vás prostřednictvím tohoto příspěvku obeznámila se změnou
mého rozhodnutí ohledně petice. Ne, nelekejte se, že ji vezmu a zahodím,
to opravdu neudělám, přestože podpisů není tolik, kolik jsem očekávala dle
toho, jak za mnou chodily zástupy lidí a reagovaly na článek, který petici
předcházel, i dle toho, jak každý nadává na stav silnic v našem městě. Když
došlo na podepisování, mnoho z občanů petici z nejasných důvodů odmítlo
podepsat. Samozřejmě jejich rozhodnutí respektuji, je to každého volba.
Původní záměr byl petici v polovině tohoto září uzavřít a zaslat současnému zastupitelstvu. Avšak to neudělám. Zastupitelstvu ji samozřejmě předám, ale až tomu námi nově zvolenému.
Začátkem září jsem se rozhodla navštívit mimořádné zastupitelstvo, pro
představu o tom, komu svůj hlas ve volbách dám. Mému rozhodnutí také
předcházel článek členů stavební komise, kde mi osobně vysvětlují, jak to
zde vlastně s komunikacemi je a že jejich svázané ruce s touto situací vlastně
nemohly nic udělat. Každopádně členům tímto děkuji. Avšak pobavilo mě, že
si to můžeme přečíst až nyní, a to měsíc před volbami. Sice to bylo zveřejněno
již dříve na facebookových stránkách Zlatohorců, ale o tom málokdo věděl.
Jedině dobře, že se to ve zpravodaji objevilo, alespoň jsme se konečně od stavební komise něco za dobu jejího sestavení a působení dověděli.
Po návštěvě mimořádného zastupitelstva jsem se rozhodla zaslat petici
až novému zastupitelstvu, protože nevěřím skutečnosti, že by se současní
zastupitelé peticí vůbec zabývali. Když jsem viděla a slyšela, jak se problémy našeho města na radnici řeší, byla jsem opravdu v šoku a díky tomu si
myslím, že by před volebním šílenstvím byla petice zametená pod koberec.
Dvě z kandidujících stran mají ve volebním programu jako jeden z hlavních bodů opravy místních komunikací i chodníků, a tak jsem zvědavá, jak
se k petici s Vašimi podpisy postaví a volební sliby dodrží.
Doufejme, že budoucí zastupitelstvo přebere všechny nevyřešené i nově
vzniklé resty, jež to dosavadní nevyřešilo, či přímo napáchalo. Ať už bude zvolen kdokoliv, nebude snadné splnit, co slíbil. Bude muset být aktivní nad rámec
svých povinností bez výmluv, že chodí do práce a že na další úkony nemá čas ani
náladu. Protože o pozici zastupitele by se měl zajímat člověk, který má s městem
a občany jen čisté úmysly a nemá problém pracovat i po nocích na problémech,
které naše město pálí. Je nutné napravit pověst a důvěru i transparentností,
kterou doposud žádná strana neměla ve svém volebním programu.
Novoknínsk¯
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Všem, kteří petici podepsali, děkuji. Těm, co odmítli podepsat, vzkazuji: Nenechte se ovládat strachem, protože strach Vás nepustí dál za svými
cíli. Každopádně všem Vám přeji šťastnou ruku u uren, dobře promyslete,
komu svůj hlas dáte, abyste po zbytek volebního období opět nebyli zklamaní z toho, že se v Kníně nic pozitivního neděje.
Alena Müllerová

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji tímto všem, zejména svým bývalým spolupracovníkům, za blahopřání
k mým narozeninám.
Stanislav Matějček

JUBILANTI MĚSÍCE ŘÍJNA 2018
• V říjnu slaví významné kulatiny paní Miroslava Braná,
pan Antonín Hlávka, pan Jaroslav Hermann a pan
Miloslav Poláček. Narozeniny oslaví také paní Věra
Doušová a pan Jan Soběslavský.
Našim jubilantům přejeme pevné zdraví, hodně radosti a pohody
do dalších let.

VZPOMÍNÁME
Dne 2. října tomu bude již jeden rok, kdy nás opustil pan Josef Cihelka,
elektrikář z Libčic.
Stále vzpomínají manželka, dcera Vlaďka,
syn Josef s manželkou a vnoučata

Měsíčník Novoknínský zpravodaj
Číslo 09/2018 vyšlo v Novém Kníně, dne 1. 10. 2018.
Ministerstvem kultury ČR evidováno po číslem MK ČR E 10608.
Vydává Městský úřad Nový Knín, nám. Jiřího z Poděbrad 1, 262 03 Nový Knín, IČ 00242888.
Uzávěrka příštího čísla: čtvrtek 25. října 2018.
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Město Nový Knín a Muzeum zlata,
pobočka Hornického muzea Příbram
Vás zvou na

NOVOKNÍNSKÉ
DÝŇOVÁNÍ
Kdy: 27. 10. 2018 od 14:00 do 18:00 hod.
Kde: v restauraci Na Merendě
Program:
• Malování na obličej
•V
 ýroba originálních lampiček z dýní
a tvořivá dílna pro děti a dospělé
S sebou: nožíky a lžíce na dlabání dýní

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Restaurace Na Merendě Vás zve na

„Dušičkovou
párty“

delní…!

Jezte, pijte a buďte straši

Která se koná dne 27. 10. 2018
od 20:00 hod.
Po celý večer bude zajištěna hudba.
Masky s sebou a dobrou náladu
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ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE:
Zastupitelstvo obce na řádném zasedání dne 10. 9. 2018 zejména
projednalo:
ci KPÚ Křeničná a Hněvšín
• Požadavek na sdělení informací
o zatopené jeskynní kapličce pod
• Pozvánka na školení k volbám
kostelem na Staré Živohošti – není
do zastupitelstva
povědomí o existenci bližších
• Agenda nedostatečně zapsaných
informací o zatopené jeskyni pod
osob v katastru nemovitostí
kostelem na Staré Živohošti
•
Rozhodnutí Krajského úřadu
• Rozhodnutí Krajského úřadu
Středočeského kraje o nepovolení
Středočeského kraje o nesouhlasu
výjimky dovoz, držení a nabízení
s uzavřením veřejnoprávní smlouza účelem prodeje čmeláků zemvy mezi Obcí Chotilsko a Městem
ních
Dobříš na agendu přestupků
• Metodika Krajského úřadu Středo- • Návrh na možné využití objektu
bývalé hospody v Prostřední Lhotě
českého kraje k volbám do zastu•
Rozpočtové opatření č. 9/2018.
pitelstva obce
Celková výše příjmů je 15.105,7
• Informace o registraci kandidáttis. Kč (navýšeno o 1.500,0 tis. Kč)
ních listin do zastupitelstva obce
a celková výše výdajů je 20.678,8
• Protokol o provedené kontrole
tis. Kč (navýšeno o 1.804,0 tis. Kč)
Krajské hygienické stanice na Sta• Žádost o povolení plovoucího zaříré Živohošti
zení (mola) v lokalitě Stará Živo• Žádost o možnost umístění
hošť – U hřbitova
senzorů ke snímání hladiny
•
Nabídka na zakoupení propagace
podzemních vod na pozemky
obce v publikaci „Kam v Praze /
ve vlastnictví obce v okolí rybníKřížem krážem v ČR“
ka Na Korouhvích. Do příštího
• Žádost o souhlas vlastníka objektu
zastupitelstva bude prověřeno,
s umístěním sídla spolku Vzdujak budou senzory vypadat a poté
choplavecká společnost Chotilsko z.s.,
bude žádost projednána
na adrese Chotilsko 14, PSČ 262 03
• Pozvánka na kontrolní den v rámchotilsk¯
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• Žádost o prodej pozemku parc. č.
86, k.ú. Sejcká Lhota v rámci jeho
následné rekultivace
• Návrh na podání žádosti o dotaci
vyhlášenou Ministerstvem zemědělství na revitalizaci rybníka
Kuchyňka

•Ž
 ádost o zakoupení 2 ks hasičských kalhot k zásahovému
obleku
• Požadavek na zakoupení vánočních kolekcí pro děti
• Požadavek na pořádání Mikulášské nadílky pro děti, adventní
a halloweenské dílničky
-OÚSOBOTA

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

20. 10.

Upozorňujeme občany na letos poslední termín svozu
nebezpečného odpadu dle rozpisu společnosti DOKAS
Dobříš, s.r.o.

2018

Svozové vozidlo bude přistaveno v sobotu 20. října
vždy 10 minut na obvyklých místech:
•
•
•
•

Chotilsko
Záborná Lhota
Prostřední Lhota
Mokrsko

od
od
od
od

10:53 hodin
11:08 hodin
11:25 hodin
12:03 hodin

Využijte možnosti zbavit se veškerého odpadu nebezpečného charakteru.
-OÚINZERCE

Zábavní centrum TEPfactor Chotilsko hledá do svého týmu posilu
na pozici KUCHAŘ.
Nabízíme dobré platové ohodnocení + měsíční bonusy, práci na krátký/dlouhý
týden, příjemné pracovní prostředí. Hledáme člověka, kterého baví vařit, má
zkušenost s prací v kuchyni a dokáže si práci zorganizovat.
Náplň práce: tvorba cateringů dle objednávky, studené mísy, organizace práce
v kuchyni, spolupráce s provozní.
V případě zájmu o více informací kontaktujte provozní:

eliska.darilkova@tepfactor.cz • tel. 734 312 133

Těšíme se na spolupráci www.tepfactor.cz
II
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CHOTILSKÝ RECEPTÁŘ
Je podzim, na zahrádkách dozrávají poslední rajčata, sytě se vybarvují papriky, sklízí se kořenová
zelenina, dýně a vlastně vše, co nesmí projít mrazem. Ale i trochu té „přezimující“, jako například
černý kořen či růžičkovou kapustu si už můžeme
podle potřeby do kuchyně přinést. A teď – co s ní,
aby z ní vznikla nejen zdravá, ale i báječně chutná
mňamka? Naprosto nepřekonatelná je zelenina upečená velmi zprudka s trochou oleje a soli.
PEČENÁ ZELENINA
• zelenina dle vlastního výběru
• olej
• sůl
• příp. koření podle chuti
(vhodný je pepř, kmín, římský kmín, chilli)
Zeleninu očistíme, případně oloupeme nebo oškrábeme, nakrájíme na menší stejně velké kousky. Jednu až dvě lžíce oleje nalijeme
do misky a smícháme v misce se zeleninou. Každý kousek zeleniny musí být pokryt tenoučkou vrstvou oleje. Zeleninu osolíme (příp.
okořeníme) a naskládáme do pekáčku (zelenina musí mít své místo,
v žádném případě neuspějeme s přeplněným pekáčkem) a ten vložíme do předem vyhřáté trouby na 220 stupňů. Pečeme asi 15 až 25 minut (dle potřeby a druhu zeleniny), jednou až dvakrát promícháme.
Zelenina na povrchu vlivem prudkého žáru zkaramelizuje, změkne,
zezlátne a zesládne.
Pečená zelenina je ideální příloha, avšak pokud se nám nepodaří vše
sníst, dá se druhý den použít např. do polévek, salátů, těstovin, zapékaných jídel, do sendviče na svačinu, do omelety, jako náplň do slaného domácího pečiva.
Dobrou chuť vám přejí

chotilsk¯
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AKTUALITY Z OBCE
Usnesení ze zápisu č. 36/2018 ze zasedání Zastupitelstva obce
Mokrovraty, konaného dne 15. 8. 2018 od 19.00 hodin
• Usnesení č. 1-36/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
volí zapisovatelku p. JUDr. Veroniku Kučíkovou a jako ověřovatele zápisu p. Ing. Václava Konvičku
a p. Karla Kaláta.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů.
• Usnesení č. 2-36/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje program jednání zastupitelstva obce dne 15. 8. 2018 takto:
1. Výsledky zadávacího řízení – rekonstrukce a rozšíření veřejného
osvětlení Mokrovraty
2. Smlouva o dílo – rekonstrukce
a rozšíření veřejného osvětlení
Mokrovraty
3. Žádost o vyjádření a souhlas se
stavbou el. přípojky na pozemku
parc. č. 392/6 v k.ú. Mokrovraty
4. Žádost o prodej pozemku parc. č.
101/26 v k.ú. Mokrovraty
5. Smlouva o výpůjčce a darování
160 ks kompostérů

I

MOKROVRATSK¯

6. D
 ohoda o provedení stavby na cizím pozemku
7. Darovací smlouva na pozemek
parc. č. 292/19 a 292/77 v k.ú.
Mokrovraty
8. Darovací smlouva na pozemky
parc. č. 292/76 v k.ú. Mokrovraty
9. Záměr směny pozemku parc. č.
452/3 za pozemky parc. č. 452/5
a 452/4 v k.ú. Mokrovraty
10. D
 ohoda o poskytnutí finančního
příspěvku na rozšíření kapacity
2. ZŠ Dobříš
11. Skupinový vodovod DobříšskoNovoknínsko
12. Různé
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 3-36/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
bere na vědomí a schvaluje oznámení o výsledcích zadávacího řízení
na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Rekonstrukce a rozšířezpravodaj
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ní veřejného osvětlení Mokrovraty“;
v souladu s doporučením hodnotící komise vybírá nabídku uchazeče SATHEA VISION s.r.o., Boršov
280/2, 110 00 Praha 1.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 4-36/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje Smlouvu o dílo mezi
SATHEA VISION s.r.o., Boršov
280/2, 110 00 Praha 1 a Obcí Mokrovraty na rekonstrukci a rozšíření
veřejného osvětlení Mokrovraty.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 5-36/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje
stavbu
„Mokrovraty
elek. přípojka pro p. č. 399/7 v k.ú.
Mokrovraty“.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 6-36/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
bere na vědomí žádost p. M.CH.
o prodej pozemku parc. č. 101/26
k.ú. Mokrovraty.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 7-36/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje Smlouvu o výpůjčce a darování 160 ks kompostérů mezi Obcí
Mokrovraty a Obcí Malá Hraštice.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 8-36/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
revokuje Usnesení č. 7-32/2018 ze
dne 21. 2. 2018,
MOKROVRATSK¯

kterým byla schválena Dohoda
o provedení stavby na cizím pozemku a Smlouva o smlouvě budoucí
o bezúplatném převodu vybudované
stavby splaškové kanalizace a vodovodu do majetku Obce Mokrovraty mezi Obcí Mokrovraty a p. S.S.
na pozemku parc. č. 356/6 v obci
a k.ú. Mokrovraty.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 9-36/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje Darovací smlouvu – darování nemovité věci, a to pozemku parc. č. 292/19 o celkové výměře
6 m² a pozemku parc. č. 292/77 o celkové výměře 70 m² v k.ú. Mokrovraty mezi p. M.M. a p. S.S. (dárci)
a Obcí Mokrovraty (obdarovaná).
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 10-36/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje Darovací smlouvu – darování nemovité věci, a to pozemku
parc. č. 292/76 o celkové výměře 168
m² v k.ú. Mokrovraty mezi p. E.P.
a p. P.K. (dárci) a Obcí Mokrovraty
(obdarovaná).
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 11-36/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje záměr směny pozemků
parc. č. 452/3 – orná půda o výměře
470 m² v k.ú. Mokrovraty za pozemky parc. č. 452/4 – orná půda o výměře 195 m² a parc. č. 452/5 – orná
půda o výměře 275 m² v k.ú. Mokrovraty dle GP 801-8/2017.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
zpravodaj

II
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K bodu 12/
- Starostka informovala zastupitele,
že má Obec Mokrovraty přiznanou
dotaci na rozšíření kanalizačních
sítí ve výši 19 752 345,96 Kč. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele této stavby.
- Byla dokončena výměna stávajícího litinového vodovodního potrubí od vodárny k hydroglobusu
a k místní komunikaci v Mokrovratech-Vilách.
Plánovaná odstávka dodávky pitné
vody na 2 dny byla zkrácena na 1 den.

• Usnesení č. 12-36/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje
poskytnutí
finančního příspěvku na rozšíření kapacity 2. ZŠ Dobříš. Dohodu s Městem
Dobříš o poskytnutí finančního příspěvku na rozšíření kapacity 2. ZŠ
Dobříš však uzavře až poté, co bude
známa přesná výše požadovaného
finančního příspěvku (maximálně
ve výši 550 451 Kč).
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
K bodu 11/
Zastupitelstvo obce Mokrovraty vzalo na vědomí informace zástupce
firmy ACCON GROUP, a. s. o plánovaném projektu „Zásobení Dobříšska a Novoknínska pitnou vodou
– Skupinový vodovod“ a doporučilo
o tomto projektu dále jednat.

Stanislava Ecklová
starostka obce

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

SOBOTA

20. 10.
2018

SOBOTA 20. 10. 2018
• Mokrovraty, před obchodem
• Pouště, náves			

12:30–12:40 hod.
12:43–12:53 hod.

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.

III

MOKROVRATSK¯

zpravodaj

9 / 2018

AKTUALITY Z NAŠÍ ŠKOLY
5. 10. 2018

 rovoz MŠ, ZŠ a ŠD bude ukončen ve 12.00 hodin z důp
vodu voleb, které se konají v budově školy

23. 10. 2018

divadelní představení „O Červené Karkulce“ – ZŠ i MŠ

24. 10. 2018

vysazení lípy od 16.00 hodin

Vážení spoluobčané,
měsícem září jsme zahájili nový školní rok. Děti, žáci i zaměstnanci se
s novými silami vrhli na plnění svých povinností. Na úvodní třídní schůzce
jsme mimo jiné přivítali nové děti i jejich rodiče a v příjemné atmosféře
při grilování špekáčků na školní zahradě navázali nová přátelství. „Bajky
pana Ezopa“ bylo divadelní představení plné smíchu, radosti, ale i poučení.
Na mokrovratskou pouť se děti připravovaly již tradičním pečením.
Do projektu „Pouť ve škole“ se zapojili nejen děti a žáci se svými učitelkami,
ale i někteří rodiče. Maminky, které se nemohly zúčastnit pečení ve škole,
upekly doma a obohatily náš pouťový jarmark. Všem děkujeme.
V pondělí 24. 9. přijaly děti z MŠ pozvání MŠ Korkyně a spolu s nimi
zhlédly přehlídku a vystoupení známých i méně známých dravců. Děti měly
nejen možnost prohlédnout si je zblízka, ale i seznámit se se způsobem jejich života.
V rámci „Týdne knihoven“, tak jako každý rok, navštívíme místní
knihovnu.
Nyní bych Vás ráda seznámila s akcí, na kterou se chystá naše škola
ve spolupráci s obcí Mokrovraty. Hlavním bodem bude vysazení lípy u příležitosti stého výročí založení Československé republiky. Tato akce se uskuteční 24. 10. od 16.00 hodin za fotbalovým hřištěm na obecním pozemku
před chatovou osadou. Uvítáme každého, kdo si udělá čas a přijde podpořit
děti ze školy, které si připravily krátký program na dané téma.
Příliv pěkného počasí nám umožnil přesunout plnění některých úkolů
do přírody, a proto věříme, že přechod z prázdnin do školy byl pro děti
pozvolný a přijatelný. O dalším dění a aktualitách Vás budeme pravidelně
informovat.
Zaměstnankyně ZŠ a MŠ Mokrovraty

MOKROVRATSK¯

zpravodaj

IV

9 / 2018

8.–19.

SBĚR POUŽITÉHO OŠACENÍ

října
2018

DIAKONIE Broumov,
sociální družstvo
SEZNAM VĚCÍ KE SBĚRU OŠACENÍ:

✔

•V
 eškeré oděvy – dámské, pánské, dětské – nepoškozené
s fungujícími zipy
• Obuv – nepoškozená (zavázaná v igelitové tašce)
• Kabelky, batohy – pouze nepoškozené a s funkčním zipem
• Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky – čisté i mírně poškozené
• Přikrývky, polštáře a deky, pouze péřové
• Záclony, závěsy – nepoškozené
• Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky
látek)
• Knihy
• Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
• znečištěný a vlhký textil
• ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
• nábytek, jízdní kola, kočárky – transportem se poškodí
• lyže, lyžáky
• nádobí bílé i černé, skleničky, porcelán
Sbírka se uskuteční
• od 8. 10. do 19. 10. 2018 na Obecním úřadě v Mokrovratech
Bližší informace Vám sdělíme na tel. číslech:
• 318 593 812, 318 593 082
• 224 316 800, 224 317 203
• 603 287 387
Více na:
www.diakoniebroumov.cz

V

MOKROVRATSK¯
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SVOZ ELEKTROODPADU A OBJEMNÉHO ODPADU

SOBOTA

3. 11.
2018

V sobotu 3. 11. 2018 od 10.00 do 12.00:
• Mokrovraty – dvůr u hasičské zbrojnice
• Pouště – u kontejnerů na tříděný odpad
Elektroodpad – pouze kompletní elektrozařízení:
pračky, mikrovlnky, ledničky, vrtačky, vysavače, žehličky apod.
Objemný odpad: koberce, lina, nábytek, matrace apod. Pneumatiky nepatří do objemného
odpadu!

Občané a chataři z Mokrovrat a Pouští mohou odpad na těchto místech
odkládat zdarma.

RYBÁŘSKÝ KROUŽEK V MOKROVRATECH
Je možné se začít scházet od října 2018, a to jednou za 14 dní
v pondělí od 15:15 hod.
do 17:15 hod.
Schůzky budou sudé pondělky
v Mokrovratech (místní knihovna).
Zúčastnit se mohou všechny
děti ve věku od 7 do 15 let.

Prosím kontaktujte
Davida Veselého na telefonu 724 523 443
nebo na e-mailu: odaglaii@email.cz.
ČRS, z. s., místní organizace
v Novém Kníně

MOKROVRATSK¯

zpravodaj

VI

9 / 2018

Obec Mokrovraty Vás zve na

Mokrovratské dýňování
v neděli 28. října 2018 od 13.30 hod.
do parku v Mokrovratech nad prodejnou
PROGRAM:
společné „dlabání“, zdobení a vyřezávání dýní, výroba dýňových strašidýlek,
skřítků a luceren, soutěže a hry, po setmění zapalování vyrobených dýní
PRO LABUŽNÍKY:
vaření z dýní, dýňové občerstvení a recepty
S SEBOU VZÍT:
DÝNI, ostrý nůž na vyřezávání, nástroje na dlabání a prkénko

informace na tel.: 604 308 910
Obec Mokrovraty Vás zve na tradiční

DRAKIÁDU
spojenou se soutěží

O NEJLEPŠÍ MOKROVRATSKÝ ŠTRÚDL
Nenechte si ujít možnost pochlubit se pekařským uměním a přihlaste svůj štrúdl
do soutěže. Každý závin bude u zápisů draků zaevidován a označen číslem, takže
hodnocení bude zcela anonymní. Posuzovat se bude vzhled, chuť a originalita.

Přijďte ochutnat a hodnotit

v sobotu 13. října 2018 od 13.30 hod.
na fotbalové hřiště v Mokrovratech.

Účast s drakem vlastní výroby výhodou!
Nejen děti čeká mnoho zábavy...

VII
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STŘEDA

POZVÁNKA

24. 10.

Při příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky vysadí dne 24. října 2018
v 16 hod. na pozemku za fotbalovým hřištěm
v Mokrovratech děti z naší ZŠ a MŠ společně
se zástupci obce „Strom svobody“.

2018

Srdečně Vás zveme na tuto slavnost.

MOKROVRATSK¯

zpravodaj
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