Novoknínský 10
zpravodaj

říjen 2017

výtisk zdarma

Měsíčník pro Nový Knín, Chotilsko a Mokrovraty
Mikroregion Střední Povltaví

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
v Libčicích

SOBOTA

2. 12.
2017

v sobotu 2. 12. 2017
•
•
•
•
•

16.30–17.00
17.00
17.10–17.45
18.00
18.15

přijímání moučníků do soutěže
slavnostní rozsvícení
koledy v podání místních hasičů
nadílka pro děti
vyhodnocení soutěže o nejlepší moučník

Po celou dobu bude zajištěno studené
pivečko, svařák, káva a nově i grilované
klobásy a hermelíny.
Soutěže o nejlepší moučník se může
zúčastnit každý, čím více moučníků tím
lépe. Minimum je 10 kusů moučníků, nejlépe celý plech, aby ochutnali všichni.
Všechny spoluobčany srdečně
zvou hasiči z Libčic!
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v druhé půlce října konečně započala dostavba vodovodu v našem městě. Budou postupně realizovány všechny vodovodní řady, které ještě nejsou,
následně budou kolaudovány a uvedeny do provozu. Celá tato stavba by
měla končit 30. 6. 2018.
Současně se budou realizovat vodovodní přípojky – ke hranici nemovitosti ve vlastnictví žadatele. Máme vytvořen seznam žadatelů o přípojky,
pokud ještě někdo další má o přípojku zájem, nahlaste to prosím neprodleně na MěÚ.
Jelikož máme jen skok k adventu, dovolte mi popřát všem pohodu a klid
v tento čas.

Ing. Tomáš Havlíček
starosta

Titulní kresba:
Železný most u Sirotkova mlýna před zbouráním.
Novoknínsk¯

zpravodaj
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zasedání městské rady a zastupitelstva města
USNESENÍ č. 25/17 ze zasedání Zastupitelstva města Nový Knín ze dne 21. 9. 2017
• USNESENÍ č. 1 – 25/2017 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
volí ověřovatele zápisu MUDr. M.
Nevařila a M. Provazníka.
• USNESENÍ č. 2 – 25/2017 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje pozměněný program zasedání zastupitelstva.
• USNESENÍ č. 3 – 25/2017 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
bere na vědomí informaci starosty
města o investičních akcích.
• USNESENÍ č. 4 – 25/2017 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje
rozpočtovou
změnu
3/2017. Rozpis jednotlivých položek je nedílnou součástí tohoto
usnesení.
• USNESENÍ č. 5 – 25/2017 – ZM
Zastupitelstvo
města
Nový
Knín projednalo situaci v zajištění svozu a likvidaci tuhého
komunálního odpadu a schvaluje dodatek ke smlouvě o dílo č.
601306 dodatek č. 4 o prodloužení
platnosti smlouvy do 31. 12. 2018
a pověřuje starostu projednat
problematická místa ve svozu
tuhého komunálního odpadu.
• USNESENÍ č. 6 – 25/2017 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
projednalo zápis stavební komise
ze dne 21. 8. 2017.
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• USNESENÍ č. 7 – 25/2017 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje záměr prodeje pozemku
s.t. 133 o výměře 271 m² v k.ú. Starý
Knín.
• USNESENÍ č. 8 – 25/2017 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje záměr prodeje bytového
domu č.p. 64–65 v Libčicích.
• USNESENÍ č. 9 – 25/2017 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
pověřuje stavební komisi, aby vytvořila koncepci oprav místních
komunikací a chodníků ve správním územní města Nový Knín.
• USNESENÍ č. 10 – 25/2017 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje výsledky výběrového řízení na stavební práce „Obnova lávky po povodni v červnu 2013“, ev. č.
L – 01 U Jezu, Nový Knín a pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy s vítěznou firmou.
• USNESENÍ č. 11 – 25/2017 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
bere na vědomí návrh uspořádání
náměstí Jiřího z Poděbrad v Novém
Kníně a pověřuje asistenta starosty
uveřejnit tento návrh na webových
stránkách města.
• USNESENÍ č. 12 – 25/2017 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
bere na vědomí předloženou žádost o vyjádření k uvažované stavbě
zpravodaj
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na pozemku p.č. 71/22 v k.ú. Starý
Knín a odkládá vyjádření po doplnění podkladů.
• USNESENÍ č. 13 – 25/2017 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje podání žádosti o dotaci
na Ministerstvo kultury ČR z fondu
Program regenerace MPR a MPZ
v roce 2018 a spoluúčast města ve
výši min. 10 % rozpočtu akce.
• USNESENÍ č. 14 – 25/2017 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje záměr prodeje pozemku
p.č. st. 236 v k.ú. Starý Knín.
• USNESENÍ č. 15 – 25/2017 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
a smlouvu o právu provést stavbu
č. IP-12-6012582/VB/1 k pozemkům
p.č. 207 a 206/3 v k.ú. Sudovice ve

prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se
sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, IČ
24729035 a pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
• USNESENÍ č. 16 – 25/2017 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje funkční odměnu nového
zastupitele pana Josefa Kolka od
vzniku mandátu, tj. od 22. 6. 2017.
• USNESENÍ č. 17 – 25/2017 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje termín 1. setkání s obyvateli k tvorbě dokumentu Program rozvoje města Nový Knín, a to
v předběžném termínu 19. 10. 2017
v 18:00 hodin v jídelně Základní školy Nový Knín.
Ing. Tomáš Havlíček, starosta
města
Petr Chmelík, místostarosta
V Novém Kníně dne 21. 9. 2017

USNESENÍ č. 70/17 ze zasedání Rady města Nový Knín ze dne
18. 9. 2017
• USNESENÍ č. 1 – 70/2017 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program zasedání Rady města Nový
Knín.

la žádost o vytvoření nových parkovacích míst na sídlišti a doporučuje
vytvořit konkrétní řešení parkovacích míst k dalšímu jednání.

• USNESENÍ č. 2 – 70/2017 – RM
Rada města Nový Knín projednala situaci v provozování vodohospodářské infrastruktury.

• USNESENÍ č. 5 – 70/2017 – RM
Rada města Nový Knín projednala žádosti o vytvoření společného školského obvodu s obcemi Čím
a Malá Hraštice a konstatuje, že
v současné době společný školský
obvod zřizovat nebude.

• USNESENÍ č. 3 – 70/2017 – RM
Rada města Nový Knín projednala situaci v zajištění svozu TKO.
• USNESENÍ č. 4 – 70/2017 – RM
Rada města Nový Knín projednaNovoknínsk¯

• USNESENÍ č. 6 – 70/2017 – RM
Rada města Nový Knín projednala návrh zapojení se do burzy
zpravodaj
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el. energie pořádané SMSČR a neschvaluje zapojení města Nový
Knín do burzy el. energie.

Ing. Tomáš Havlíček, starosta města
Petr Chmelík, místostarosta
V Novém Kníně dne 18. 9. 2017

USNESENÍ č. 71/17 ze zasedání Rady města Nový Knín ze dne
2. 10. 2017
• USNESENÍ č. 1 – 71/2017 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program zasedání Rady města Nový
Knín.
• USNESENÍ č. 2 – 71/2017 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje
povolení výjimky z počtu žáků v Základní škole Nový Knín pro školní rok 2017/2018 na počet 32 žáků
v 7. třídě.
• USNESENÍ č. 3 – 71/2017 – RM
Rada města Nový Knín pověřuje
starostu k dodání těchto podkladů
pro mimořádné jednání Zastupitelstva konaného ve čtvrtek 5. 10. 2017.
1.	Srovnání a vyhodnocení stávajícího a plánovaného stavu min.

v těchto položkách:
- materiál,
- energie,
- služby,
-	mzdy + ostat. osobní náklady,
včetně SZ a ZP,
- ostatní náklady.
2. Personální zajištění.
3. Dopad do rozpočtu roku 2018.
4. Ostatní.
• USNESENÍ č. 4 – 71/2017 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje
postup v přípravě rozpočtu 2018.
Ing. Tomáš Havlíček, starosta města
Petr Chmelík, místostarosta
V Novém Kníně dne 2. 10. 2017

Pozvánka

úterý

23. 11.

Zasedání zastupitelstva

2017

Zastupitelstvo města Nový Knín zve na své zasedání,
které se bude konat ve čtvrtek dne 23. 11. 2017 od 19.00 hodin v zasedací místnosti na radnici.
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SDĚLENÍ RADNICE
sobota

Předvánoční posezení s důchodci

2. 12.

Město Nový Knín pořádá v sobotu 2. prosince 2017 od
14.00 hodin v sokolovně v Novém Kníně předvánoční
posezení s důchodci.

2017

Pro všechny bude připraveno malé pohoštění a několik kulturních vystoupení. Doprava na akci
bude zajištěna, a to z Libčic, Kozích Hor,
Chramišť, Sudovic, Starého Knína a náměstí v Novém Kníně.
Žádáme všechny, kteří chtějí využít dopravu,
aby se nahlásili na MěÚ Nový Knín v kanceláři
matriky nebo na tel. 318 593 015.
Srdečně zveme všechny, kteří chtějí prožít příjemné odpoledne.

Předplatné – Divadlo A. Dvořáka Příbram
Žádáme zájemce o předplatné do Divadla A. Dvořáka v Příbrami pro rok
2018, aby se nahlásili do konce měsíce listopadu na MěÚ Nový Knín, kancelář matriky – u J. Rambouskové – tel.: 318 593 015.
Na příští rok je naplánováno 6 představení domovské scény a dvě představení pražských divadel.
Cena předplatného včetně dopravy 1 898 Kč.

Prodej známek TKO
Od 20. 11. 2017 můžete v podatelně radnice zakoupit známky na popelnice.

Novoknínsk¯

zpravodaj
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Kalendář pro rok 2018
V prodeji je opět stolní kalendář Nový Knín a okolí a také
kalendář historických fotografií
Příbramsko.
Oba můžete zakoupit v podatelně radnice za 85 Kč/ks.

Prodej palivového dřeva
Vzhledem k rozsáhlému napadení části našich lesů
škůdci, je nutné tyto stromy likvidovat. Jelikož se
jedná převážně o palivové dříví – cena 500 Kč za
plnometr, nabízíme jej k prodeji.
Zájemci ať se nahlásí na MěÚ tel. 318 593 015,
radnice@mestonovyknin.cz nebo osobně.

HASIČI LIBČICE
Hasičská soutěž v Libčicích
23. 9. 2017 proběhla v Libčicích hasičská soutěž, dopoledne mládež a odpoledne dospělí.
Největším dopoledním „tahákem“ bylo družstvo libčické přípravky složené z 90 % malých libčičáků ve věku od 3 do 5 let. I takový malí špuntíci
dokáží bravurně zapojit svoje miniaturní hadice a sestřelit proudem vody
připravený cíl.
Mladší žáci z Libčic soutěžili v konkurenci 5 dalších týmů a skončili na
krásném 3. místě. Starší žáci byli na 2. místě v konkurenci hraštického
družstva.
Po obědě dorazilo 9 družstev mužů a 8 družstev žen. Dospělí soutěži-
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li v klasickém
požárním útoku
a libčické specialitě: štafetě savců.
První místo v mužích vyhrál SDH
Sudovice a v ženách SDH Záborná Lhota.
Celý soutěžní
den proběhl ve
velmi
přátelské
atmosféře. Počasí
nám přálo, jídlo
a pití bylo výborné, prostě není
žádných výtek.
Děkujeme tímto za propůjčení
pozemků, za dodávku vody a elektřiny a za sponzorské dary.
Všem hasičkám a hasičům z našeho sboru velké díky za práci na soutěži.
Jana Kolková – vedoucí mládeže

Pozvánka na zimní akce T.J. Sokol
Nový Knín

Večer deskových her

pátek

17. 11.

Zveme všechny, kdo si rádi hrají,
do SOKOLOVNY v Novém Kníně.
Přijďte se pobavit bez ohledu na Váš věk.

2017

Připraveny pro Vás budou KARTY, ŠACHY, POKER, ČLOVĚČE NEZLOB
SE, KOSTKY, AKTIVITY, MONOPOLY, ČESKO, OSADNÍCI, SCRABLE,
CARCASSONNE, ČESKÝ FILM, PEXESO, VELKÁ PARDUBICKÁ, VÝSTAVIŠTĚ, SÁZKY A DOSTIHY a mnoho dalších. Pro zpestření večera bude
otevřeno občerstvení. Vlastní hry vítány. Podle počtu zúčastněných možno
uspořádat turnaj.
Novoknínsk¯

zpravodaj
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Novoknínský péřák

sobota

16. 12.

2017
Turnaj v badmintonu pro mládež. Přihlásit se mohou všechny děti, nejen členové badmintonového oddílu. Začátek
turnaje v 10 hodin.
Přihlášky u Markéty Holečkové, tel. 777 356 325 do 14. 12. 2017.

29. 12.
–
30. 12.

Vánoční turnaje
• pátek 29. 12. 2017– začátek v 9.00
turnaj v badmintonu „O pečené kuře“

2017

• pátek 29. 12. 2017– začátek ve 14.00
turnaj ve florbale „O pečené vepřové koleno“
• sobota 30. 12. 2017– začátek v 9.00
turnaj ve stolním tenise „O pečenou kachnu“
• sobota 30. 12. 2017– začátek ve 14.00
turnaj v nohejbale „O pečenou husu“
Kategorie a systém turnaje dle počtu přihlášených. Omezený počet přihlášených, přednost mají dříve přihlášení. Turnaje jsou určeny pro neregistrované hráče – amatéry. Startovné na turnajích – 100 Kč, při přihlášení
do všech turnajů 300 Kč.
Přihlášky posílejte na e-mail: sta.fiala@seznam.cz
nebo volejte na tel.: 724 787 895.
Uzávěrka přihlášek je 22. 12. 2017.
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INFORMACE od ČÁPA
Dvouleté děti v mateřských školách a podobných institucích
V Oranžovém Čápovi i v Čápovi v Dobříši nám letos přibylo několik dětí, kterým ještě nejsou tři roky.
Zejména z tohoto důvodu jsme se, spolu se dvěma kolegyněmi, zúčastnily
přednášky Mgr. Hany Splavcové. Jejím tématem byla práce s dvouletými
dětmi ve školkách a podobných zařízeních. Pochopitelně jsme si chtěly ověřit své názory a poznatky, ujistit se, že k těmto dětem přistupujeme správně.
Práce s dětmi tohoto věku má svá specifika. Mým důvodem pro absolvování
této přednášky bylo také nalézt odpověď na otázku, zda je navštěvování
školky vůbec pro tak malé děti přínosné a do jaké míry?
Pohled na tuto otázku se totiž ve společnosti poměrně změnil. Česká republika je kritizována za to, že neumožňuje rodičům odkládat malé děti do
školek a jeslí, že maminky zůstávají dlouho na mateřské dovolené a nemohou nastupovat brzy do zaměstnání. Tím se vytváří dojem, že dát dítě do
školky co nejdřív, je to nejlepší pro rodiče i pro něj. Zákon, který přikazuje
státním školkám přijímat i dvouleté děti, tento dojem dále potvrzuje (a nechci tím hodnotit jeho kvalitu).
Můj názor, vyplývající ze zkušeností i teoretických znalostí, se na této
absolvované přednášce potvrdil. Rodina je nenahraditelný základ,
ale zkušenost s institucí typu školky je pro většinu dětí mezi druhým a třetím rokem prospěšná. Záleží ovšem významně na způsobu
a míře. Nástup do školky by měl být postupný – doba zde strávená by se
měla, pokud možno, prodlužovat zvolna. Pobyt ve školce je pro dítě ekvivalent práce. Rodiče by tedy neměli nechávat dítě ve školce déle, než je
nezbytné. Pochopitelně, že pro pracující rodiče je mnohdy velmi obtížné
vyzvedávat děti tak brzy, jak by si sami přáli. Mohou být ale případy rodičů, kteří tuto možnost mají, ale získali dojem, že čím déle zůstane dítě ve
školce, tím lépe pro něj. To však není pravda. Pobyt ve školce je pro dítě
prospěšný z hlediska jeho socializace, přivyknutí řádu atd. Čas, který tráví členové rodiny společně je však také důležitý a to především pro jejich
vzájemný vztah. Rodina dává dítěti něco, co školka nemůže. Pro rodiče je
jejich dítě jedinečné.
Ráda bych zdůraznila, že zde nemluvím o žádných konkrétních rodičích. Většina rodičů, které znám, je informovaná a rozumná. Je dobře, že
mají rodiče nyní větší šanci své děti umístit do některé instituce. Hlavní
zodpovědnost za výchovu ale vždy zůstává na nich a oni jsou k tomu zcela
kompetentní.
Johana Dvorská
O.P.S. ČAP

Novoknínsk¯

zpravodaj
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Centrum Farní charity Starý Knín v Dobříši
Centrum Farní charity Starý Knín v Dobříši dostalo požehnání. Lidem nabízí pestrou škálu služeb
Dům nad vodou, tak se jmenuje nové centrum Farní charity Starý Knín
v Dobříši, které při příležitosti Dne charity na konci září otevřelo své prostory
široké veřejnosti a představilo všechny své činnosti. Slavnostní odpoledne se
opravdu vydařilo. Významnou součástí celé akce byla společná modlitba a požehnání domu, jehož se ujal páter Jozef Andrejčák. Všichni přítomní, kterých
byly desítky, pak mohli nahlédnout do všech koutů nových prostor. Děti nadšeně tvořily z korálků i papíru, v rámci prezentace tvořivých dílen, které jsou
v centru realizovány. Dospělí zase nahlíželi do krámku RUKAMA NOHAMA,
kde lze každý všední den nakoupit krásné a originální textilní výrobky. Ty
v dílně o patro výš šijí sociálně znevýhodnění lidé z Dobříše a okolí, kterým
tak charita dává práci. V Domě nad vodou najdou pomoc také lidé bez domova
i rodiny, jejichž členové řeší nejrůznější problémy, od sociálních po psychické. Charita pořádá volnočasové kroužky pro děti, dětský klub, dětskou skupinu i příměstské tábory, bezplatné služby terapeuta a speciálního pedagoga.
A v neposlední řadě připravuje i potravinové a hygienické balíčky.
Více informací najdete na www.socialnipece.cz.
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LISTOPAD ve farnosti
1. listopadu slavíme svátek Všech svatých. Díváme
se na ty, kteří již dosáhli svého cíle a jsou ve slávě –
v nebi.
2. listopad patří všem našim zemřelým, na které pamatujeme v modlitbě. U hořící svíce se upevňuje naše
víra v život, který dává zmrtvýchvstalý Pán Ježíš Kristus.
Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici. Vzpomínka na
mrtvé se koná při každém slavení bohoslužby (eucharistie).
Z instrukce Ad resurgendum cum Cristo Kongregace pro nauku víry z loňského roku, která reaguje na rostoucí počet kremací v mnoha zemích a následné uchovávání popela v domácím prostředí, či jeho rozptylování v přírodě.
„Církev velmi doporučuje zachovat zbožný zvyk pohřbívání těl zemřelých do země; nezakazuje však pohřeb žehem, pokud nebyl zvolen
z důvodů odporujících křesťanské nauce. (CIC 1176, § 3). Navzdory této
směrnici se zpopelňování značně rozšířilo také v rámci katolické církve.
Zatím neexistuje specifická norma kanonického práva, která by se týkala
uchovávání zpopelněného těla.“
A právě tuto mezeru zaplňuje tato vydaná instrukce, která vychází za dvojím účelem – jednak pokládá důraz na přednostní pohřbívání do země,
jednak vydává normy k uchovávání popela s cílem zamezit anonymnímu
pohřbívání. To vše s nadějí, že si křesťané opětovně uvědomí svou důstojnost Božích dětí (Řím 8,16).
„Pokud se tedy z oprávněných důvodů přistoupí ke kremaci mrtvého
těla, popel věřících má být zpravidla uchováván na posvátném místě,
tedy na hřbitově, v kostele anebo prostranství vyhrazeném k tomuto
účelu. Uchovávání urny v soukromých obydlích není povoleno. Místní
ordinář může pouze za vážných a výjimečných okolností a po dohodě
s biskupskou konferencí či synodou udělit povolení k domácímu uchovávání popela. Aby se zabránilo jakémukoli nedorozumění panteistického,
naturalistického a nihilistického rázu, není povoleno rozptylovat popel do
vzduchu, sypat na zem, do vody či jinam, ani z popela zesnulého vytvářet
upomínkové předměty.“
V tomto měsíci mají výročí svého úmrtí kněží - rodák z naší farnosti
nebo ti, kteří zde působili. Vzpomínáme a modlíme se za ně!
• 2. 11. 1852 si připomeneme Jana Nep. FISCHERA rodáka ze Starého Knína (*1785), zemřel 2. 11. 1852 ve Veroně jako vojenský duchovní.
Novoknínsk¯
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• 18. 11. 1946 zemřel Josef POŠMOURNÝ staroknínský farář (*1900 Milín).
• 25. 11. 1808 zemřel Jan Karel SCHOENPFLUG staroknínský farář (*1739
Praha).
• 1858 zemřel Josef KONČZICKÝ kaplan v Kníně (*1779 Chlumec).

J

Úmysly apoštolátu modlitby na měsíc listopad
Evangelizační úmysl: Za křesťany v Asii, aby tím, že o evangeliu svědčí slovy a skutky, přispěli k dialogu, míru a vzájemnému pochopení
především těch, kteří patří k jiným náboženstvím.
Národní úmysl: Za ochranu před otroctvím lhostejné a sobecké mentality (EG, č. 208). Stárnutí je pro mě přibližování se cíli.

J

Změna času:
Změnou času se mění i večerní bohoslužby v novoknínském kostele. Večerní
mše svaté začínají ve všední dny v úterý, pátek a sobotu v 17.00 hod.


J

• O slavnosti Všech svatých ve středu 1. 11. bude bohoslužba v naší farnosti: 10:00 hod. Starý Knín
• O památce věrných zemřelých ve čtvrtek 2. 11. budou bohoslužby v naší
farnosti: 10.00 hod. Starý Knín, 16.45 hod. Borotice
• V sobotu 4. 11. v 15.00 hod. ve Velké Hraštici slavíme při mši svaté
posvěcení chrámu
• Neděle 26. 11. je slavnost Ježíše Krista Krále – poslední neděle církevního roku.
- 8.30 hod. Borotice, 10.30 hod. Starý Knín, 15.00 hod. Živohošť
Svatou Anežku Českou oslavíme v pražské katedrále 13. 11. v 18.00 hod.
Přeji klidné listopadové dny a všem rád žehnám.
P. Josef Andrejčák, O. Cr.
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Okénko ze školství / ZŠ+MŠ
PŘIVÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ
Letošní školní rok začal až 4. září, a tak i ti naši
nejmenší se dočkali očekávaného prvního dne ve
škole až v tento den. Letošní třída prvňáčků má 24
dětí a třídní učitelkou je paní Mgr. Jindřiška Kušniráková.
Stalo se již
tradicí, že na novoknínské
škole
vítá prvňáčky nejen třídní učitelka,
ale i pan ředitel
a pan starosta. Děti
dostaly od pana
ředitele
krásnou
medaili a pan starosta je obdaroval
růží. Růži dostala i paní učitelka,
protože ten den
slavila svátek. Kromě těchto malých
dárků dostaly děti
ještě uvítací balíčky
se spoustou užitečných věcí, jako jsou
pastelky,
vodovky,
kelímek a další školní potřeby. Přejeme
našim
benjamínkům, aby se jim na
naší škole líbilo, aby
se toho hodně naučili a získali spoustu
kamarádů.
Mgr. Dana Petříková
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Dentalprevention
V rámci akce zaměřené na zubní prevenci
navštívily počátkem září
naši školu studentky zubního lékařství Klára Havlíčková a Elena Nožičková. Seznámily žáky
s pravidly zubní hygieny,
příčinami vzniku zubního kazu a možnostmi,
jak mu předcházet. Žáci
se dozvěděli základní informace o dutině ústní,
o zubech, o procesech,
které v dutině ústní probíhají, důvodech, proč je
třeba čistit zuby a jak si správně vybrat kartáček. Podle ohlasu žáků byla
akce velmi zdařilá a budou ji absolvovat všichni žáci školy.
PaedDr. Miloš Petřík

Putování po Kocábě 2017
Vzhledem ke špatnému zářijovému počasí
jsme museli tradiční putování po Kocábě přesunout až na konec září.
Výlet se uskutečnil ve
středu 27. září. Počasí bylo vcelku příznivé,
hlavně nám nepršelo a
v závěru výletu jsme se
dočkali i sluníčka. Výprava začala jako obvykle
ve Štěchovicích, kam nás
dopravil autobus. Během
cesty jsme pozorovali
krásnou přírodu a trampské osady. Na Askaloně
byla první zastávka na
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malou svačinku. Další
zastávku jsme udělali až
ve Velké Lečici na hřišti,
kde jsme opekli buřtíky.
Pak už nás čekala nejkratší část cesty do Knína. Sluníčko pěkně pálilo
a my se vrátili dost unavení. Výlet se však zdařil
a my se na tebe, Kocábo,
těšíme zase za rok.
Mgr. Dana Petříková

Okrskové kolo chlapců v minifotbalu
10. října 2017 se družstvo starších chlapců zúčastnilo okrskového kola
v minifotbalu na Dobříši. Postupně nás čekali celkem čtyři soupeři.
V prvním zápasu jsme
jen těsně porazili ZŠ Nečín 2:1. Ve druhém zápasu jsme získali cennější
skalp: nad 1. ZŠ Dobříš
jsme zvítězili 3:2 a získali další tři body. Pak nás
čekal nejtěžší soupeř: 2.
ZŠ Dobříš. Je třeba říci,
že dobříšská „sportovka“
už dávno není, co bývala. Sice jsme prohráli 1:3,
ale dlouhou dobu jsme se drželi na remízu, až teprve v závěru zápasu měl
soupeř více štěstí. V posledním zápasu jsme pak nekompromisně zakončili
s Gymnáziem Dobříš 6:1 a obsadili s 9 body a skóre 12:7 krásné 2. místo
s právem postupu do okresního kola. Celkově zvítězila 1. Dobříš s 12 body
(8:2), na 3. místě pak 1. ZŠ Dobříš se 7 body (14:5), na 4. místě ZŠ Nečín se 3
body (4:11) a na 5. místě Gymnázium Dobříš bez bodu (2:15). Je třeba poděkovat našim chlapcům za předvedený výkon a dobrou reprezentaci školy.
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Okrskové kolo starších dívek ve florbalu
Vzhledem k rekonstrukci dobříšské haly se
tentokrát okrskové kolo
florbalu dívek konalo
12. října 2017 ve sportovní hale Gymnázia v Sedlčanech, a to pro okrsek
Dobříš a Sedlčany v jednom turnaji. Hned v prvním zápasu děvčata narazila na budoucího vítěze
turnaje 2. ZŠ Sedlčany
a prohrála 0:2. V dalším
zápasu děvčata remizovala s 1. ZŠ Dobříš a kvalifikovala se tak díky lepšímu skóre z 2. místa ve
skupině do čtvrtfinále. Tady se dívky utkaly s 2. ZŠ Dobříš a po remíze 0:0
v základní hrací době se uskutečnily nervy drásající samostatné nájezdy:
zde měly naše dívky větší štěstí a probojovaly se tak do semifinále. Zde už
naše reprezentantky na soupeřky nestačily a prohrály s Gymnáziem Sedlčany 0:6, v souboji o bronz pak s 1. ZŠ Sedlčany 1:4. I tak si naše dívky za
4. místo zaslouží pochvalu, umístily se nejlépe z dobříšského okrsku (5. místo 1. ZŠ Dobříš, 6. místo 2. ZŠ Dobříš)!

Okrskové kolo
mladších chlapců
ve florbalu
17. října 2017 se ve
sportovní hale Gymnázia Sedlčany uskutečnilo
okrskové kolo (Sedlčansko, Dobříšsko) mladších
žáků ve florbalu. Pro nás
měl bohužel turnaj rychlý průběh. První zápas
jsme poněkud nešťastně
prohráli s 1. ZŠ Dobříš
0:1. V druhém zápasu
se chlapci vzpamatovali
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a nadělili 1. ZŠ Sedlčany 6:1. Ve třetím zápasu jsme těsně před koncem
prvního poločasu vedli nad Gymnáziem Sedlčany 1:0 a navíc jsme nevyužili možnost skórovat při samostatném nájezdu. Přestože nám k postupu
ze skupiny stačila remíza, nedostatek bojovnosti v osobních soubojích a nevýrazná střelba nakonec rozhodly v druhém poločasu o naší porážce 1:2
a vyřazení z turnaje.
Ani za tento výsledek nemůžeme ale naše reprezentanty zatracovat,
když si uvědomíme, že jsme byli nejmenší školou ze všech zúčastěných a při
dvou prohrách o jeden gól nám přece jen chybělo i trochu štěstí. Vždyť s konečným vítězem turnaje 1. ZŠ Dobříš jsme prohráli taky jen o jeden jediný
gól!
PaedDr. Miloš Petřík

KONANÉ AKCE
Setkání občanů k tvorbě Programu rozvoje města Nový Knín
V úterý 17. 10. 2017 v podvečerních hodinách
proběhlo setkání s obyvateli města Nový Knín, aby
společně prodiskutovali možnosti budoucího rozvoje města a podíleli se tak na vytvoření strategického dokumentu Program rozvoje města Nový
Knín. Tento dokument je nejen významným podkladem pro zastupitele při plánování investičních
akcí, ale také pro možnost čerpání finančních
prostředků z národních
programů i strukturálních fondů EU.
Setkání
uspořádalo
vedení města Nový Knín
ve spolupráci s Centrem
společných služeb Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska a Místní akční skupinou Brdy-Vltava
o.p.s. Jednalo se o 1. společné setkání s občany,
jehož cílem bylo ověřit
výsledky z dotazníkového šetření. Setkání se
Novoknínsk¯
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zúčastnilo 46 obyvatel města, kteří ocenili možnost aktivně se zapojit do
diskuze a jednoznačně vyjádřili zájem podílet se na dalším rozvoji města.
Všem zúčastněným tímto velice děkujeme a srdečně zveme na další setkání,
které se uskuteční v novém roce. Zde již bude prostor pro Vaše konkrétní
nápady a návrhy, které by měly vést k naplnění vize města (jinými slovy,
jaké město by měl Nový Knín být, aby se zde dobře žilo).
Bc. Iva Petřinová
Centrum společných služeb
Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Pozvánka knihovny

sobota

Dílnička s Luckou a Lenkou Musilovými
VÝROBA SCRAPBOOK PŘÁNÍČEK

16. 12.
2017

• 16. 12. 2017 Nový Knín – knihovna
• Začátek 13.30 konec cca 15.30 hod.
• Cena za spotřebovaný materiál: 50 Kč

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
POMOZTE SBÍRKOU PSÍM A KOČIČÍM ÚTULKŮM
Již čtvrtým rokem běží materiální sbírka na pomoc psím a kočičím útulkům. Za čtyři roky jsme zavezli mnoho útulků a přispěli na jednotlivé pejsky, ale již přes rok se naše pomoc zaměřila na zapsaný spolek Srdeční
záležitost, která si zaslouží naši spolupráci a to vzhledem k tomu, že mi velice pomáhá s problémy, které se týkají pejsků i kočiček v našem městě, ale
samozřejmě jsou v řešení i jiná zvířata, jako jsou kozy, koně a jiná. Obracíte
se na mě se vším, co vás nedělá klidné a čemu nehodláte přihlížet. Jde o velmi nevhodné až kruté zacházení se živými tvory. Neustálé množení koček,
které pobíhají po našem centru, ale i mimo něj. Nevhodné množení a násled-
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ná ignorace k péči
narozených. Kočky
a koťata se toulají
po městě a neustále
se musí odstraňovat
jejich mrtvá tělíčka, která přejedou
auta. Množení psů,
kdy se s čerstvě narozenými
štěňaty
zachází velmi brutálním způsobem.
Přesto, že těchto
skutků mám opravdu již plné zuby,
nebudu zde rozepisovat podrobně přístup lidí, kteří jsou
za ně plně odpovědni, a přesto odpovědnost nepřijímají a naopak pohrdají
životy těchto tvorů, kteří přišli na svět díky jejich nezodpovědnosti, nezájmu, ignoraci k nabídkám o zaplacení kastrace. Také tu máme ty, kteří
mají pejsky celoživotně na řetězech, bez možnosti se volně proběhnout, bez
pořádných bud, které by jim zajistili v zimě teplo a v létě přístřešek před pálícím sluncem, bez pohlazení a jakékoliv socializace. Vím, jak některé z vás
zneklidňuje přístup těchto chovatelů/páníčků, a mohu vás ujistit, že mě také
tento přístup a chování se k živému vytáčí do běla. Prosím uvědomte si ale,
že když mi voláte a prosíte o pomoc, že se snažím podnikat kroky, vše dělám
sama za sebe, nejsem spolek, nejsem útulek, nejsem organizace… Jsem člověk, který jedná pouze na vlastní pěst, ve svém volném čase, sám za sebe
a nastavuji svou kůži, která občas musí vydržet nápor nadávek a hrubých
ústních útoků a výhrůžek. Ne vždy se mi podaří některým domluvit a přesvědčit je o tom, že taktové chování ke svým svěřencům není dobré, oni
pochopí, že mají něco na svém přístupu změnit. Jednání s takovými lidmi je
zdlouhavé a jak říkám někdy bez výsledků. Jsou tu samozřejmě ti, kteří to
pochopí a udělají kroky k tomu, aby se život jejich mazlíčků změnil k lepšímu, ale u těch, co to nechápou, a jejich přístup stagnuje, je nutné řešit více
dramaticky. V těchto případech se obracím na spolek Srdeční záležitosti,
který má mnohem více zkušeností a ví ze svého dlouhodobého působení, co
je nutné podniknout, aby se podařilo zvíře z utrpení vysvobodit. Samozřejmě i tak se někdy kauzy vlečou dlouhou dobu, stojí mnoho práce, úsilí, nervů a času. Proto si myslím, že zde je nutná pomoc, protože právě oni pejsky
i kočky z našeho města zajišťují, kastrují, léčí a živí… Vše dělají též ve svém
volném čase, potýkají se s nedostatkem peněz na provoz, léčbu žrádlo a jiné
potřebné věci a jejich práce je úctyhodná, zaslouží si respekt a naši pomoc.
Také zde musím zmínit kauzu Rousie a Bessy, která ač by se zdálo, že je
vyřešená, stále se v ní dějí věci, které se ani mě ani spolku nelíbí, a opravdu
Novoknínsk¯

zpravodaj

21

10 / 2017
dochází trpělivost s pokusy získat fenky zpět… Už toho máme dost! Neustále
se do spolku kvůli Rousie a Bessy snaží volat bývalí majitelé, či jejich známí,
a i když se jich vzdali před svědky a policií, pod rouškou adopce si myslí, že
je dostanou zpět. Chtěli bychom dotyčné upozornit, že případ zahrabaných
živých štěňat ještě neskončil, ač to tak vypadalo. Policie má kvůli genetické
shodě krev, pro kterou jeli na odběr na veterinu a feny jsou již čipované.
Pokud nám někdo bude neustále volat kvůli těmto fenám a snažit se je dostat zpátky k majitelům, či se je pokusí ukrást, má problém. Odteď budeme
předávat policii všechny telefonní čísla spojená s těmito fenami, pokud to
nebude prověřený zájemce. A pokud to někdo zprostředkovává, nechť si
uvědomí, že u nás se podepisuje smlouva s platným OP a nový majitel nesmí
předat psa třetí osobě bez našeho vědomí. Navíc si domovy osobně prověříme, než do nich fenky půjdou. Je zbytečné se tedy o toto snažit!!!
Každopádně tímto příspěvkem chci také připomenout, že sbírka, kterou většina z vás už dobře zná, je zaměřena na materiální pomoc. Je stále
funkční a vy můžete přispívat. Sběrné místo je u Renaty Soběslavské v místním zverimexu, které samozřejmě musím velmi poděkovat za její pomoc
a ochotu nejen poskytnout mi pomoc ve směru záchytného bodu pro vaše
věci věnované do sbírky, ale i obrovskou pomoc v podobě krmiva, steliva,
hraček, obojků, prostě vždy toho nutného, co je zrovna potřeba. Letos můžete věci nosit i rovnou ke mně do obchodu drogerie v Havlíčkově ulici 52,
bývalém Quelle.
ČÍM MŮŽETE PŘISPĚT:
Máte doma starší deky, polštáře, povlečení, ručníky, pelíšky po svých
miláčcích, obojky, kšíry, hřebeny, misky, hračky, ale také granule, konzervy, pamlsky, piškoty a jiné věci, které byste mohli postrádat nebo je chcete
dokonce vyhodit? Pokud jsou ještě použitelné.
CO ROZHODNĚ NENOSTE
Obnošené oblečení, peřiny, děravé textilie, odstřižky různých látek, spodní prádlo, matrace. Toto pejskům ani kočičkám nepředávám, bohužel musím takové věci, které ke mně přivezete, schované mezi ostatním věcmi
třídit a sama likvidovat. Děkuji za pochopení.
Sběrná místa jsou:
Zverimex v Novém Kníně u paní Soběslavské na náměstí, také do obchodu bývalého Quelle v Havlíčkově ulici 52… nebo mě kontaktovat na telefon
775 697 774.
Všechna předání, jednotlivé dary, můžete sledovat na těchto FB stránkách – Pomozte sbírkou psím a kočičím útulkům.
Děkuji za vřelý vztah k této sbírce a všem, co opakovaně i jednorázově
pomáhají.
A. Müllerová
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O statečnosti, odvaze a životním optimismu
Fan Vavřincová (vlastním jménem Věra Němotová)
*17. 11. 1917 - †16. 12. 2012
Začala psát velmi brzy – povídky, romány i scénáře – a také se velmi brzy,
v sedmnácti, provdala. V devatenácti letech jí vycházel v Ahoji (r. 1938) román Patsy tropí hlouposti a měl velký úspěch. Šéfredaktor Ahoje – Vladimír Peroutka – ji seznámil s režisérem Martinem Fričem. Spolupracovala
s oběma na scénáři, kde Patsy přejmenovali na Evu a psala pak dialogy
k dalším Fričovým filmům (Hotel Modrá hvězda, Armádní dvojčata aj.).
„Eva“ měla premiéru v r. 1939, autorce bylo dvaadvacet let. V pětadvaceti
vyhrála anonymní soutěž o nejlepší humoristický román, který vyšel v nakladatelství Joža Jícha v Brně – „Zkuste to s motýly“. Do r. 1948 (do svých 31
let) vydala celkem 25 knih a nepřeberně milých, jiskřivých povídek. Tvořila velmi lehce, téměř vůbec nic nepřepisovala, nevracela se, neopravovala.
Dokázala psát uprostřed povykující rodiny, nebo ráno před odchodem do
práce, později i s malými vnoučaty.
V letech 1938–1948 vycházela každý rok nejméně jedna nebo i dvě její
knihy a v r. 1942 dokonce tři. Současně psala povídky do Ahoje, Pražanky,
Ozvěn, Hvězdy nebo do Listu paní a dívek. Například jen v Pražance vyšlo
v r. 1938 šestnáct jejích povídek. V r. 1939 osmnáct a v r. 1940 dvacet čtyři.
Po válce ve Vlastě v r. 1948 vycházel na pokračování její román Co máte
proti osudu a Zlatá rodinka. Sbírka povídek z Pražanky o příhodách z mladého manželství vyšla knižně pod názvem Honza je drahoušek. Z humoristických románů jmenuji Eva tropí hlouposti, Sladká dívka, Pozor, zázračné
dítě, Lépe je být pošetilý, Co máte proti osudu. Používala i další pseudonymy:
Věra Lorenzová (romány Touha a Marie), Anna Lorenzová (Divoška Kim)
a pod svým jménem Věra Němotová vydávala ženské romány, např. Blažené údolí, Milostná píseň, Josefína atd.
Byla nejen pracovitá, ale také statečná. Nikdy nepsala tendenčně a „politicky“ (z tohoto důvodu také odmítla členství ve Svazu spisovatelů). V románu Sladká dívka z r. 1941 nechala postavu Stázičky zpívat baladu o loupežníku Rinaldinim: „Vstávej vůdce loupežníků“. V době, kdy „vůdce = Hitler“,
to byla velice opovážlivá legrace a zachytila ji cenzura. Tehdy měla štěstí,
v baladě pouze upravili text na „vstávej králi loupežníků“ (takto je to ponecháno ve Sladké dívce dodnes), ale k připravenému zfilmování knihy
z těchto důvodů nedošlo.
Komunisté už tak velkorysí nebyli a dostala zákaz publikování zhruba
od r. 1948 do r. 1968 (20 let!!!). Dvacet nejplodnějších tvůrčích let v období
mezi třicátým a padesátým rokem se pokoušela doma šít rukavice pro Rukavičkářské závody v Dobříši. Později pracovala v místní Jednotě a v restauracích a jídelnách jako účetní, protože na „ústředí“ pracovat nesměla.
Vdala se v sedmnácti. Svého muže znala celý život, už jako osmiletá,
protože chodil doučovat matematiku jejího o osm let staršího bratra. Manžel
Novoknínsk¯
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– pan Bohumil Němota – po maturitě vystudoval čtyřletou likérnickou školu, na rok odešel pracovat do Radlické mlékárny, aby se naučil účetnictví
a oba začali podnikat. V podnikání se jim dařilo, takže později mohli koupit
v dražbě na splátky sudovický zámek, kvůli krásným klenutým sklepům
vhodným pro skladování lihovin. V roce 1948 přišlo znárodnění a podnikání
i psaní skončilo. Manžel začal pracovat v lihovaru ve Voticích, později byla
výroba přenesena do Budějovic. Dcery z důvodu třídního původu nesměly
studovat na vysoké škole. V roce 1958, kdy byl zámek obsazen nucenými
nájemníky, prodejnou potravin, knihovnou a do bývalé kanceláře místní
JZD umístilo slepice a na půdě skladovalo obilí – zámek vyhořel a s ním
vzal za své nejen majetek rodiny, ale i autorčiny rukopisy. Fan Vavřincová
nenaříkala, ani neplakala. Naopak tvrdila, že je šťastná, že se nikomu nic
nestalo a rodina zůstala zdravá a v pořádku.
Po r. 1968 začala psát opět povídky pro Svět v obrazech, Školu a rodinu,
Ahoj na sobotu. Téměř všechny její romány se dočkaly druhého i třetího
vydání. Napsala detektivku Vrah a srdcová dáma a v r. 1971 další detektivku
Sedm kůzlátek a vlk. Psala scénky pro televizní Silvestry, scénář pro Takovou normální rodinku (kniha vyšla až později) a pro Slovenskou televizi
hříčky Ako sa neoženit, Recept od starej mamy, Nikdo mi to nevyhovori
a seriál Ako to bolo naozaj (o Adamovi a Evě, Paridovi a Heleně, Sokratovi
a Xantipě…). V Čechách se nevysílal, protože v době normalizace – na základě anonymu – přišel další zákaz publikování.
Opět až v r. 1995 mohla vydat Prázdniny s Julií a v r. 1996 sci-fi Návrat
za úplňku.
Její milovaný manžel zemřel v r. 1976 ve věku 69 let (autorce bylo 58
roků). Žila dál uprostřed své rodiny, obklopena vnoučaty a pravnoučaty,
a ačkoli svého manžela přežila o 35 roků, nikdy se už neprovdala. V posledních letech života prodělala těžkou operaci páteře a později zlomeninu
kyčle. Nestěžovala si, naopak říkala, že měla krásný život. V jedenadevadesáti vydala knížku Taková normální rodinka se vrací a v pětadevadesáti si
vymýšlela povídky, ale už je nepsala, jen vyprávěla. Její tvorba, přes všechny zvraty osudu, obsahuje různé žánry od dívčích a ženských románů přes
knihy humoristické, detektivky až ke sci-fi, od scének pro rozhlas a televizi
až k televizním seriálům.
Přesto, že ve svých nejlepších tvůrčích letech vydávat svoje knihy nesměla a o romány psané „do šuplíku“ přišla při požáru, obsahuje její dílo
více než třicet románů a nesčetně povídek.
Není mnoho českých spisovatelů, kteří píší humor, a už vůbec ne spisovatelek. Fan Vavřincová s jejím lehkým, úsměvným a nadčasovým humorem
patří mezi nimi na přední místo.
Ivana Kousalová

24

Novoknínsk¯

zpravodaj

10 / 2017

Údolí kouře
V minulých dnech se
ochladilo, zima přichází
a s ní další topná sezóna.
Dny už se krátí, ale stále je
možné za jasných večerů před
západem slunce pozorovat nepříliš
hezký jev, kdy se naše údolí poměrně
rychle plní kouřem z komínů prvních nedočkavců, kteří si chtějí užít příjemné teplo domova. Není to hezký pohled a spíše připomíná
neblahé období rychlé industrializace na úkor
životního prostředí než moderní 21. století.
S jediným rozdílem – tentokrát náš vzduch,
nás i naše děti, netráví stát a jeho chemické
továrny, ale děláme to sami. Už od pohledu je
zřejmé, že povolené imisní limity jsou překročeny během několika prvních minut večera a
fakt, že nebyl vyhlášen krizový stav, je způsoben jen tím, že kvalitu ovzduší v Novém Kníně prostě nikdo nemonitoruje. A to skutečná zima ještě nezačala. Podle údajů Ministerstva životního prostředí1 až 90 % znečištění ovzduší je způsobeno v malých obcích
domácnostmi a jejich lokálními topeništi. Nový Knín není výjimkou.
Někdo si možná myslí, že trocha kouře venku není problém. Věřte
mi, že je. Smog při inverzním počasí (kdy se kouř líně povaluje v údolí)
způsobuje řadu chemických reakcí, v nichž výsledné sloučeniny jako
kyselina sírová, dusičná a chlorovodíková jsou ještě těmi pro lidský organismus méně škodlivými. O karcinogenních a mutagenních aromatických uhlovodících už ani nemluvě. U lidí to pak vede k podráždění
očních sliznic, onemocnění horních cest dýchacích, k alergickým reakcím; a ve středně až dlouhodobém horizontu k astmatu, rakovině plic
a předčasným úmrtím. 2 O to asi nestojí nikdo z nás. A to ani nezmiňuji
zhoubný vliv těchto látek na těhotné ženy a malé děti, které si mohou
nést trvalé následky celý život.
Tento problém si proto uvědomuje Ministerstvo životního prostředí,
a ať se nám to líbí nebo ne, také Evropská unie. Proto v roce 2012 vstoupil v platnost nový zákon o ochraně ovzduší,3 který má ambice tuto
situaci změnit. Rovněž nový občanský zákoník4 vymezuje povinnosti
občanů v ochraně ovzduší. Vlastníci topenišť jsou mj. povinni neobtěžovat kouřem a zápachem osoby ve svém okolí a dodržovat přípustnou
tmavost kouře. Mám obavu, že k tomuto stavu se minimálně třetina domácností v Novém Kníně ani neblíží a jejich komíny připomínají malou
sopku před výbuchem, případně hodně starou a přetíženou lokomitovu
supící do kopce.
Novoknínsk¯
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Přitom od 1. 1. 2017 mají úředníci (v našem případě odbor ŽP v Dobříši)
právo kontroly zdrojů znečištění a možnost ukládat pokuty v řádech několikanásobku hodnoty nového kotle. Nový zákon3 navíc stanovuje další nové
povinnosti:
Od roku 2012 je zakázáno spalovat nevyhovující topivo, např. odpad
a mokré dřevo.
Nejpozději do 31. prosince 2016 byli povinni provozovatelé kotle na pevná
paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW, který slouží jako
zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, zajistit provedení
kontroly technického stavu a provozu tohoto kotle. A znovu, od 1. 1. 2017
mají úředníci možnost požadovat potvrzení o provedené kontrole.
A co je asi nedůležitější? Od 1. 9. 2022 bude v platnosti úplný zákaz provozovat kotle emisních tříd 1 a 2. Nedělejme si iluze – v praxi to znamená, že
do 5 let musí možná i polovina vlastníků nemovitostí v Novém Kníně vyměnit své kotle. Čas se tedy krátí. Aby tato výměna byla pro občany finančně
únosná, vypsalo Ministerstvo životního prostředí dotační tituly, známé jako
„kotlíkové dotace“. Každá další vlna těchto dotací je přísnější. Kdo minul
první vlnu, přišel o možnost podpory kotlů na uhlí. Druhá výzva byla spuštěna od 4. 10. 20175, ale již bez čistě uhelných kotlů. Dotaci ale stále lze získat
i na kombinované kotle umožňující spalování uhlí i pelet. K 20. 10. 2017 byla
vyčerpána přibližně jedna třetina cílové částky dotačního titulu – tedy tato
dotace stále běží.
Rád bych apeloval na všechny sousedy „čmoudily“, kteří tráví nejen
sebe, ale často i polovinu Nového Knína, aby vážně uvažovali o využití této
možnosti a nenechávali výměnu kotle na poslední chvíli. Pomůže to nejen
zlepšit ovzduší v naší obci, ale také sousedské vztahy, a hlavně, pomůže
to jim samotným předejít hektické výměně kotle na poslední chvíli a za
vlastní peníze. I když můžeme očekávat ještě další dotační titul pro roky
2020–2022, jeho podmínky se budou pravděpodobně dále zpřísňovat (úplný
zákaz uhelných kotlů) a vyřízení dotace trvá někdy i několik měsíců až rok.
Výměně kotle se stejně nepůjde vyhnout.
Jiří Tyl

1. MŽP, 2015: Národní program na snižování emisí České republiky.
2. Miroslav Šuta, 2006: Polétavý prach nám zkracuje život. Jak moc a proč?, Britské listy
3. Zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.
4. Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., v aktuálním znění
5. https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/kotlikove-dotace
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Dílničky pro děti i dospělé
Jana Kolková tel.: 737 977 872
e-mail: pracujemesfilcem@seznam.cz
Facebook: Krámek u Janinky

MÝDLA
7. 11. 2017 Libčice (hasičárna)
16.30–18.15 hod.
Autobus: Nový Knín – Libčice: 16.25
		
Libčice – Nový Knín: 18.24
Cena:
120,- Kč

RULIČKOVÉ VÁNOČNÍ DEKORACE
14. 11. 2017 Nový Knín – knihovna
15.00–16.30 hod.
Cena:

100,- Kč

GELOVÉ SVÍČKY
21. 11. 2017 Libčice (hasičárna)
16.30–18.15 hod.
Autobus: Nový Knín – Libčice: 16.25
		
Libčice – Nový Knín: 18.24
Cena:
150,- Kč

ČERTÍCI
28. 11. 2017 Nový Knín – knihovna
15.00–16.30 hod.
Cena:

50,- Kč malý / 130,- Kč velký

Novoknínsk¯
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Poděkování
Děkujeme hasičskému sboru Libčice a všem obyvatelům, kteří se dne
7. 10. 2017 zúčastnili pohřbu a následného rozloučení s bývalým elektrikářem panem Josefem Cihelkou z Libčic.
Hvězdy Ti nesvítí,
sluníčko nehřeje,
už se k nám nevrátíš,
už není naděje.

Pustý je domov,
smutno je v něm,
chybíš nám tatínku,
chybíš nám všem.

manželka, dcera Vlaďka, syn Pepa s Evou a vnoučata Vláďa, Aneta,
Lukáš a Terka

JUBILANTI MĚSÍCE ŘÍJNA 2017
• Kulaté narozeniny v měsíci listopadu slaví
paní Božena Kottnauerová, paní Ludmila
Březinová a paní Věra Böhmová. Krásné
narozeniny oslaví také pan Karel Jaroš.
Přejeme Vám všem hodně zdraví, pohody
a štěstí.

Inzerce

Betonárna Čisovice
přijme administrativní pracovnici – dispečerku.
nástup po dohodě nejpozději únor 2018

Bližší informace na tel.: 602 875 531, e-mail: proteko@email.cz.
Měsíčník Novoknínský zpravodaj
Číslo 10/2017 vyšlo v Novém Kníně, dne 1. 11. 2017.
Ministerstvem kultury ČR evidováno po číslem MK ČR E 10608.
Vydává Městský úřad Nový Knín, nám. Jiřího z Poděbrad 1, 262 03 Nový Knín, IČ 00242888.
Uzávěrka příštího čísla: pátek 24. listopadu 2017
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příloha novoknÍnského zpravodaje

Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce:
Zastupitelstvo obce na řádném zasedání dne 9. 10. 2017 zejména projednalo:
• zápis o předjednání prodeje nemovitostí od COOP Příbram, družstvo
(jedná se o objekt bývalé prodejny
a hospody v Prostřední Lhotě) –
odloženo do příštího zasedání ZO;
• stížnosti na závod automobilů do
vrchu – EDA cup na Staré Živohošti – oznámit pořadatelům závodu,
že na základě stížností a z důvodu nedodržení podmínek nebude
obcí Chotilsko příští rok závod povolen;
• požadavek na pěší propojení obce
Prostřední Lhota, a to Trolí vrch
a střed obce – je v řešení, obec jedná s majiteli pozemku parc. č. 1093,
k.ú. Prostřední Lhota o jeho ceně;
• veřejná vyhláška k zastavení nahodilé těžby borovic a smrků v lesních porostech;
• rozhodnutí Státní plavební správy
o povolení vývazišť;
• oznámení o konání společného jednání o návrhu ÚP Radíč;
• pozvánka na kurz „Zastupitel
v kurzu“;
• rozpočtové opatření č. 9 k rozpočtu obce na rok 2017 – celková výše
příjmů je 15.832,3 tis. Kč, celková

chotilsk¯

výše výdajů je 15.832,3 tis. Kč;
•ž
 ádosti se stavbou domu na pozemcích parc. č. 16/4, k.ú. Hněvšín
a parc. č. 394/22, k.ú. Prostřední
Lhota;
• žádost o odprodej části pozemku
parc. č. 265/2, k.ú. Křeničná;
• žádost o souhlas s dělením pozemků dle předloženého návrhu geometrického plánu v k.ú. Křeničná,
jedná se o areál bývalého tábora;
• žádosti o změnu územního plánu
u pozemků v k.ú. Prostřední Lhota
a k.ú. Křeničná;
• žádost o příspěvek na předškolní
docházku dítěte do Lesního rodinného klubu Pod Trolím vrchem;
• žádost o umístění místního převaděče telekomunikačního signálu
na bytový dům Prostřední Lhota
čp. 22;
• žádost MAS Brdy-Vltava o.p.s. o poskytnutí dotace (příspěvku) na zajištění sociálních služeb v regionu
Brdy-Vltava, ve výši 27.466 Kč;
• žádost o podporu běžeckého závodu VLTAVA RUN 2018;
• žádosti o příspěvky pro rok
2017/2018 na předškolní docházku
zpravodaj
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do dětské skupiny Farní charity
Starý Knín;
• žádost obce Korkyně o poskytnutí finanční spoluúčasti na opravu
místní komunikace Pánkov;
• cenovou nabídku na výrobu a montáž dešťových svodů a okapů na garáž pro hasičské auto v Chotilsku;

•v
 yhlášení výběrového řízení na
technické zhodnocení cisternové
automobilové stříkačky TATRA 815
pro SDH Chotilsko;
• návrh na objednání novoročenek
pro rok 2018.

upozornění na změnu výše platby za odpady

Upozorňujeme na změnu výše poplatku
za odpad.
Od 1. 1. 2018 nabývá účinnosti nová obecně závazná vyhláška 2/2017 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů, dle které je stanovena výše
poplatků za odpad na 900 Kč za každou nemovitost (bez trvale žijící
osoby), nebo 500 Kč za každou trvale žijící osobu v obci.
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Chotilský receptář
Tentokrát si upečeme vynikající tvarohový řez, který
je mým nejoblíbenějším sladkým zákuskem, a když k nám
přijede rodina, vždy se po něm jen zapráší. Chutná úplně
všem, protože je téměř celý z tvarohu a je úžasně lehký.
Druhým jídlem potěšíme milovníky masových jídel, připravíme si plněné vepřové plátky.
Tvarohový řez
• 15 dkg cukru (ale já dávám
o něco méně)
• 1 vanilkový cukr
• 8 dkg másla (dnešní cena másla je sice vysoká, ale chuťově
to bude vyvážené a samozřejmě chutnější)
• 4 vejce
• 1 kg tvarohu
• 6 lžic dětské krupice (dá se nahradit polohrubou moukou)
• 1/2 prášku do pečiva
• trochu rozinek (nemusí být)
• nastrouhaná jablka (přiměřené
množství, aby se jimi pokryl

plech)
Cukr, vanilkový cukr a máslo se
utře. Pak se smíchá s ostatním
(mouku s práškem do pečiva
dáme nakonec), dá na vymaštěný
a moukou vysypaný plech. Posypeme skořicí a rozinkami. Na ně
nastrouháme jablka a nakonec
posypeme drobenkou. Drobenku
si vyrobíme z másla, polohrubé
mouky a cukru. Já ji dělám jen
mírně sladkou. Upečeme v troubě.
Stoprocentně dlouho na plechu
nevydrží.

Plněné vepřové plátky
• 4 plátky libového vepřového
masa
• 150 g salámu nebo šunky
• 2 stroužky česneku
• sůl
• pepř
• mletý kmín
• tuk na opečení
• hladká mouka
Plátky masa lehce naklepeme,
osolíme, okořeníme a obalíme

v troše mouky. Po jedné straně
lehce opečeme. Na opečenou
stranu po obrácení plátků položíme plátek salámu (šunky),
potřeme rozetřeným česnekem
a párátkem spíchneme. Opékáme
po další straně, pak zmírníme
plamen, podlijeme horkou vodou
a pod pokličkou dusíme doměkka.
Šťávou během dušení plátky poléváme, dochutíme ji, podle potřeby
dosolíme. Plněné vepřové plátky
jsou nejchutnější s bramborovými
knedlíky a zelím nebo špenátem.

Dobrou chuť přejí

-Lhotské vařečky-
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Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR
Vážení občané,
v tabulce uvedené níže Vám přinášíme výsledky voleb do Parlamentu České
republiky konaných v pátek 20. října 2017 a v sobotu 21. října 2017. Jedná
se o výsledek ve volebním okrsku č. 1, v obci Chotilsko (v posledním sloupci
je vyjádřena procentuální úspěšnost v ČR). Jednotlivé strany jsou seřazeny
podle počtu získaných hlasů v místním volebním okrsku. Z celkového počtu
379 osob zapsaných do výpisu ze stálého a zvláštního seznamu voličů se
voleb v našem volebním okrsku zúčastnilo 231 voličů, z toho platných hlasů
ve volebním okrsku č. 1 bylo odevzdáno 229.

Počet hlasů
% vyjádření
v místním
v místním
volebním okrsku volebním okrsku

Název politické strany

% vyjádření
celkem
v ČR

ANO 2011

72

31,44 %

29,64 %

Česká pirátská strana

37

16,15 %

10,79 %

Občanská demokratická strana

33

14,41 %

11,32 %

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

17

7,42 %

5,18 %

Svoboda a přímá demokracie –
Tomio Okamura (SPD)

17

7,42 %

10,64 %

Komunistická strana Čech a Moravy

16

6,99 %

7,76 %

TOP 09

10

4,37 %

5,31 %

Česká strana sociálně demokratická
Křesťanská demokratická unie –
Československá strana lidová
Řád národa – Vlastenecká unie

6

2,62 %

7,27 %

5

2,18 %

5,80 %

3

1,31 %

0,17 %

Strana zelených

3

1,31 %

1,46 %

CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI
ROZUMNÍ – stop migraci a diktátu
EU – peníze našim občanům,
důchodcům, dětem, zdravotně
postiženým…

2

0,87 %

0,07 %

2

0,87 %

0,72 %

REALISTÉ

2

0,87 %

0,71 %

SPORTOVCI

2

0,87 %

0,20 %

Strana svobodných občanů

1

0,44 %

1,56 %

Dobrá volba 2016

1

0,44 %

0,07 %

IV
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Vánoční dílnička
Dne 18. listopadu od 15.00
hodin Vás obec Chotilsko zve
na Vánoční dílničku, ve které
budeme vyrábět nejen ozdoby
na stromečky, ale také
dárečky pro Mikuláše.
Těšíme se na Vás!
ps. Pracovní oděv s sebou!
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Měsíčník pro Mokrovraty, Pouště10
1a//okolí
2016
2017

Mokrovratský

zpravodaj
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říjen 2017

příloha novoknÍnského zpravodaje

Zprávy z obce
Během října 2017 byl pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem
zpracován návrh zadání územního plánu v souladu s § 47 stavebního zákona a rozeslán dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu
k projednání. Zároveň byl návrh zadání územního plánu na přelomu října a listopadu vyvěšen na úředních deskách v Dobříši a v Mokrovratech.
30 dní ode dne vyvěšení může každý uplatnit své připomínky písemně u pořizovatele (Městský úřad Dobříš, odbor výstavby a životního prostředí). Zadání slouží jako pokyny pro budoucího zpracovatele územního plánu a jako
takové nemá grafickou část. Uvádí se pouze požadavky na zpracování, které vyplývají z nadřazené dokumentace, od dotčených orgánů a od zastupitelstva obce. Návrh zadání bude po jeho projednání na základě obdržených
požadavků ve spolupráci s určeným zastupitelem upraven a předán zastupitelstvu obce ke schválení.

Aktuality z naší školy – listopad 2017
11. 11.
– vítání občánků
26. 11.
–v
 ystoupení pro seniory
Příprava na rozsvícení vánočního stromku
Vážení spoluobčané,
měsíc říjen jsme zahájili návštěvou místní knihovny, při které knihovnice paní Sainerová seznámila žáky s novinkami ze světa literatury. Svým
poutavým vyprávěním vzbudila u dětí o knihy zájem a některé z nich jim
zapůjčila k rozšíření učiva i k pobavení.
MOKROVRATSK¯
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Celý týden od 9. do 13. října se nesl v duchu příprav na „drakiádu“. Děti
i žáci vyráběli draky nejrůznějších tvarů a velikostí, které sloužily k výzdobě celé akce. Žáci ze školní družiny se zapojili do soutěže o „nejlepší štrúdl“
a získali 3. místo v této soutěži.
Podzimní prázdniny poskytly nejen zasloužený odpočinek, ale i možnost
připravit se na mokrovratské dýňování, které se konalo již tradičně v parku nad prodejnou. V listopadu nás čeká příprava na nejkrásnější svátky
v roce, na Vánoce.
zaměstnankyně ZŠ a MŠ Mokrovraty

Pozvánka pro důchodce

neděle

26. 11.

Vážení senioři,

2017

zveme Vás na odpolední posezení s hudbou, kulturním vystoupením a občerstvením v neděli 26. 11. 2017 od 15:00
hod. do restaurace U Josefa Mokrovraty.
Zastupitelstvo obce

Sběr bioodpadu prodloužen
Sběr bioodpadu ve dvoře hasičské zbrojnice Mokrovraty je prodloužen do
18. 11. 2017 vždy v sobotu od 10:00 do 14:00 hod.

Svoz železného odpadu

sobota

V sobotu 25. 11. 2017 bude prováděn svoz železného odpadu.
• Pouště
• Mokrovraty

25. 11.
2017

– svoz od 9:00 do 10:00 hod.
– svoz od 10:15 do 13:00 hod.

Žádáme občany, aby železný odpad připravili před své nemovitosti
do 9:00 hod.
Chataři mohou tento den železný odpad odložit u kontejnerů na směsný
odpad do 9:00 hod.

II
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Upozornění
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví
a jiných porostů
ČEZ Distribuce, a. s. žádá vlastníky a uživatele dotčených
pozemků o odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení
distribuční soustavy u nadzemního elektrického vedení.
Zásah proveďte v období vegetačního klidu do 15. 11. 2017.

Drakiáda v Mokrovratech
Sobotní odpoledne 14. října 2017 bylo vzhledem
k pokročilé roční době mimořádně teplé. Foukal
mírný vítr, žádný déšť, zkrátka počasí jako stvořené pro pobyt venku. Toho také bohatě využili děti
a jejich rodiče u nás v Mokrovratech. Tradiční sehraná parta společně se zástupci naší obce uspořádala již osmou drakiádu na fotbalovém hřišti. Okolo čtrnácté hodiny se zde začaly objevovat různé
druhy draků, ať už doma vyrobených nebo kouse i letos
pených. Jeden drak krásnější než druhý. Předpovedla. Bojobíhali se ve velikosti, barvách, tvarech i výšce
valo se o krásvzletu. Jako vždy nebylo vůbec jednoduché
né ceny, které
určit vítěze. Porota pečlivě sledovala všechny
nám jako každý
draky a nakonec došla ke společnému rozrok věnovala firhodnutí a ze zapsaných 58 draků ocenila ty
ma Caolina Dobnejlepší. A protože se všechny děti nejen
říš. Občerstvení bylo
snažily, aby jejich draci vzlétli, ale také
zajištěno a všichni si
byly velmi šikovné v připravených soumoc pochutnávali na
těžích, každý si odnesl malou odměnu.
napečených
domácích
Bodovanou soutěží na čas a umístědobrůtkách. Drakiáda se
ní byla disciplína „najdi bramboru“.
vydařila, vítězům gratuProběhla soutěž pro dospělé, která
lujeme a všem účastníkům
se rok od roku stává oblíbenější.
děkujeme. Poděkování patří
Drakiáda byla spojena s „Mokroi těm, kteří finančně přispěli
vratským štrúdlováním“ soutěží
na další akce pro děti. Těšíme
o ten nejchutnější štrúdl a ta
se na příští rok!!!
Petra Soukup Ecklová
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Obec Mokrovraty
a Základní škola a Mateřská škola Mokrovraty
Vás zvou na

rozsvícení
vánočního stromku,
které se koná 1. adventní neděli

3. prosince 2017 od 16:00 hod.
• Vánoční vystoupení dětí
• Školní jarmark
• Občerstvení
INZERCE

IV
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Muzeum zlata,
pobočka Hornického muzea Příbram
Vás zve na

Vánoční prodejní výstavu
Kdy: od 20. 11. 2017 do 3. 12. 2017
Kde: v budově Mincovny

Na vánoční výstavě si mohou návštěvníci zakoupit různé dekorativní
předměty, které jsou vyrobeny místními občany a chráněnými dílnami.
Zároveň si návštěvníci mohou odnést sváteční náladu. V dílničkách si mohou vyzkoušet výrobu svíček z včelího vosku, pletení zvonečků, paličkování a také zdobení perníčků.

Výstavu betlémů

Kdy: od 20. 11. 2017 do 10. 12. 2017
Kde: v budově Mincovny v 1. patře
Na výstavě betlémů si mohou návštěvníci prohlédnout různé druhy betlémů, které pocházejí
z Nového Knína a okolí.

Těšit se můžete na víkendové dílničky.

