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SLOVO STAROSTY
Kanalizace a vodovod v Novém Kníně
Dovolte mi několik údajů o stavu kanalizační a vodovodní sítě v Novém
Kníně. Co se týče kanalizace, je dokončena a zkolaudována celá síť pro
Nový Knín včetně Starého Knína a Sudovic. Projektově se připravuje kanalizace a ČOV v Libčicích, v tuto chvíli se vyjasňují některé části vzhledem
k vlastnictví pozemků.
Trochu odlišná je situace ve vodovodní síti. Kromě stávajícího vodovodu v oblasti Sídliště, ulic Žižkova, Havlíčkova, Kostelní, Hřbitovní, Vilová,
Na Vyšehradě, Pod Zámkem, Ledrenská a náměstí Jiřího z Poděbrad jsou
připraveny ke kolaudaci nově vybudované části – ulice Pivovarská, Na Merendě, Na Smíchově, Kozohorská, V Jalovčinách, Tyršova, Na Potůčku,
Kolumbusova, Za Salašem a část Sudovické a Na Hůrkách. Kolaudace proběhne v jarních měsících. Dále v měsíci dubnu započneme s dokončením
sítě v celých Sudovicích, kde sice část potrubí je již uložena, ale chybí dvě
zvyšovací čerpací stanice, tak aby voda dotekla do všech nemovitostí a některých ulic.
Co se týče zbytku vodovodní sítě, podalo město v lednu žádost o dotaci ze
Státního fondu životního prostředí na dokončení, pokud uspějeme, dokončení je rozloženo do let 2017–2018.
Na Kozích Horách a na Chramištích jsou v provozu samostatné lokální
vodovody.

Ing. Tomáš Havlíček
starosta

Foto V. Klíma

Novoknínsk¯

zpravodaj
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ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
USNESENÍ č. 13/16 ze zasedání Zastupitelstva
města Nový Knín ze dne 27. 1. 2016
• USNESENÍ č. 1 - 13/2016 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
volí ověřovatele zápisu - M. Rambousek, M. Provazník.
• USNESENÍ č. 2 - 13/2016 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje doplněný program zasedání zastupitelstva.
• USNESENÍ č. 3 - 13/2016 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje podání žádosti o dotaci
na akci/projekt „Pořízení nové automobilové stříkačky CAS 32“ z programu 2016 pro poskytování dotací
z rozpočtu Středočeského kraje ze
středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS a závazek spolufinancování akce/projektu v minimální výši 5 % z celkových
uznatelných nákladů akce/projektu.
• USNESENÍ č. 4 - 13/2016 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
neschvaluje finanční spoluúčast
na akci „Rekonstrukce střechy sokolovny v Novém Kníně“ ve výši 15 %
z celkových uznatelných nákladů
akce.
Vykrytí výpadku na položce sport
bude z rezervy rozpočtu města pro
rok 2016.
• USNESENÍ č. 5 - 13/2016 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje revokaci usnesení Zastupitelstva města č. 4-12/2016-ZM.
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• USNESENÍ č. 6 13/2016 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje
finanční
spoluúčast
na akci „Rekonstrukce střechy sokolovny v Novém Kníně“ ve výši 15 %
z celkových uznatelných nákladů
akce.
Vykrytí výpadku na položce sport
bude z rezervy rozpočtu města pro
rok 2016.
• USNESENÍ č. 7 - 13/2016 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje podání žádosti o dotaci
na projekt „Rekonstrukce hřbitovní kaple v Novém Kníně“ ze Středočeského Fondu kultury a obnovy
památek pro rok 2016 a zavazuje
se spolufinancovat uvedený projekt
v minimálně povinné výši z celkových nákladů projektu.
• USNESENÍ č. 8 - 13/2016 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
bere na vědomí zvýšení odměn
neuvolněným členům zastupitelstev obce, členům rady, předsedům
a členům výborů zastupitelstva a komisí rady podle nařízení vlády č.
37/2003 Sb., ve znění nařízení vlády
č. 352/2015 Sb. od 1. 1. 2016.
• USNESENÍ č. 9 - 13/2016 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje revokaci usnesení Zastupitelstva města č. 3-12/2016-ZM.

zpravodaj

• USNESENÍ č. 10 - 13/2016 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje podání žádosti o dotaci
na akci/projekt „Pořízení nové automobilové stříkačky CAS 20“ z programu 2016 pro poskytování dotací
z rozpočtu Středočeského kraje
ze středočeského Fondu podpory
dobrovolných hasičů a složek IZS

a závazek spolufinancování akce/
projektu v minimální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů akce/
projektu.
Ing. Tomáš Havlíček, starosta města
Petr Chmelík, místostarosta
V Novém Kníně dne 27. 1. 2016

USNESENÍ č. 30/16 ze schůze Rady města Nový Knín ze dne
15. 2. 2016
• USNESENÍ č. 1-30/2016 - RM
Rada města Nového Knína schvaluje program schůze rady města
dne 15. 2. 2016.
• USNESENÍ č. 2-30/2016 - RM
Rada města Nového Knína bere
projednala dvě možnosti pro umístění dětského centra ČÁP v budovách v majetku města Nový Knín
a schvaluje pronájem prostor pro
dětské centrum ČÁP v budově č.p.
52 na náměstí Jiřího z Poděbrad.
Předpokládaný termín pro předání
prostor dětskému centru ČÁP pro
provedení stavebních úprav v této
nemovitosti je 1. 6. 2016.
• USNESENÍ č. 3-30/2016 - RM
Rada města Nového Knína schvaluje přemístění městské knihovny
Nový Knín do domu č.p. 43 v ulici
Žižkova za předpokladu provedení
nutných stavebních úprav v této nemovitosti.
• USNESENÍ č. 4-30/2016 - RM
Rada města Nového Knína projednala provoz sběrného dvora
Nový Knín a zpracuje podklady
pro provoz sběrného dvora od dubNovoknínsk¯

na 2016 na základě podkladů společnosti DOKAS s.r.o.
• USNESENÍ č. 5-30/2016 - RM
Rada města Nového Knína schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo
č. 601306 mezi městem Nový Knín
a firmou DOKAS s.r.o.
• USNESENÍ č. 6-30/2016 - RM
Rada města Nového Knína projednala varianty možného využití
proluky na náměstí Jiřího z Poděbrad po bývalém stánku rychlého
občerstvení.
• USNESENÍ č. 7-30/2016 - RM
Rada města Nového Knína projednala možnost privatizace bytů
v majetku města Nový Knín a možnost financování rekonstrukce místních obslužných komunikací z výnosu z privatizace bytů a ukládá
starostovi města zajistit podklady
s aktuálními informacemi pro provedení privatizace.
• USNESENÍ č. 8-30/2016 - RM
Rada města Nového Knína schvaluje příkazní smlouvu č. 08 – 16
na akci „Splašková kanalizace Nový
zpravodaj
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Knín – II. Etapa“ mezi městem Nový
Knín a firmou Finance a Ekonomika s.r.o. a pověřuje starostu města
podpisem smlouvy.
• USNESENÍ č. 9-30/2016 - RM
Rada města Nového Knína bere
na vědomí žádost občanů Libčic
o opravu výtluků v obci a cesty
mezi Libčicemi a Prostřední Lhotou
a konstatuje že tato komunikace
bude zařazena do plánu oprav komunikací z podaných dotací.
• USNESENÍ č. 10-30/2016 - RM
Rada města Nového Knína schvaluje, umístění sídla pobočného spolku České hasičské jednoty ČHJ Libčice na adresu Libčice 82, Nový
Knín 262 03.
• USNESENÍ č. 11-30/2016 - RM
Rada města Nového Knína ukládá starostovi města zajistit podklady
pro smlouvy s firmou zajišťující odchyt volně pobíhajících psů na území města Nový Knín.

3 / 2016

• USNESENÍ č. 12-30/2016 - RM
Rada města Nového Knína bere
na vědomí žádost J. K. na odstranění černé skládky v Sudovicích
a konstatuje, že bude sjednána
pracovníky městského úřadu náprava, úklid a zabezpečení místa skládky.
• USNESENÍ č. 13-30/2016 - RM
Rada města Nového Knína pověřuje radního Radka Hrubého zajištěním podkladů pro výběr firmy
zpracující strategický plán rozvoje
pro město Nový Knín.
• USNESENÍ č. 14-30/2016 - RM
Rada města Nového Knína schvaluje program zasedání Zastupitelstva města konaného dne 25. 2.
2016 v zasedací místnosti na radnici
v Novém Kníně.
Ing. Tomáš Havlíček, starosta města
Petr Chmelík, místostarosta
V Novém Kníně dne 15. 2. 2016

USNESENÍ č. 31/16 ze schůze Rady města Nový Knín ze dne
29. 2. 2016
• USNESENÍ č. 1-31/2016 - RM
Rada města Nového Knína schvaluje program schůze rady města
dne 29. 2. 2016.
• USNESENÍ č. 2-31/2016 - RM
Rada města Nového Knína bere
na vědomí zápis komise životního
prostředí a jednotlivými body se
bude zabývat na dalších zasedáních.
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• USNESENÍ č. 3-31/2016 - RM
Rada města Nového Knína schvaluje pronájem části pozemku p.č. st.
117 v k.ú. Nový Knín a zpoplatnění
dle platné vyhlášky města.
• USNESENÍ č. 4-31/2016 - RM
Rada města Nového Knína projednala vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice asistent
starosty a ukládá starostovi města
předložit na příští zasedání podmínky výběrového řízení.
zpravodaj

• USNESENÍ č. 5-31/2016 - RM
Rada města Nového Knína projednala přípravu oslav 830 let, bude
se tímto tématem zabývat průběžně
na dalších zasedáních a ukládá starostovi města předložit na příští zasedání návrh složení komise.
• USNESENÍ č. 6-31/2016 - RM
Rada města Nového Knína bere
na vědomí žádost předsedy základní organizace Českého svazu
ochránců přírody.
• USNESENÍ č. 7-31/2016 - RM
Rada města Nového Knína schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo se
zhotovitelem ZEPRIS s.r.o. a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy.
• USNESENÍ č. 8-31/2016 - RM
Rada města Nového Knína bere
na vědomí doručené žádosti o příspěvky z fondu sportovních a kulturních aktivit města Nový Knín a postupuje je sportovní komisi rady
města.

• USNESENÍ č. 10-31/2016 - RM
Rada města Nového Knína bere
na vědomí žádost manželů J a M.
H. o přidělení bytu v majetku města.
• USNESENÍ č. 11-31/2016 - RM
Rada města Nového Knína projednala návrh České spořitelny
na převod akcií v majetku města
a ukládá starostovi města jej projednat s právním zástupcem města.
• USNESENÍ č. 12-31/2016 - RM
Rada města Nového Knína schvaluje zapojení města do mezinárodní
kampaně „Vlajka pro Tibet“.
• USNESENÍ č. 13-31/2016 - RM
Rada města Nového Knína neschvaluje zapojení města do kampaně „Péťa potřebuje pomoc“.
Ing. Tomáš Havlíček, starosta města
Martin Provazník, člen rady
V Novém Kníně dne 29. 2. 2016

• USNESENÍ č. 9-31/2016 - RM
Rada města Nového Knína bere
na vědomí žádost paní A. M. o opravu komunikace v ulici V Jalovčinách.

ČTVRTEK

POZVÁNKA

21. 4.

Zastupitelstvo města Nový Knín zve na své zasedání,
které se bude konat ve čtvrtek dne:
• 21. 4. 2016 od 19.00 hodin
• v zasedací místnosti v podkroví radnice v Novém Kníně.

Novoknínsk¯

zpravodaj
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SDĚLENÍ RADNICE

Přikládám na závěr báseň pana
Miloně
Čepelky,
kterou věnoval Novému Knínu.

Poděkování
Vzhledem k tomu, že od prvního čísla letošního roku vytváří Novoknínský
zpravodaj nová firma, děkuje vedení města za dlouholetou spolupráci a velký přínos v realizaci tohoto projektu panu Miloslavu Benešovi.

Vaše knihovnice
Marie Kápičková

Informace o přerušení dodávky elektřiny
Dne 12. 4. 2016 od 7:30 do 15:00 dojde k přerušení dodávky elektřiny – Nový Knín – lokalita Červená.

Báseň
Novému Knínu

Upozornění
Upozorňujeme majitele psů, kteří ještě nemají zaplacen
poplatek za psa, aby tak neprodleně učinili na městském
úřadě – podatelna nebo matrika.

VEČER POD LAMPOU
V pátek podvečer 18. března se uskutečnilo v podkroví novoknínské radnice setkání a autorské čtení s dramatikem, textařem, básníkem, prozaikem
a hercem Divadla Járy Cimrmana panem Miloněm Čepelkou.
Příznivců tohoto umělce přišlo velké množství. Prostředí, ve kterém se
toto setkání uskutečnilo, bylo více než příhodné. Večer plynul v příjemném
duchu. O humor, ale i o chvilky k zamyšlení nebyla nouze. Po vystoupení
proběhla spontánní autorova autogramiáda. Doufám, že se všem přítomným celé setkání moc líbilo.
Děkuji také touto cestou všem, kteří mi pomohli celý večer uskutečnit.
Největší dík patří samozřejmě hlavnímu aktérovi, že moje pozvání přijal
a byl jako vždy úžasný.
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Miloň Čepelka
Novému Knínu dávám za to vinu,
že širý svět mě vůbec nevábí.
Kdepak bych čichal doušku mateřinu,
jestli ne tady, blízko Kocáby?
Když činel slunce třískne nad Mikulí
a v Lurdech z mechu vysouká se hřib,
ač chvíle mládí dávno pominuly,
rok co rok věrně plním tajný slib
a navracím se.
Jdu ke Kozím Horám,
dívám se zpátky – hle, to je můj Knín!
Dík, jeho kouzlu v srdci neokorám,
Má pro mne příchuť starých vzácných vín.
Novému Knínu dávám za to vinu,
že s každým létem víc a víc chci žít.
Jezdím tam dýchat doušku mateřinu
a potkávám tam žáky ze svých tříd.

Novoknínsk¯

kresba: J. Kalerta

zpravodaj
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PÁLENÍ ČARODĚJNIC

SOBOTA

30. 4.

2016
Máme opět jaro a s ním spojené tradiční „pálení čarodějnic“.
Jde opravdu o dlouholetou tradici, na kterou vás všechny co
nejsrdečněji zveme. Jako vždy, 30. dubna 2016, v podvečer
v Oplocence za hasičskou zbrojnicí v Novém Kníně. Pro malé účastníky budou opět zdarma k dispozici buřtíky s chlebíkem, který si může vlastnoručně opéci na ohníčku. Ani dospělí nepřijdou zkrátka a je pro ně přichystáno
občerstvení a klobásky. To už ale za penízky. Privilegia mají pouze malí
účastníci. Samozřejmě nebude chybět ani hudba. Přijďte v co největším
počtu, těšíme se na vás.
Sbor dobrovolných hasičů Nový Knín a město Nový Knín

INFORMACE ZE ŠKOLY
Dějepisná olympiáda
20. ledna 2016 se v Příbrami v Domě dětí
a mládeže uskutečnilo okresní kolo Dějepisné olympiády. Téma Lucemburkové, které bylo letos vybráno, se ukázalo
jako velice atraktivní. Z toho důvodu se
patrně okresního kola zúčastnil rekordní
počet škol a celkem 45 žáků. Naši školu
reprezentovaly žákyně 8. třídy Kateřina
Soukupová a Eliška Tesařová, za 9. třídu
Nikol Hranická. Nikol Hranická se umístila 38., Eliška Tesařová 32. místě. Velkého
úspěchu pak dosáhla Kateřina Soukupová, která obsadila 10. místo. Předběhla tak 7 účastníků z gymnázií a spoustu žáků z velkých škol. Jen pro srovnání výsledky dalších škol z našeho
regionu: Gymnázium Dobříš 13., 26. a 31. místo, 1. ZŠ Dobříš 25., 37. a 39.
místo, 2. ZŠ Dobříš 21., 29. a 30. místo.
Naše děvčata si určitě zaslouží pochvalu za reprezentaci školy v tak velké
konkurenci.
Mgr. Dana Petříková
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Divadlo Příbram
Dne 10. února 2016 navštívili žáci druhého stupně naší školy divadelní představení Tajemný hrad v Karpatech v Divadle A. Dvořáka v Příbrami. Divadelní představení se dětem líbilo, protože bylo akční, vtipné a přizpůsobené
věku žáků.
Mgr. Jana Zouchová

Pěvecká a hudební soutěž
Ve středu 10. února 2016 proběhla na 1. stupni naší školy pěvecká
a hudební soutěž. Zástupci vybraných žáků postoupivší z jednotlivých tříd 1. stupně měřili své
síly ve zpěvu a ve hře na hudební
nástroj. Pořadí žáků dle jednotlivých kategorií bylo následující:
PĚVECKÁ SOUTĚŽ:
• kategorie 1. tříd
1. Larisa Kostičová
2. Lucie Pechačová
3. Jaruška Čámská
• kategorie 2. a 3. tříd
1. Eliška Vaľková, Lucie Paterová
2. Hanka Kůrová
3. Martin Havlíček, Martin Koňakovský
• kategorie 4. a 5. tříd
1. Anička Bouchalová
2. David Moravec, Matyáš Hlinka, Kája Dvořáková – trio
3. Aneta Trefná; Nikol Šajnová, Veronika Homolová
HUDEBNÍ SOUTĚŽ:
• kategorie 1. a 2. tříd
1. Kristýna Šalanská
2. Veronika Hlinková
3. Anička Balwarová, Zuzka Šplíchalová
• kategorie 3. až 5. tříd
1. Matyáš Hlinka
2. Kamil Balwar
3. Zuzka Fialová
Novoknínsk¯

zpravodaj
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Všichni žáci, kteří svým vystoupením projevili svou odvahu, si vysloužili
sladkou odměnou. Žáci, kteří se navíc umístili do třetího místa, byli odměněni úhledným balíčkem dobrot a diplomem na památku.
Mgr. A. Kůr

Vyhodnocení nejlepších masek:
1. A: 1. Augustin Kůr, 2. Larisa Kostičová, Jaroslava Čámská, 3. Kristýna
Šalanská, Lucie Pechačová
1. B: Petr Kinský, 2. Michaela Žídková, 3. Veronika Neradová
2. třída: 1. Kateřina Kolková, 2. Matyáš Holubovský, 3. Tereza Hlávková
3. třída: 1. Kateřina Braná, 2. Martin Havlíček, Hanka Kůrová, 3. Veronika
Hájková
4. třída: 1. Tereza Sadílková, 2. Karolína Dvořáková, 3. Tereza Burdová
5. třída: 1. Michal Němec, 2. Petr Kukla, 3. Sandra Hrubá, Bára Šenková
a zvláštní cenu za promyšlenou masku s efektem získal Lukáš Dvořák, který šel za pana Teslu a měl od tatínka vyrobený Teslův transformátor, díky
kterému mu svítila zářivka v ruce, aniž ji zapojil do elektřiny.

Zeměpisná olympiáda
Ve čtvrtek 11. února 2016 jsme se zúčastnili okresního kola Zeměpisné olympiády v Příbrami. V kategorii A (6. třídy) soutěžil Matěj Horký, který se
umístil na 10. místě (celkem 12 účastníků), František Schenk z deváté třídy
obsadil v kategorii C (8. a 9. třídy) 5. místo (celkem 12 účastníků). Blahopřejeme!

Mgr. A. Kůr

Ing. Jaroslava Tichá

Konverzační soutěž v anglickém jazyce
25. února 2016 se v Příbrami konalo okresní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce. František Schenk z naší školy se umístil na 15. místě (cekem
16 soutěžících).
Mgr. Jana Němotová

Karneval
Dne 26. února 2016 se na naší
škole konal karneval 1. stupně. Žáci se po svačině proměnili v roztodivné postavy, paní
učitelky se proměnily v berušky, z pana učitele se stal motýl
a karnevalový rej v tělocvičně
naší školy mohl začít. Jako vždy
žáci nejen tančili, ale také plnili
spousty zajímavých her a úkolů, které si pro ně paní učitelky
připravily. Nechyběly ceny pro
výherce a na závěr si žáci vyhodnotili v jednotlivých třídách
i nejlepší masky.
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Tulipánový měsíc
Během měsíce ledna a února se celá naše škola zapojila do projektu Tulipánový měsíc 2016. Tato akce je součástí projektu „Pomáháme žít život s rakovinou“. Děti se do práce pustily opravdu s nadšením a vytvořily velmi pěkná
výtvarná díla, ve kterých byl hlavním tématem tulipán. Žáci společně se
svými učiteli výtvarné výchovy pracovali různými technikami a všechny
práce můžeme považovat za velmi zdařilé. Ukázky našich děl jsou k nahlédnutí na fotografiích na stránkách školy. Díla budou sloužit jako obrazová výzdoba na oddělení onkologie sanatoria v Nové Vsi pod Pleší. Vedení
školy a tým Amelie všem zúčastněným mnohokrát děkuje.
Mgr. Dana Petříková

zpravodaj
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ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NOVÝ KNÍN
Věc: Zápis dětí do Mateřské školy Nový Knín, kritéria přijímání k předškolnímu vzdělávání od školního roku
2016/2017
Č.j.: 127/2016
Zápis dětí do Mateřské školy Nový Knín (podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2016/2017) se bude konat
dne 30. 5. 2016 od 13.00 do 16.00 hod. v budově Mateřské školy Nový
Knín, Staroknínská 318. Rodiče (zákonní zástupci) s sebou přinesou rodný
list dítěte, občanský průkaz, popř. doklad o trvalém pobytu dítěte a vyplněnou žádost o přijetí dítěte do mateřské školy potvrzenou lékařem. Žádost
o přijetí je možno si vyzvednout v mateřské škole ve dnech 25. a 26. 4.
2016 v době od 8.00 do 14.00 hod. nebo je k dispozici v elektronické podobě
na www.zsmsnovyknin.cz. Při zápisu není nutná přítomnost dětí!
Pokud byla podána žádost o přijetí při minulém zápisu v roce 2015, dítě
nebylo přijato a rodiče mají zájem o přijetí dítěte od školního roku 2016/2017,
je třeba se zúčastnit zápisu opět (žádosti se do dalšího školního roku automaticky nepřevádějí). Přijímat se budou děti dle stanovených kritérií (viz
dále). Zapisují se děti, které během školního roku 2016/2017 dosáhnou věku
nejméně 3 let. Případné další informace získáte na tel. čísle 318593206.
Ředitel Mateřské školy Nový Knín PaedDr. Miloš Petřík stanovil následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování o přijetí
na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v případě, kdy počet žádostí
o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
Kritéria pro přijímání dětí
od školního roku 2016/2017
Trvalý pobyt dítěte v Novém Kníně1

Poděkování
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Věk dítěte

3 roky

1

1. 9. 2013 – 31. 8. 2014

Věk dítěte2

4 roky

2

1. 9. 2012 – 31. 8. 2013

5 let

3

1. 9. 2011 – 31. 8. 2012

--------

1

Věk dítěte

PaedDr. Miloš Petřík, ředitel školy

Novoknínsk¯
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2

2

Děkujeme tímto panu Jiřímu Šťástkovi a firmě JS Centrum za kvalitní
a bezplatnou opravu vchodových dveří do naší základní školy.

body poznámky

Dítě se SVP3

1. Nejpozději k datu zápisu. Upřednostnění se týká též občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno
místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky
ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

Novoknínsk¯
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2. Dovršený věk během školního roku / 1. 9. 2016 – 31. 8. 2017 /. Bez ohledu na celkové bodové ohodnocení bude
přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona vždy přijato dítě v posledním roce před zahájením
školní docházky (děti narozené 1. 9. 2010 – 31. 8. 2011) s trvalým bydlištěm v Novém Kníně.
3. Specifické vzdělávací potřeby (doloženo odborným posudkem: pedagogicko-psychologická poradna, speciální pedagogické centrum).

„shalom“, obsahuje a shrnuje jistým způsobem celé velikonoční poselství. Pokoj
je dar, který nabízí lidem vzkříšený Pán a který je plodem nového života, zahájeného jeho zmrtvýchvstáním.
Pokoj se tedy identifikuje jako „novost“ vložená do příběhu Kristovy Paschy (Velikonoc). Vyvěrá z hluboké obnovy lidského srdce. Není tedy výsledkem
lidských námah, ani jej nelze dosáhnout pouze díky dohodám mezi osobami
a institucemi. Je spíše darem, který je třeba velkomyslně přijímat, pečlivě se
o něj starat a s odpovědností a zralostí mu umožnit, aby přinášel plody. Ať jsou
situace jakkoliv pohnuté a napětí a konflikty jakkoliv silné, nic nemůže odolat
účinné obnově, již přináší zmrtvýchvstalý Kristus. On je náš pokoj. Jak čteme
v listu Efezským, On svým křížem zrušil příčinu nepřátelství, „vytvořil ve své
osobě z těchto dvou částí jediného nového člověka a tím zjednal pokoj“ (Ef 2, 15).
Velikonoční oktáv, zalitý světlem a radostí, bude zakončen následující neděli
„Dominica in albis“, nazývanou také nedělí „Božího milosrdenství“. Velikonoce
dokonalým způsobem ukazují toto milosrdenství Boha, „který má soucit se svými služebníky“ (Ž 135, 14).
Kristus nás svou smrtí na kříži smířil s Bohem a položil základy světa bratrského soužití všech. Křehká a po štěstí dychtící lidská bytost byla v Kristu vykoupena z otroctví zlého ducha a ze smrti, která plodí smutek a bolest. Krev
Vykupitele omyla naše hříchy. Tak jsme zakusili obnovnou moc jeho odpuštění.
Boží milosrdenství otevírá srdce k odpuštění bratřím a s odpuštěním, které je nabídnuto a přijato, se buduje mír v rodinách a v každém jiném životním prostředí.

V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) bude vybrán počet přijímaných dětí do kapacity školy dle data narození dětí od nejstarších
k nejmladším.
PaedDr. Miloš Petřík
ředitel školy

DUBEN VE FARNOSTI
V měsíci dubnu prožíváme velikonoční dobu, do které jsme vstoupili
koncem měsíce března. Velikonoční doba trvá 40 dní. Prožíváme radost
učedníků Krista Pána, kteří se setkali se vzkříšeným Pánem. Děkujeme
za dar víry a za první svátost – svatý křest. O velikonoční vigilii jsme obnovili své křestní závazky. Právě o Velikonocích by se měl udílet svatý křest.
Jsem rád, že i v naší farnosti budou 2. 4. dva křty dětí.
Se změnou času jsou i změny bohoslužeb: Večerní mše svaté v Novém
Kníně budou v úterý, pátek a sobotu začínat v 18:00 hod. Každou neděli se
nyní setkáváme v 15:00 hod. v kostele sv. Fabiána a Šebestiána v Živohošti.

Výraz „pokoj vám“, v hebrejštině „shalom“, obsahuje a shrnuje jistým způsobem celé velikonoční poselství. Pokoj je dar, který nabízí lidem vzkříšený
Pán a který je plodem nového života, zahájeného jeho zmrtvýchvstáním.
(Jan Pavel II.)
Radost, jakou svět nemůže dát, naplňuje o Velikonocích křesťany, protože
Kristus opravdu vstal z mrtvých. Po velkém a dlouhém utrpení a smrti na kříži
je nyní živý navždy a smrt nad ním nemá žádnou moc.
Ze společenství věřících ve všech částech světa se zvedá k nebi chvalozpěv
a díkůvzdání tomu, který osvobodil člověka z otroctví zla a hříchu. To přiléhavě
vyjadřuje 135. žalm. Je to jakýsi úchvatný hymnus na dobrotu Pána. Milosrdná
láska Boží se plně a definitivně zjevuje ve velikonočním tajemství.
Pán se po zmrtvýchvstání vícekrát zjevuje učedníkům a několikrát se s nimi
setkává. Evangelisté nám uvádějí různé příhody, z nichž vyzařuje úžas a radost
svědků tak zázračných událostí. Zvláště Jan vyzdvihuje první slova, jimiž se
vzkříšený Mistr obrátil na své učedníky.
„Pokoj vám,“ říká, když vstupuje do Večeřadla, a opakuje tento pozdrav třikrát (srov. Jan 20, 19.21.26). Můžeme říci, že výraz „pokoj vám“, v hebrejštině
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Zpracováno podle textu Jana Pavla II.
na generální audienci 23. dubna 2003

Úmysly apoštolátu modlitby na měsíc duben:
1. Aby drobní rolníci dostávali přiměřenou odměnu za svoji neocenitelnou práci.
2. Aby afričtí křesťané uprostřed politicko-náboženských střetů vydávali
svědectví lásky a víry v Ježíše Krista.
3. Ať v našich farnostech a společenstvích máme upřímný zájem o lidi hledající, konvertity a nově pokřtěné, aby poznali naši církev jako rodinu
a našli v ní svůj domov.

Výročí úmrtí kněží působících v naší farnosti
• 23.

4. 1832 zemřel Václav KLAMMER, farář v Boroticích *1768, R.I.P.

Novoknínsk¯

zpravodaj

17

3 / 2016

3 / 2016

Přeji Vám všem požehnanou dobu velikonoční.
Žehnám Vašim rodinám,
zvláště dětem a nemocným.
P. Josef Andrejčák O.Cr.,
farář

830 let

OSLAVY 830 LET SE BLÍŽÍ

Jak již vešlo ve známost, ve dnech 22. až 24. července 2016 se mají uskutečnit oslavy 830 let od první
písemné zmínky o Kníně. Je to sice asi nejvýznamnější zdejší výročí, ale zdaleka ne jediné. Skoro by
se dalo říci, že zatímco české dějiny obsahují nezvykle vysoký počet letopočtů končících osmičkami, historie novoknínská je poměrně bohatá na letopočty
končící šestkami, případně jedničkami. A tak si například místní včelaři
připomínají 110 let od vzniku své organizace a již 240 let uplyne od založení
včelařské školy. K tomu dodejme, že nejstaršímu dochovanému privilegiu,
vydanému králem Jiřím z Poděbrad, je rovných 555 let a novoknínskému
fotbalovému klubu chybí pouhých pět let do stovky. A v neposlední řadě
v roce 1926 byl položen základní kámen novoknínské sokolovny. Relativně
kulaté je i výročí velkého požáru z roku 1836, i když to zrovna důvodem
k nějakému oslavování asi není. Každopádně však je co připomínat.
Program se začíná teprve zvolna dávat dohromady a vedle lidí z radnice
by do něj měla mluvit i komise, která byla k tomuto účelu ustavena, zatím
se sešla dvakrát a nyní si ujasňuje představy o podobě oslav.
V současnosti je pevně určeno výše zmíněné datum (s tím, že hlavní část
oslav se uskuteční v sobotu 23. července) a jeden účinkující. Účast totiž přislíbila delegace ze spřáteleného Ledra, jejíž podstatnou část má tvořit tamní
orchestr Corpo Bandistico della Valle di Ledro. Těm, kteří se s dotyčným
hudebním tělesem dosud nesetkali, se sluší oznámit, že co do nástrojového
obsazení je to v zásadě dechovka – ovšem repertoárově výrazně bohatší,
než je většina dechovek českých. Vedle pochodů a podobných skladeb, jež
se od takovýchto seskupení obvykle očekávají, je schopna i „výletů“ do ji-
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ných žánrových oblastí, a to v kvalitě pozoruhodné. Problémem pro ni není
zahrát směs melodií z repertoáru skupiny ABBA, Vangelisův Conquest of
Paradise či třeba skladbu Rivers of Babylon. Vystoupení tohoto orchestru
by tedy mohlo být zajímavým nejen pro „ortodoxní dechovkáře“.
Další účinkující jsou zatím předmětem diskusí a úvah, a tak nelze nic slibovat. Pokud vše dobře dopadne (dotyčný umělec ještě nebude mít obsazený
termín a dojde k alespoň základní shodě mezi míněním komise a vedením
města), možná budeme mít možnost poslechnout si vedle dechovky i kvalitní hudbu ve stylu reggae (i když Švihadlo, asi nejznámější česká skupina
hrající tento hudební žánr, to zřejmě nebude) a zřejmě ještě něco dalšího.
Program by měl mít složku nejen hudební – přece jen jde o připomínku
výročí a nikoli o hudební festival. Vedle včelařů, kteří budou svůj program
organizovat ve vlastní režii (avšak s městem jej budou koordinovat), by se
měly představit i některé další organizace, které na území Nového Knína
působí – to ovšem bude záviset i na nich. Rovněž se předpokládá, že k oslavám by měl přispět i Český klub zlatokopů. Naopak po přítomnosti zástupců
firmy Astur Bohemia, která si dělá zálusk na nedaleké mokrské claimy, zde
touží asi opravdu jen málokdo.
Součástí oslav by měla být přinejmenším jedna výstava fotografií. Předběžně se počítá i s ohňostrojem; možná jej však nahradí jiná show podobného charakteru. Ale možná se dočkáme obého.
Vítány jsou i další nápady a návrhy. Ne všechny samozřejmě půjde uskutečnit. Jednak doba vyhrazená pro oslavy ani jejich rozpočet nejsou „nafukovací“ (takže například Olympic, Karel Gott ani Einstürzende Neubauten
u nás letos opravdu nevystoupí), jednak ne vše se musí hodit do scénáře,
který by asi neměl vypadat, jako když pejsek a kočička pekli dort. Ale třeba
někdo přispěje nápadem, jehož uskutečnění by oslavy obohatilo a přitom to
moc nestálo.
Od dubna by měla být v provozu e-mailová adresa knin830@seznam.cz,
na niž půjde posílat další náměty, možná budou zveřejněny i další kontakty.
A na závěr jedna otázka: komu mají být letošní oslavy určeny? Jistě především nám místním. Osobně bych se však přesto přimlouval za to, aby nějaké rozumné prostředky byly věnovány i na propagaci mimo území města.
Proč? Především si myslím, že je to příležitost dát o našem městě vědět jako
o místě, kde se aspoň čas od času děje něco zajímavého – a třeba se sem někteří spokojení návštěvníci slavnosti přijedou podívat i někdy příště. A vedle toho někteří účinkující nemusí nutně zaujmout všechny místní občany,
ale pokud se přidají příchozí odjinud, návštěvnost může být slušnější, než
kdyby závisela jen na nás Kníňácích. Každopádně by bylo škoda, pokud
by se opakovala stejná situace jako před pěti lety, kdy legendární Spirituál
kvintet (byť jeho nynější repertoár už dávno nemá ten subverzivní potenciál jako v 80. letech 20. století) koncertoval před skoro prázdným hledištěm
letního kina, přestože jistě má dostatek příznivců i v dnešní době.
Miloš Hlávka
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SPOLEK ENCYKLOPEDISTÉ ZVE NA VÝSTAVU

MASOPUST LIBČICE – DRAŽETICE

„VODA A VODÁCTVÍ“
Zveme na výstavu „VODA A VODÁCTVÍ“ do Volnočasového centra Sudovická 32, Nový Knín.
Výstava potrvá od soboty 4. 6. do soboty 18. 6. 2016.
V rámci výstavy proběhnou workshopy ve spolupráci s lektory NTM.
1. Voda jako zdroj života
2. Voda jako zdroj energie
3. Voda jako zdroj komunikace (vodní cesty)
Vítáme spolupráci a zapůjčení fotografií, textů, map a jiných materiálů.
Spolek ENCYKLOPEDISTÉ
Ivo Šuba		
tel.: +420 777 600 857
Alena Müllerová
tel.: +420 775 697 774
e-mail:			
				

encyklopediste@seznam.cz
mullerovaalena@email.cz

www.encyklopediste.cz

LESNÍ RODINNÝ KLUB POD TROLÍM VRCHEM
Zápis dětí a den otevřených dveří u Trolíků
se koná dne 20. 5. 2016 od 16:30 do 17:30 hodin.
Jsme předškolní zařízení s Montessori prvky a individuálním přístupem ke každému dítěti. V malém kolektivu 12 dětí
poskytujeme celodenní péči. Možnost odpočtu školkovného
z daní!
Na rodiče a děti se těší předsedkyně spolku Soňa Sladkovská.
Tel.: 731 474 720
www.trolivrch.webnode.cz
Nabídka práce:
• Lesní rodinný klub Pod Trolím vrchem nabízí práci na 4 hod týdně. Úklid
zařízení a další pomocné práce. Nástup možný ihned.
Info na tel.: 731 474 720.
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Dne 27. 2. 2016 se v ranních hodinách u Benediktů v Dražeticích sešli
všichni nadšenci a příznivci dobré nálady, aby v 9.00 hodin vyšli v čele
s panem králem a královnou za doprovodu již známých hudebníků (p. Benedikta st., p. Krákory a p. Budky) navštívit a pobavit místní občany, kteří na nás jako vždy čekali s báječným občerstvením (za které děkujeme)
a úsměvem na tváři.
V každém stavení pan král udělal prohlídku sýpek, aby mohla proběhnout
věštba z ruky od cikánky, požehnání od našeho velebného Pána a za mírný
poplatek policajtovi i podrobná lékařská prohlídka panem doktorem.
Celý den se nesl v dobré náladě, a tak maškarní rej kolem 18:00 h. byl
úspěšně a bez zranění účinkujících pro letošní rok ukončen. V hospůdce
Na Návsi u Davida na nás čekal příjemně zahřátý sál s občerstvením, kde
pokračovalo veselí. Tento rok nás poznamenalo bujné řádění viróz a chřipek
na účasti masek, ale i když nás bylo málo, nevzdali jsme to a vyrazili do ulic
bavit lidi, za což chci všem poděkovat. Taktéž moc děkuji mojí mamince (Marii Benediktové) za skvělé koblihy a báječnou polévku, kterou pro nás jako
každý rok přichystala, sestře Š. Čálkové (které pracovní povinnosti nedovolily se zúčastnit) za úžasné pečené šišky, bratru J. Dolejšovi ml. Řeznictví-uzenářství za sponzorský dar na pohoštění, ale hlavně veliké díky patří druhé
sestře J. Dolejšové, která pro nás šila nové kostýmy, a tak několik večerů
trávila u šicího stroje, abychom byli krásní, a všem lidem, kteří se podíleli
na přípravách a celého průběhu dne. Nesmím taky zapomenout poděkovat
za shovívavost a malé zdržení všem projíždějícím řidičům v obcích.
Také se můžete na nás podívat na stránkách Regiotv.cz Maškarní Libčice a radkamp.rajce.idnes.cz/Masopust Dražetice - Libčice 2016.
S pozdravem Marie Benediktová ml.

Novoknínsk¯

zpravodaj

21

3 / 2016

3 / 2016

MARTIN FRIČ A NOVÝ KNÍN
„Když jsem několik dnů nedělal film,
měl jsem pocit prázdna.“
Určitě je mezi vámi spoustu těch, kteří si pamatují natáčení filmů „Ať žijí
duchové“ či „Zánik samoty Berhof“, ale letos uplyne 74 let od doby, kdy se
v Novém Kníně natáčel první film „Barbora Hlavsová“, která vznikla podle
novely Jaroslava Havlíčka „Skleněný vrch“. Příběh je o obětavosti i neselhávajícím úsilí poctivé ženy a staré matky, která po životě zasvěceném
tvrdé práci musí zápasit a bojuje ještě za očistu dobrého jména své rodiny.
Režisérem tohoto filmu nebyl nikdo jiný než nejznámější autor předválečné
a válečné éry Martin Frič, který natočil za svůj život více než osmdesát celovečerních filmů, což se žádnému jinému českému režisérovi nepodařilo.
Film Barbara Hlavsová by zřejmě zapadl mezi několika podobnými filmy,
kdyby nebyl uváděn v protektorátních kinech v době doznívající heydrichiády, a svou stísněnou atmosférou velmi zapůsobil na otřesené obyvatelstvo.
Natáčení tohoto filmu pomohlo i obyvatelům zapadlého městečka, jakým
byl Nový Knín, který naštěstí nebyl postižen represemi po smrti Heydricha
(atentát byl proveden 27. 5. 1942). Film byl navíc padesátým zvukovým filmem v Československu. Natáčení bylo natolik emotivní, že místní zastupitelé poslali známému režisérovi dopis.

Slovutnému panu Martinu Fričovi filmovému režiséru V Novém Kníně 29. 1. 1943
Mistře,
jménem našeho starobylého městečka dovolujeme si projeviti Vám i všem Vašim váženým spolupracovníkům nejupřímnější dík za vzácnou pozornost, kterou jste projevil našemu
kraji tím, že jste jej ve svém posledním filmu „Barbora Hlavsová“ zvolil částečným dějištěm díla, které trvale zůstane zapsáno v našich nitrech.
Nejen výkony účinkujících umělců, ale i pojetí filmové, zvláště však umělecká technika, jež nedovolila bezvýznamných prodlev a jež děj vedla se zvláštním pochopením až k závěrečné
scéně, přímo úzkostlivě se vyhýbající všemu, co by mohlo zvrátiti se rozvleklou sentimentalitou, to vše hluboce musilo zaujmouti každého i prostého venkovského diváka a otřásti jeho
duší, dnešní dobou tak otupělou a netečnou.
Vybudoval jste, Mistře, „Barboru Hlavsovou“, monumentál-
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ní umělecký pomník, jehož význam teprve příští doby náležitě
ocení. Tlumočíce náš dík celého kraje Vám i Vašim spolupracovníkům prosíme, Mistře, byste náš ryze český, tichý a krásami oplývající kraj zachoval i v příštích dobách v přátelské
vzpomínce a byste brzkým zájezdem mezi nás a novými záběry dalších uměleckých děl zavázal si nás k nové vděčnosti.
Díky Mistře!

Odpověď režiséra Martina Friče z 9. 2. 1943

Slavný Městský úřad v Novém Kníně
Drazí přátelé!
Děkuji Vám za Vaše krásná slova. S největší radostí vzpomínáme na krásnou práci mezi Vámi. Vaše přátelské přijetí
nás všech v Novém Kníně a Vaše ochotná spolupráce měly jistě velký vliv a nespornou zásluhu na úspěchu filmu „Barbara
Hlavsová“.
Mohu Vám upřímně za všechny spolupracovníky tlumočit,
že snad nikde jsme nebyli tak rádi jako u Vás a že se k Vám
co nejdříve opět vrátíme. Toužím po tom mít ve Vašem kraji,
který jsem si tak oblíbil, kousek země, abych mohl častěji dlít
mezi Vámi – v klidu, dobrotě a v kouzelném kraji.
Váš Martin Frič

Svůj slib nakonec opravdu splnil a během druhé světové války se ještě
dvakrát do Nového Knína vrátil. Frič tyto lokace využíval, protože město
se podobalo horským oblastem, kam tehdy neměl přístup, a je blízko Prahy. V r. 1944 u Nového Knína natáčel Martin Frič venkovní záběry filmu
Prstýnek, jenž pojednává o plodu dávného činu, který teď ovlivňuje život
otce, která se zamilovala do chlapce, který je vlastně jejím bratrem. Tento
film byl pro naši kinematografii zásadní pro změnu tím, že se nakonec stal
posledním protektorátním filmem, který byl uveden v kinech před koncem
války. Svou premiéru si odbyl 16. 2. 1945. Do třetice se nakonec Martin Frič
objevil se svým štábem v Novém Kníně ještě jednou, a to před koncem r.
1944, kdy se zde natáčely exteriéry filmu Černí myslivci, a poté ještě jednou
na jaře r. 1945, několik měsíců před koncem války. Film se natáčel u StaréNovoknínsk¯
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PODĚKOVÁNÍ
•	Chtěli bychom touto cestou poděkovat za hezký večer a prostředí s Miloněm Čepelkou, který připravila naše knihovnice Maruška Kápičková.
Setkání se moc líbilo a těšíme se na další.
bývalí žáci a ostatní příznivci
•	Chtěla bych touto cestou moc poděkovat občanům Mokrovrat, Nového
Knína, Staré Hutě, paní Janě Kolkové z MěÚ Nový Knín za organizování
sběru, firmě Vodňanské kuře, I. a II. ZŠ Dobříš a občanům Dobříše, MŠ Rosovice, ZŠ a MŠ Malá Hraštice, Nové Vsi pod Pleší, obci Čím a okolí za sběr
víček pro mého syna Kubíčka. Víček se nasbíralo za 3 měsíce 1062 kg
a peníze budou použity na doplatek v lázních a na rehabilitační vozíček
pro Kubíka.
Děkuji.
maminka Kubíčka

„CHCETE MĚ ?“

ho Knína na pozemcích rodiny Smělých. Ve vzpomínkách jej uvádí i Dana
Medřická: „Koncem roku 1944 jsme odjeli do Starého Knína na exteriéry
pro film Černí myslivci. Nikdy jsme ho nedokončili. Přišel konec války, práce se přerušila a bohužel už jsme se k ní nevrátili. Nedovedli jsme pochopit
proč a velice jsme toho litovali. Nešlo přece vůbec o sentimentální, nic neříkající historku, jak nám bylo zdůvodněno. Naopak! A výsledky dosavadní
práce s překrásnou kamerou V. Hanuše byly neobyčejně slibné.“
Po válce se do Knína filmaři vrátili ještě v r. 1946, ale to zde již natáčel
jiný režisér. Film K. Steklého „Průlom“ začal vznikat ještě za Protektorátu,
ale nakonec byl realizován až po jeho zániku a stal se vůbec prvním filmem
čerstvě zestátněného Československého filmu. Snímek je zajímavý i tím, že
se vlastně odehrává v Jílovém a Nový Knín jej zastoupil. Natáčelo se mimo
jiné i na zámečku ve Starém Kníně.
Martin Frič se již bohužel do Nového Knína již nevrátil, i když po válce
natočil ještě dalších 23 filmů a svou kariéru ukončil režií televizních filmů.
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Ťapinka, 1,5letá kočička měla odmala neurologický problém, se kterým se zřejmě
narodila. Hůře udržuje stabilitu a jakoby
„vykopává“ nožičky. To jí ale nevadí v plnohodnotném životě. Občas sice odněkud
spadne, ale šplhá i po stromě, když chce.
Mazlivá a hodná, roztomilá a veselá. Vůbec
si neuvědomuje, že je u ní něco jinak než
u ostatních koček. Šťastně si žije svůj život.
Ťapinka je kastrovaná, žije v domku a chodí na zahrádku. Neužívá žádné léky.
V případě zájmu o Ťapinku
volejte 602 855 435.
Děkujeme.

Novoknínsk¯
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BRIGÁDA NA ÚKLID OBCE A OKOLÍ
Hasiči z Libčic pořádají dne 9. 4. 2016 od 8.00 hodin brigádu
na úklid obce Libčice a jejího okolí. Proto vyzýváme i naše
spoluobčany, aby se k nám přidali. Lopaty, hrábě, košťata a rukavice s sebou.

SOBOTA

9. 4.
2016

Jubilanti měsíce dubna 2016

3

rubrika

březen 2016

PŘÍLOHA NOVOKNÍNSKÉHO ZPRAVODAJE

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE:

• V měsíci dubnu oslaví kulaté narozeniny:
paní Ivanka Hrubantová
pan Jaroslav Čadek

Zastupitelstvo obce na zasedání dne 14. 3. 2016 jednalo zejména ve věcech:

	Mezi dalšími oslavenci jsou:
	
paní Helena Malčánková
a pan Jan Lexa.

• oznámení stanoviště včelstev;
•	vyhodnocení navrženého řešení
„splaškové kanalizace a ČOV Chotilsko“;

• Jubilantem měsíce je
paní Marie Hanzlíková
• Narozeniny oslaví i pan Václav Kosmata.

•	sdělení k návrhům kruhových objezdů v Prostřední Lhotě a Chotilsku;

Všem přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
do dalších let.

•	rozpis závodu „běh na rozhlednu
Veselý vrch“;
•	pozvánka MAS Brdy-Vltava na seminář dne 15. 3. 2016;
•	usnesení MěÚ Dobříš o přerušení
stavebního řízení úpravy a odbahnění rybníka Kuchyňka;

Měsíčník Novoknínský zpravodaj
Číslo 3/2016 vyšlo v Novém Kníně, dne 1. 4. 2016.
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: 25. dubna 2016
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•	výzva k doplnění podkladů ve stavebním řízení úpravy a odbahnění
rybníka Kuchyňka;
•	rozhodnutí v pochybnostech k pozemku parc. č. 438, k.ú. Záborná
Lhota;
chotilsk¯

•	oznámení
společného
jednání
o návrhu změny č. 1 ÚP Korkyně;
•	oznámení ČSSZ o zahájení kontroly u OÚ Chotilsko;
•	poskytnutí informace Min. financí o počtu dětí ve školních a předškolních zařízeních;
•	zápis z úvodního jednání KPÚ
Křeničná;
•	stanovení úpravy provozu na pozemních komunikacích – přemístění autobusové zastávky Křeničná;
•	bezplatný seminář ke vzdělávání
zaměstnanců ve veřejné správě;
•	vymezení volebních okrsků v RÚIAN;
•	agenda nedostatečně zapsaných
osob v katastru nemovitostí;

zpravodaj
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•	souhlas MUNK s dělením pozemku parc. č. 442/4, k.ú. Křeničná;

sklenic k 90 letům vybudování
první Drtinovy rozhledny;

•	rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu obce na rok 2016;

•	žádost o souhlas s umístěním plovoucího zařízení na parc. č. 1502,
k.ú. Prostřední Lhota, LB, ř. km
104,8;

•	koncept sdělení Státního pozemkového úřadu k výzvě č. 30852/2013
ze dne 21. 5. 2013;
•	žádost o mimořádnou splátku
ve výši 460.000 Kč na doplacení
úvěru;
•	předběžnou dohodu o narovnání
mezi obcí Chotilsko a Rytířským
řádem Křížovníků s červenou
hvězdou;
•	žádost o souhlas vlastníka objektu
s umístěním sídla spolků;
•	stížnost na neoprávněné stavby
občerstvujících stánků na Staré
Živohošti;
•	příkazní smlouvu na realizaci výběrového řízení na akci zpracování územního plánu obce;
•	žádost o proplacení faktury za výrobu kuchyňské linky do hasičské
zbrojnice v Záborné Lhotě;
•	žádost na vydání brožury k 90.
výročí postavení první Drtinovy
rozhledny;
•	nabídku rozpočtu na akci „Výstavba autobusové zastávky s čekárnou v Křeničné“;
•	žádost o zakoupení čekárny na autobusovou zastávku do Křeničné;
•	návrh na výrobu upomínkových

II
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•	nabídku na vybudování přístřešku
(pergoly) u hasičské zbrojnice
v Sejcké Lhotě;
•	žádost o změnu užívání stavby
Mokrsko čp. 9 ze stavby pro rodinnou rekreaci na trvalé bydlení;

•	žádost o příspěvek na 1. ročník běžeckého závodu „Běh na rozhlednu Veselý vrch“;

•	nabídku Revize Plus s.r.o. na zajištění a správu veškerých revizí
(včetně skolení BOZP);

•	nabídku Křižovnické lesy, s.r.o.
a Lesy ČR, s.p. na hospodaření
v obecních lesích;

•	žádosti o prodloužení nájemních
smluv na umístění prodejních
stánků na Staré Živohošti;

•	žádost o prodej pozemku parc. č.
42/26, k.ú. Prostřední Lhota;

•	návrh na vyhlášení havárie pitné
vody. Jedná se o vrt v Prostřední
Lhotě, který zásobuje obecní vo-

•	nabídku na zajištění projektové
dokumentace pro vydání územního rozhodnutí stavby „Splašková
kanalizace a ČOV Chotilsko“;
•	návrh DOMOVNÍHO ŘÁDU pro bytové domy ve vlastnictví obce Chotilsko;
•	žádost o výměnu (kalibraci) vodoměrů v bytech v bytovém domě
Prostřední Lhota 22;
•	nabídku na koupi pozemku parc.
č. 394/15, k.ú. Prostřední Lhota;
•	žádost o příspěvek na 3. ročník happeningu DOBRÁ NÁLADA NAD
ZLATO;
•	žádost o koupi pozemku parc. č.
1451/1, k.ú. Prostřední Lhota;
•	podnět na pořízení změny územního plánu obce Chotilsko u pozemku parc. č. 1182, k.ú. Prostřední
Lhota;
zpravodaj

dovod Prostřední Lhota, Mokrsko.
Ve vrtu došla voda a bude prozatímně natažena voda z vodojemu
v Chotilsku;
•	nabídku společnosti IMBCZ, s.r.o.
na převzetí vodovodu na Staré Živohošti;
•	termín oslav k výročí otevření původní Drtinovy rozhledny – 2. července 2016;
•	podání žádosti o dotaci na dotační
titul „Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy“.
-OÚ-

UPOZORNĚNÍ NA SPLATNOST MÍSTNÍCH POPLATKŮ
Připomínáme občanům, kteří doposud neuhradili poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, stanovená obecně závaznou vyhláškou č. 1/2012, že
termín pro uhrazení uvedeného poplatku je do konce
března příslušného roku. Po tomto datu budou případné
nedoplatky vymáhány soudní cestou.
-OÚ-

NÁBOR DĚTÍ NA FOTBAL
Vážení rodiče, máte pocit, že by Váš potomek jednou
mohl být lepší než Ronaldo, Messi, Čech (atd.) nebo
jen Vaše dítě rádo kope do míče a je rádo v dobrém
kolektivu? Pokud ano, přihlaste ho (jí) do právě otevřené předpřípravky, přípravky a mladších žáků TJ
Prostřední Lhota.
Kontakt: 774 201 913 (p. Stingl).

chotilsk¯
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POZVÁNKA NA SPOLEČNÉ SETKÁNÍ
K ROZVOJI OBCE CHOTILSKO
Rádi bychom Vás touto cestou pozvali na společné setkání k plánování rozvoje obce. Na setkání zhodnotíme výstupy z dotazníků a pobavíme se o tom,
co se podařilo v obci zrealizovat a jak nastavit budoucí rozvoj obce Chotilsko i jeho místních částí. Přijďte ovlivnit budoucnost obce, kde žijete, Váš
názor je pro nás velmi důležitý!
• Datum setkání:
11. 5. 2016 od 18:00 hodin
• Místo setkání:
Drtinova galerie Chotilského muzea
-Zastupitelstvo obce ve spolupráci
s Místní akční skupinou Brdy-Vltava o.p.s.-
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POJĎME SPOLU ROZVÍJET NAŠÍ OBEC
Toto motto doprovází zpracování programu
rozvoje obce Chotilsko. Jedná se o dokument,
který bude obsahovat směřování obce v budoucích letech, co je prioritou rozvoje obce. Tento
dokument je také významný při čerpání finančních prostředků jak z národních, tak evropských
zdrojů. Pro vedení obce je důležité zapojit i obyvatele, aby měli možnost říci, jak by jejich obec
měla vypadat, co by se mělo zlepšit, a naopak,
co je předností obce. První způsob, kterým jsme
vás oslovili, byl dotazník týkající se vaší spokojenosti s různými oblastmi života v obci / místní části, ve které žijete. V tomto článku bychom
vám chtěli stručně představit výstupy z dotazníků. Podrobné rozpracování vašich odpovědí bude
zahrnovat připravovaný strategický plán, včetně zpracování statistických
dat a informací ze společných setkání s vedením obce i s vámi, obyvateli.
Se samotným zpracováním dokumentu nám pomáhá Místní akční skupina Brdy-Vltava. Jedná se o neziskovou organizaci, která má zkušenosti se
zpracováváním strategických dokumentů pro území Dobříšska, Novoknínska a Středního Povltaví v různých oblastech (např. rozvoj regionu, sociální
oblast, cestovní ruch).
Zpět se nám vrátilo 27 vyplněných dotazníků. A co se lidem v obci a jejím okolí líbí nejvíce? Nejvíce si ceníte malebné přírody a krásných lesů,
jako strategickou vnímáte polohu obce – blízkost přírody a zároveň akceptovatelnou dojezdovou vzdálenost za prací, zábavou. Zároveň se opakovaně
objevovalo poděkování vedení obce za boj
o zabránění těžby zlata. Nezapadla také činnost spolků a podpora
společných akcí. Všemu tak odpovídá výrok
„vzhledem k velikosti obce považuji život v ní za kvalitní“.
A naopak, co je slabou
stránkou? Trápí vás
nedostatečné osvětlení
a nedostatek chodníků, absence kanalizace
a čistírny odpadních
vod, nedostatečná kochotilsk¯
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Měsíčník pro Mokrovraty, Pouště2
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munikace aktivit v obci. Dále byste přivítali prostor, kde by se mohli lidé
scházet a častější vývoz kontejnerů na tříděný odpad. Graf zobrazuje nejčastější odpovědi na otázku „Jakou obcí by se mělo Chotilsko stát v budoucnu?“. A protože silnou stránkou, která formuje podobu obce, jsou
obyvatelé a jejich aktivita, přijďte s námi prodiskutovat tyto i další oblasti
a formovat tak podobu obce v budoucích letech, abychom společně dosáhli
toho, že se nám v Chotilsku bude dobře žít.
-Zastupitelstvo obce ve spolupráci
s Místní akční skupinou Brdy-Vltava-

Mokrovratský

zpravodaj
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PŘÍLOHA NOVOKNÍNSKÉHO ZPRAVODAJE

Milí spoluobčané,

JAK TO BUDE S VODOU
Po problémech s nedostatkem vody ve vrtu a v obecní studni v Prostřední Lhotě, které nastaly v důsledku velkého sucha v letních měsících v roce 2015,
se situace kolem dodávky vody do Prostřední Lhoty a Mokrska uklidnila a obecní vodovod fungoval
dál. To vše až do 8. března t.r., kdy se domácnosti
v těchto místních částech napojené na obecní vodovod opět ocitly bez vody. Ke zděšení zástupců obce
a vodohospodářů bylo zjištěno, že voda tentokrát
nedošla pouze dočasně, ale asi již napořád, neboť
vrt dodává do vodojemu velmi malé (přesněji řečeno skoro žádné) množství vody. Situace se začala okamžitě řešit přistavením cisteren s pitnou vodou a dočasným naplněním vodojemu v Prostřední
Lhotě dovozem vody z Chotilska, aby tak byla alespoň částečně obnovena
dodávka vody do obecního vodovodu. Ihned také započal provozovatel vodovodu VHS Dobříš s instalací provizorního povrchového potrubí mezi oběma
vodojemy. Pro postižené oblasti tak byla dočasně zajištěna plná dodávka
pitné vody. I toto řešení je však provizorní. Obec neprodleně zahájila úkony
územního a stavebního řízení nezbytné pro záměr stavby trvalého napojení
vodovodního řadu v Prostřední Lhotě a Mokrsku na vodojem v Chotilsku.
Je předpoklad, že tato stavba by mohla být zahájena v podzimních měsících
tohoto roku. Jednou z podmínek zahájení stavby, pomineme-li finanční otázku, je souhlas vlastníků s umístěním stavby vodovodu na jejich pozemcích.
V této věci plně věříme v jejich pochopení a vstřícnost. S nadcházejícím
létem pak důrazně žádáme všechny občany (nejenom uživatele obecních
vodovodů, ale i vlastníky soukromých studní), aby s vodou zbytečně neplýtvali. Dle sdělení vodohospodářů dochází ke snižování stavu podzemních
vod a postupnému vysychání pramenů vody nejenom v Chotilsku a okolí,
ale všude po republice.

jaro už je tu, příroda se probouzí, slunce hřeje silněji a díky tomu rozkvétají první poslové jara – sněženky a bledulky a brzy je na našich zahrádkách doplní narcisky a tulipány. Svěží jarní příroda ovlivňuje i naše
rozpoložení. Život se zdá být zase o něco veselejší a radostnější. Jaro se
svými vůněmi, barvami a sílícími slunečními paprsky vzbuzuje v mnoha
lidech pocit nových nadějných začátků, zlepšuje náladu a dodává energii,
které se nám v zimě často nedostává. Tak ať Vás těší práce (nejen na zahrádkách), ať Vás těší život a udělejte si procházku, třeba do lesa. Můžete
zkusit vyrazit za rozkvetlými bledulemi z Budyně nad Ohří do Doksan (Pístecký les) anebo jen tady u nás. Nechte se omámit vůní pučících stromů,
pozorujte vracející se čápy, vlaštovky, jiřičky a jiné ptáčky, zaposlouchejte
se do jejich zpěvu, pozorujte námluvy motýlů a kochejte se krásou jarních
kvítků – sasanek, podléšek, podbělů, devětsilů… a vezměte s sebou děti, ať
také něco krásného vidí.

AKTUALITY Z NAŠÍ ŠKOLY
Dubnový kalendář
14. 4. 2016

zápis do MŠ

22. 4. 2016

realizace Dne země: exkurze do „Motýlária“
Votice (Krajské centrum ekologické výchovy)

ZŠ i MŠ

29. 4. 2016

„Čarodějnický den“: průvod čarodějů v dopoledních hodinách

ZŠ i MŠ

MŠ

-JeF, OÚ-
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chotilsk¯

zpravodaj
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ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V MOKROVRATECH
Zápis dětí do Mateřské školy
v Mokrovratech pro školní rok 2016/2017
Zápis dětí do Mateřské školy v Mokrovratech (podání žádosti o přijetí dětí
k předškolnímu vzdělávání) se bude konat dne 14. dubna 2016 od 14.00
do 17.00 hodin ve třídě MŠ. Rodiče (zákonní zástupci) s sebou přinesou rodný list dítěte, občanský průkaz a vyplněnou žádost o přijetí dítěte do mateřské školy. Žádost o přijetí je možno si vyzvednout v mateřské škole ve dnech
4. 4. 2016 – 8. 4. 2016 od 6.30 hodin do 16.00 hodin nebo stáhnout na webových stránkách školy http://skolamokrovraty.webnode.cz.
Přijímat se budou děti dle stanovených kritérií.
Ředitelka mateřské školy podle § 34 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je povinna přijmout přednostně
děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
Kritéria pro přijetí dítěte k docházce do mateřské školy:
1. děti poslední rok před začátkem povinné školní docházky;
2. děti, které mají trvalé bydliště v obci Mokrovraty nebo Pouště;
3. děti, které dovršily 3 let s celodenní docházkou;
4.	děti, u kterých je předpoklad, že budou pokračovat v docházce do ZŠ
Mokrovraty nebo mají v ZŠ či MŠ starší sourozence;
5.	děti z prostředí, kde je sociální situace hodna zvláštního zřetele a děti
vyžadující SVP;
6. opakované podaní žádosti.
DOPORUČENÍ:
Žádáme rodiče, jejichž děti nemají trvalý pobyt v Mokrovratech a Pouštích,
aby zvážili zápis do naší MŠ. Vzhledem k omezenému počtu nově přijatých
dětí budou upřednostněny děti s trvalým pobytem v naší obci, popřípadě
děti z jiné obce, které již mají ve zdejší škole nebo školce sourozence.
                             PhDr. Lenka Havlíčková

Vážení spoluobčané,
úvodem bych ráda poděkovala panu Hubenému, který opravil nábytek v jídelně MŠ.
• 2
 6. února proběhla v naší škole akce „ZŠ a MŠ hledá talent“, která potvrdila, že každý má bezesporu na něco talent. Děti zpívaly, hrály na hudební
nástroje, tančily i kouzlily. Nechyběla ani počítačová projekce. Ze všech
ukázek vyšli tito vítězové:
1. místo – Vendula V.
2. místo – Anetka H., Maruška V., Ivanka S., Eliška S.
3. místo – Milan A.
- mimořádná cena za tvůrčí schopnosti byla udělena Báře L.
•2
 . března zhlédly děti z MŠ pohádku v Divadle S+H v Praze – „Hurvínkovo přání“ o významu učení, získávání znalostí a dovedností v období
dětství, ale i odpovědnosti za své činy.
•V
 rámci měsíce knihy přijala naše pozvání paní spisovatelka Aleksandra
Griz Antowiak a paní Marie Grizová, které přiblížily dětem svět knížek
a vzbudily jejich zájem o četbu.
•V
 ynášení „Morany“ se stalo v naší škole již tradicí. Žáci vytvořili postavu
Morany, kterou slavnostně vynesli ke Kocábě a spolu s ní i zimní nepohodu.
•„
 Velikonoce ve škole“ bylo téma tvořivého odpoledne rodičů s dětmi, které se konalo 22. března v herně MŠ. Jeho náplní bylo mimo jiné malování kraslic, tvoření zápichů a zajíčků i zdobení perníčků, které pekly děti
z mateřinky. Nechybělo ani pohoštění připravené našimi žáky, kteří pekli
velikonočního beránka i mazance. Věříme, že velikonoční atmosféra naplnila všechny dobrou náladou a navodila tolik potřebnou pohodu a klid.
•„
 Světový den vody“, na který jsme se zaměřili 23. března, zahrnoval exkurzi do úpravny vody. Průvodcem nám byl pan Bohumil Chlumecký, který dětem vysvětlil princip vodovodního řadu a zdůraznil ochranu pitných
zdrojů. Dalším bodem bylo plnění úkolů přírodovědy a prvouky a zejména
správné a účelné hospodaření s vodou.
Velikonoční prázdniny nám všem umožnily nabrat nové síly do další práce.
kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Mokrovraty
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ZPRÁVY Z OBCE
USNESENÍ ZE ZÁPISU Č. 13/2016
ze zasedání Zastupitelstva obce Mokrovraty,
konaného dne 9. 3. 2016 od 19.00 hodin
• USNESENÍ Č. 1-13/2016
Zastupitelstvo obce Mokrovraty volí
zapisovatelku JUDr. Veroniku Kučíkovou a jako ověřovatele zápisu
p. Ing. Konvičku a p. Kaláta.
Výsledek hlasování:
pro: 9 hlasů, proti: 0 hlasů, zdržel se:
0 hlasů.
• USNESENÍ č. 2-13/2016
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje program jednání zastupitelstva obce dne 9. 3. 2016 takto:
Návrh programu:
1.	smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI
na rok 2016,
2.	výsledky zadávacího řízení – rekonstrukce a modernizace místních komunikací,
3.	výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
– prodloužení chodníku podél
silnice II/114 v Mokrovratech,
4. žádost o poskytnutí dotace – Sociální fond Brdy-Vltava,
5.	výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
– oprava vnějšího pláště budovy
Základní a Mateřské školy v obci
Mokrovraty,
6. smlouva o zajištění výběrového
řízení na opravu vnějšího pláště
budovy Základní a mateřské školy v obci Mokrovraty mezi obcí
Mokrovraty a firmou Witero s.r.o.
– dodatek,
7. směnná smlouva mezi obcí

IV
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Mokrovraty a P. J.,
8. s
 mlouva o poskytnutí finančního
příspěvku městu Nový Knín,
9. rozpočtové opatření č. 1/2016,
10. Žádost o snížení nájemného
za restauraci,
11. žádost paní E. J. o snížení platby
za směsný komunální odpad
12. žádost J. a M. S. o povolení
ke změně oplocení (betonový plot) na pozemku č. 440/9
v Mokrovratech a o povolení
vjezdu na pozemek č. 124/14,
13. odvolání – žádost pana M. N.
o napojení na místní vodovod
a kanalizaci.
Výsledek hlasování:
pro: 9 hlasů, proti: 0 hlasů, zdržel se:
0 hlasů.
• USNESENÍ č. 3-13/2016
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje Smlouvu o poskytnutí
finančních prostředků z rozpočtu
SFDI na rok 2016 mezi SFDI a obcí
Mokrovraty.
Výsledek hlasování:
pro: 9 hlasů, proti: 0 hlasů, zdržel se:
0 hlasů.
• USNESENÍ č. 4-13/2016
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
bere na vědomí a schvaluje oznámení o vyhodnocení zadávacího
výběrového řízení na akci „Rekonstrukce a modernizace místních
komunikací“ v obci Mokrovraty;
v souladu s doporučením hodnotící
zpravodaj

komise jako nejvýhodnější vybírá
nabídku uchazeče TOST.CZ s.r.o.,
Habrek 8, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 25956019.
Výsledek hlasování:
pro: 9 hlasů, proti: 0 hlasů, zdržel se:
0 hlasů.
• USNESENÍ č. 5-13/2016
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje výzvu k podání nabídek
na veřejnou zakázku malého rozsahu – prodloužení chodníku podél silnice II/114 v Mokrovratech.
Výsledek hlasování:
pro: 9 hlasů, proti: 0 hlasů, zdržel se:
0 hlasů.
• USNESENÍ č. 6-13/2016
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje žádost o poskytnutí dotace – Sociální fond Brdy-Vltava ve výši
40 480 Kč z rozpočtu obce Mokrovraty na zajištění sociálních služeb v regionu Brdy-Vltava.
Výsledek hlasování:
pro: 6 hlasů, proti: 0 hlasů, zdržel se:
3 hlasů.
• USNESENÍ č. 7-13/2016
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje výzvu k podání nabídek
na veřejnou zakázku malého rozsahu – oprava vnějšího pláště budovy
Základní a Mateřské školy v obci
Mokrovraty.
Výsledek hlasování:
pro: 9 hlasů, proti: 0 hlasů, zdržel se:
0 hlasů.
• USNESENÍ č. 8-13/2016
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje dodatek ke smlouvě o zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na akci „Oprava vnějšího pláště
budovy Základní a mateřské školy
MOKROVRATSK¯

v obci Mokrovraty“ mezi obcí Mokrovraty a firmou Witero s.r.o.
Výsledek hlasování:
pro: 9 hlasů, proti: 0 hlasů, zdržel se:
0 hlasů.
• USNESENÍ č. 9-13/2016
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje směnnou smlouvu mezi
obcí Mokrovraty a paní P. J., jejímž
předmětem je směna pozemku parc.
č. 678 – ostatní plocha – ostatní komunikace v k.ú. Mokrovraty, a to
pozemku označeného v geometrickém plánu č. 775-64/2015 jako díl „d“
o výměře 219 m² za pozemek parc.
č. 231/2 – trvalý travní porost v k.ú.
Mokrovraty, konkrétně pak za pozemek označený v předmětném geometrickém plánu jako díl „a“ o výměře 219 m².
Výsledek hlasování:
pro: 9 hlasů, proti: 0 hlasů, zdržel se:
0 hlasů.
• USNESENÍ č. 10-13/2016
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
pověřuje starostku obce předložením žádosti městu Nový Knín
o předložení detailního rozúčtování
nákladů na přípravu a tisk Novoknínského zpravodaje (jehož součástí
je Mokrovratský zpravodaj); zajištěním tisku a distribuce anketních
lístků pro obyvatele Mokrovrat, aby
se vyjádřili k tomu, zda má obec pro
obyvatele za částku 5 000 Kč měsíčně tisk a distribuci Mokrovratského
zpravodaje prostřednictvím obce
Nový Knín nadále zajišťovat.
Výsledek hlasování:
pro: 8 hlasů, proti: 0 hlasů, zdržel se:
1 hlasů.
• USNESENÍ č. 11-13/2016
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
zpravodaj
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schvaluje
rozpočtové
opatření
č. 1/2016, kde je navýšena příjmová položka 4112 o 130 000 Kč, výdaje § 2221 dopravní obslužnost
o 2 000 Kč a na § 6171 – činnost místní správy o 128 900 Kč. Ostatní závazné ukazatele nejsou změněny.
Výsledek hlasování:
pro: 9 hlasů, proti: 0 hlasů, zdržel se:
0 hlasů.
• USNESENÍ č. 12-13/2016
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje
jednorázovou
slevu
na nájemném pro pana A. Č., nájemce místní restaurace, a to ve výši
5 000 Kč.
Výsledek hlasování:
pro: 5 hlasů, proti: 4 hlasů, zdržel se:
0 hlasů.
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• USNESENÍ č. 14-13/2016
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
zamítá žádost J. a M. S. ze dne
4. 3. 2016 o povolení vjezdu na pozemek č. 124/14 ve vlastnictví obce
Mokrovraty.
Výsledek hlasování:
pro: 0 hlasů, proti: 7 hlasů, zdržel se:
2 hlasů.
K bodu 13/
Starostka obce informovala zastupitele o žádosti – odvolání M. N. proti
zamítnutí jeho předchozí žádosti ze
dne 4. 11. 2015 o napojení na místní
vodovod a kanalizaci.
Následně zastupitelé po diskusi
dospěli k názoru, že budou trvat
na svém usnesení č. 4-10/2015 ze dne
25. 11. 2015.

• USNESENÍ č. 13-13/2016
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
zamítá žádost paní E. J. ze dne
5. 3. 2016 o snížení platby poplatku
za směsný komunální odpad.
Výsledek hlasování:
pro: 0 hlasů, proti: 9 hlasů, zdržel se:
0 hlasů.

Stanislava Ecklová
starostka obce

•	Deníček moderního fotra, Dominik Landsman,
humor
•	Dřevěné ženy, Petr Prouza, současný český
román
• Motiv, Jonathan Kellerman, krimi
• Aféra v Cornwallu, Liz Fenwick, romantika
•	Než milenec na střeše… lepší manžel v hrsti, Alena Jakoubková, společenský román
• Za humny je drak, Markéta Zinnerová, pohádka
• Kvak a Žbluňk, Arnold Lobel, první čtení pro děti
• Láska s chutí makronky, Sarah Vaughanová, společenský román
MOKROVRATSK¯

Ostrovy splněných snů, Nora Robertsová, romantika
Půlnoční slunce, Rosie Thomasová, společenský román
Mexické zlato, Louis L´Amour, dobrodružný román
Pusinka, Sophie Hannah, společenský román (krimi)

SBĚR BIOODPADU
Občané Mokrovrat a Pouští mohou od 1. 4. do 31. 10. 2016 odkládat zbytky
z údržby zeleně a zahrad každou sobotu od 10:00 do 14:00 hod. ve dvoře
hasičské zbrojnice Mokrovraty.

SOBOTA

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
SOBOTA 23. 4. 2016:
• Mokrovraty, před obchodem
• Pouště, náves			

23. 4.
2016

12:09–12:19 hod.
12:24–12:34 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.

NOVÉ KNIHY V NAŠÍ KNIHOVNĚ

VI
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OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
• Pouště – celá obec
• Mokrovraty – část obce (Zemědělská spol.)
12. 4. 2015

7:30–15:00 hod.

Bližší informace o lokalitách dotčených touto odstávkou jsou k dispozici 15
dní před uvedeným termínem na webové adrese:
http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-obce/odstavky.html.

MOKROVRATSK¯

zpravodaj
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PODĚKOVÁNÍ

HASIČSKÝ PLES

Chtěla bych touto cestou moc poděkovat všem občanům Mokrovrat a okolí za sběr víček pro mého syna Kubíčka. Víček se nasbíralo za 3 měsíce
1062 kg a peníze budou použity na doplatek v lázních a na rehabilitační
vozíček pro Kubíka.
maminka Kubíčka

MOKROVRATSKÝ KARNEVAL
Již po páté jsme letos pořádaly dětský karneval
v Mokrovratech v restauraci U Josefa.
Jelikož nám vypověděl službu mikrofon, nemohly jsme
na místě řádně poděkovat sponzorům a pomocníkům,
a tak bychom chtěly poděkovat touto cestou všem, kteří
pomohli rozzářit dětská očka.
Na karnevalu se sponzorsky podíleli:
Masopustní průvod Mokrovraty, Tomáš Durdil – zemní práce a úpravy zahrad, Zlatnictví a klenoty Martin
Machek Dobříš, Obec Mokrovraty, kavárna Velbloud,
Skřítkov
– dětská herna Dobříš, Josef Bedřich s.r.o., Markéta a Pavel Kladivovi, Jana
Hronová, Petr Mochán.
Nesmíme zapomenout poděkovat za pomoc Natálce Machkové a Jardovi
Kodetovi a rodičům, že nám přivedli svoje dětičky a společně jsme se pobavili i ve stísněnějších podmínkách.
Děkují Andrea Zoulová a Vlaďka Černá

HLEDÁME UKLÍZEČKU
Společnost se sídlem v Mokrovratech hledá uklízečku s kladným vztahem
k úklidu. Pracovní doba: pondělí a pátek (případně úterý a čtvrtek) v době
od 7–11 hod.
Další informace na tel.: 602 796 371.
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V sobotu 12. 3. 2016 se uskutečnil ples našeho místního
poušťáckého hasičského spolku v hospůdce u Tondy
Černého, který nám poskytl zázemí pro naše plesání. Jedná se po roce o druhou akci tohoto typu
a opět měla veliký úspěch, a to zejména díky výbornému moderátorovi plesu, Pepovi M., který
pro nás připravil zábavné a neotřelé soutěže
o zajímavé ceny jako byl ping pong na netradičním (krátkém) hospodském stole, hod míčkem
na cíl komplikovaný předchozím povinným vypitím panáka tvrdého alkoholu a několikerým
otočením se kolem lyžařské hole (vše na čas), poznávací soutěž – ochutnávku nápojů se zavázanýma očima apod. Poděkování patří též jeho krásným
a šikovným hosteskám, Andree D. a Lence K., které se navíc významnou
měrou podílely na přípravě a organizaci plesu. Děkujeme též dalším našim
členkám, včetně naší nejstarší členky, Boženky, stále sršící energií a optimismem, za pomoc s výzdobou sálu.
Děkujeme za podporu akce paní starostce Ecklové, která náš ples poctila
svou milou návštěvou (a účastí v soutěži), a zejména panu místostarostovi
Ing. Sainerovi a Zemědělské společnosti Dobříš, spol. s r.o. za hodnotný dar
do soutěže, jakož i všem dalším dárcům. Díky.
Veronika Kučíková

Z REDAKCE
Vážení spoluobčané,
v případě zájmu o Vaši inzerci v Mokrovratském zpravodaji se obracejte
na elektronickou adresu obce: mokrovraty@volny.cz do 20. každého měsíce.
Obec má právo na jazykovou i další korekturu, která nezmění smysl textu,
včetně krácení textu.
Vážení občané, děkujeme Vám za to, že se svými příspěvky podílíte na
konečné podobě Mokrovratského zpravodaje. Žádáme Vás, abyste Vaše příspěvky posílali na OÚ Mokrovraty (mokrovraty@volny.cz) a nikoli na MěÚ
Nový Knín, a to pokud možno nejpozději do 23. dne příslušného kalendářního měsíce.
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Přívěsy Slapy

Tradiční mezinárodní setkání horkovzdušných balónů.

Vyražte na cestu!

SOBOTA 7. 5. 2016 OD 10 HODIN
V CHOTILSKÉM MUZEU.

Pronájem obytných a nákladních
přívěsů a přívěsů na lodě

Zábavný program pro celou rodinu.

15:00 DOMINIKA NA CESTĚ

Beseda s Dominikou Gawliczkovou o její cestě na motocyklu do Kyrgyzstánu.

17:00 Hromadný start horkovzdušných balónů
a výsadek parašutistů nad Chotilskem

Volejte 603 404 164
nebo navštivte www.privesyslapy.cz.

Po celý den soutěže pro děti i dospělé, např. SLACKLINE, HOD KLÁDOU,
HOD DVOUBŘITOU SEKEROU, LUKOSTŘELBA.
Moderuje Standa Berkovec. Ceny do soutěží věnují sponzoři Johnnie Walker,
Snickers a pořadatel Dana Davidová – Lety balónem. Občerstvení zajištěno.
Partnery akce jsou obce Chotilsko a Čím.

Přívěsy Slapy, Chotilsko 14
Obec Chotilsko

Obec Čím
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ZAHRADA – SERVIS
Provádíme veškeré
níže uvedené práce:
•	Realizace a údržba zahrad
•	Péče o ovocné stromy – jarní řez
•	Vysekávání a vyřezávání náletů
•	Prořezávání a kácení stromů
• Údržba živých plotů
• Údržba trávníků
•	Drobné zednické a truhlářské
práce, palubky, přístřešky,
pergoly aj.

Tel.: 736 777 069

Kreativní dílniãka

V˘roba m˘del
od 16:00 do 17:00 a od 17:10 do 18:10 hodin

v Libčicích hasičárna na návsi
Na kurzu výroby mýdel si každý vyrobí 2 mýdla
(barvu, vůni a formičku si vybere každý sám).
Mám pro vás připravené formy pro holky i kluky.
Kytičky, berušky, broučky, auta, lodě, dinosaury atd.
Na každé mýdlo si vyrobíte i dárkovou krabičku.

Délka kurzu 45–60 minut. Cena 50 Kč/osoba.

Rezervovat místo si můžete na e-mailu:
pracujemesfilcem@seznam.cz.
AUTOBUSOVÉ SPOJENÍ - autobus číslo 488:
Nový Knín > Libčice 15:40 hod. a 17:06 hod.
Libčice > Nový Knín 17:48 hod. a 18:18 hod.

PRO NOVÝ KNÍN
A OKOLÍ

Vytiskneme Vaše opravdu velké
| BANNERY
| PLAKÁTY
| FOTOGRAFIE
| SAMOLEPY
| TAPETY

www.r55.cz | tel.: 251 550 087

