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Měsíčník pro Nový Knín, Chotilsko a Mokrovraty
Mikroregion Střední Povltaví

Vážení spoluobčané,
v minulém roce Zastupitelstvo našeho města Nového Knína neschválilo návrh strategického plánu rozvoje města. Neschválilo ho pro jeho
neodbornost a špatnou kvalitu. Jelikož je tento dokument nutný pro
další rozvoj našeho města (viz níže), ujali se Zlatohorci úkolu připravit
strategický plán nový, aktuální a především s pomocí Vás všech.
Společně s Centrem společných služeb Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska a Místní akční skupinou Brdy-Vltava připravuje Zastupitelstvo
města Nového Knína nový strategický dokument „Program rozvoje
města Nový Knín na období 2017–2023“.
Nedílnou součástí tohoto vydání Novoknínského zpravodaje je DOTAZNÍK, jehož prostřednictvím bychom chtěli zjistit Vaše názory na stávající situaci ve městě Novém Kníně a místních částech – Libčicích, Sudovicích, Kozích Horách a Chramištích. Zajímají nás rovněž Vaše představy
o budoucím rozvoji města. Výstupy z tohoto šetření budou významným
podkladem pro připravovaný strategický dokument. Program rozvoje
Nového Knína je základním dokumentem pro naše město při plánování
konkrétních investičních akcí i rozvoje služeb pro občany. Program rozvoje rovněž umožní čerpání finančních prostředků z národních programů i strukturálních fondů EU.
Budeme velice rádi, když si najdete čas na jeho vyplnění a odevzdání. O výsledky se podělíme na osobním setkání s občany, které plánujeme uskutečnit ještě v první polovině letošního roku.
Dotazník je možné stáhnout na stránkách města:
www.mestonovyknin.cz a vyplněný následně předat na radnici, případně je možné dotazník vyplnit on-line. Zde není třeba nic tisknout,
vše probíhá elektronicky.
Vaši zastupitelé města Nového Knína
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SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
jak jistě mnozí víte, udržuje naše město partnerství a spolupráci s českým klubem zlatokopů. Kromě expozice klubu v našem muzeu a spolupráce
na naučných stezkách je nejvíce vidět pořádání soutěže v rýžování zlata.
Mezinárodní mistrovství České republiky a Slovenské republiky proběhlo
u nás již třikrát – v roce 2007, 2012 a 2014, Mistrovství světa u Velké Lečice
v roce 1999.
V loňském roce uspěl klub ve velké konkurenci se svojí žádostí o pořádání Mistrovství světa v roce 2020. A bude u nás na louce u Voznického
potoka. Je to určitě dobrá zpráva pro naše město, jednak je to jistě zajímavá
podívaná a jednak účastníci z celého světa se podívají k nám. Tomuto mistrovství bude ještě předcházet v roce 2019 znovu mistrovství obou republik.
Doufejme, že přípravy, které pochopitelně již započaly, proběhnou hladce
a že si účastníci odnesou jen hezké zážitky a vzpomínky.
Ing. Tomáš Havlíček
starosta

Titulní kresba:
Kostelní ulice
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ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
USNESENÍ č. 59/17 ze zasedání Rady města Nový Knín ze
dne 20. 3. 2017
• USNESENÍ č. 1 – 59/2017 - RM
Rada města Nového Knína schvaluje upravený program zasedání.
• USNESENÍ č. 2 – 59/2017 - RM
Rada města Nového Knína bere
na vědomí vyhlášení volných dnů
pro žáky ředitelem školy Nový Knín.
• USNESENÍ č. 3 – 59/2017 - RM
Rada města Nového Knína schvaluje dohodu o poplatku za užívání
veřejného prostranství o Novoknínské pouti doplněnou o kauci 3 000 Kč
za úklid po ukončení.

• USNESENÍ č. 4 – 59/2017 - RM
Rada města Nového Knína schvaluje smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na sociální služby s Brdy-Vltava, o.p.s.
Ing. Tomáš Havlíček
starosta města
Ing. Radek Hrubý
člen rady
V Novém Kníně dne 20. 3. 2017

USNESENÍ č. 60/17 ze zasedání Rady města Nový Knín ze dne 10. 4. 2017
• USNESENÍ č. 1 – 60/2017 - RM
Rada města Nového Knína schvaluje program zasedání.

ní nabídek akce komunikace v Novém Kníně Tomáše Havlíčka, Petra
Chmelíka a Miloše Petříka.

• USNESENÍ č. 2 – 60/2017 - RM
Rada města Nového Knína schvaluje pronájem pozemků p.č. st. 117,
384/4 a 384/5 v k.ú. Starý Knín T. Z.,
Na Groši 1168/12, Praha 10 za cenu
10 Kč/m2/rok.

• USNESENÍ č. 5 – 60/2017 - RM
Rada města Nového Knína schvaluje zálohu pro SK Nový Knín z fondu sportu a kultury 50 000 Kč.

• USNESENÍ č. 3 – 60/2017 - RM
Rada města Nového Knína schvaluje program zasedání zastupitelstva 20. 4. 2017.
• USNESENÍ č. 4 – 60/2017 - RM
Rada města Nového Knína neschvaluje členy komise hodnoce-
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• USNESENÍ č. 6 – 60/2017 - RM
Rada města Nového Knína odročuje neprojednané body programu
na příští zasedání.
Ing. Tomáš Havlíček,
starosta města
Petr Chmelík, místostarosta
V Novém Kníně dne 10. 4. 2017

zpravodaj

4 / 2017

SDĚLENÍ RADNICE
ČRS, z.s., MO Nový Knín sděluje nové termíny
výdejů povolenek na rok 2017
• KVĚTEN
10. 5. 2017 /středa/ od 18.00 do 19.00 hod.
• ČERVEN
14. 6. 2017 /středa/ od 18.00 do 19.00 hod.
Místní organizace sídlí na nové adrese v budově zdravotního
střediska na náměstí Jiřího z Poděbrad č. 64, 262 03 Nový Knín.
• Kontaktní osoba: p. Martin Buřič
• tel. 604 963 062, e-mail: rybariknin@seznam.cz

ČRS,z.s.,místní organizace Nový Knín pořádá brigádu:
• Termín brigády: 20. 5. 2017.
• Sraz u Brunclíků na jezu v 8.00 hod.
• Gumovky s sebou jsou nutné!!!

Hasiči Libčice informují:
Aprílové uzlování v Nalžovicích proběhlo 1. 4. 2017. Za Českou hasičskou jednotu Libčice bylo vysláno 10 dětí a hrdě sděluji, že 4 z nich přivezly
medaile.
• V kategorii do 8 let se shodně umístili: na 3. místě Terezka Soukupová
a Gustík Kůr,
• v kategorii 8–10 let: na 2. místě: Kačka Kolková
• a v kategorii 10–13 let: 2. místo Verča Tesařová.
Velice všem děkuji za bezvadnou reprezentaci a gratuluji k umístění.

Novoknínsk¯
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Ukliďme svět–ukliďme Česko
V sobotu 8. 4. 2017 proběhla v Libčicích uklízecí akce. Hasiči z Libčic a jedna spoluobčanka se pustili
nejen do úklidu naší vesničky, ale
taky všech 4 silnic, které do vesnice vedou. Celkem bylo uklizeno 15 km okolo silnic, částečně zlikvidována
letitá skládka. Odhadem jsme letos sebrali 600 kg odpadků.
Celkem uklízelo 13 dospělých a 5 dětí, všem zúčastněným velice děkujeme
za ochotu.
Vzkaz pro ty, co odpad do přírody házejí: myslete na to, že v každé i sebemenší vesničce je odpadkový koš, zvony na tříděný odpad a ve větších
městech sběrné dvory!!!
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Sběr železa a elektrospotřebičů
V sobotu 22. 4. 2017 proběhl
sběr železného šrotu a elektrospotřebičů v Libčicích. Všem, kteří nám přispěli některou komoditou, velice děkujeme.
I nadále pokračujeme ve sběru vysloužilých elektrospotřebičů. Drobný elektroodpad (např.
kuchyňské spotřebiče, PC, ale
i vše na baterie) můžete vhazovat
do červených kontejnerů se slunečnicemi v Novém Kníně u prodejny COOP v ulici Na Smíchově
anebo v Libčicích.
Dále nám můžete zanechat elektro u hasičské zbrojnice v Libčicích
anebo volejte na tel. 721 445 445 a libčičtí hasiči si pro vaše elektro (lednice, pračky, sporáky, myčky) dojedou dodávkou a pomohou Vám s jejím
odstěhováním – samozřejmě ZDARMA.
Jana Kolková – vedoucí mládeže

OKÉNKO ZE ŠKOLSTVÍ
Školní kolo Pythagoriády
Během ledna 2017 proběhlo školní kolo matematické
soutěže Pythagoriáda. Do okresního kola postupuje pouze Matyáš Hlinka, který získal potřebných 10 bodů pro postup.
5. třída 1.
2.
3.–4.
		
5.

Hlinka Matyáš
Píša Max
Pavlík Dominik
Moravec David
Dolejšová Nikola

10 bodů
8 bodů
6 bodů
6 bodů
3 body

6. třída

Kukla Petr
Dopita Lukáš
Soukup Michal

4 body
4 body
3 body

1.
2.
3.

Novoknínsk¯
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4.–5. Balwar Kamil
		
Dvořák Lukáš

2 body
2 body

7. třída 1.–3.
		
		
4.

3
3
3
2

Fiala Jan
Phamová Hana
Gruber Tomáš
Pham Tomáš

8. třída

1.
Gruberová Alena
2.–3. Procházka Jan
		
Neterda Martin

body
body
body
body

2 body
1 bod
1 bod
Mgr. Miloš Krátký

Republikové finále Asociace školních sportovních klubů ve florbalu
21. března 2017 se v Praze uskutečnilo Republikové
finále Asociace školních sportovních klubů ve florbalu. Vhledem k tomu, že nám účast v tomto turnaji jen
o fous unikla, sledovali jsme, jak si povedou naši soupeři z krajského kola a předkola republikového finále,
se kterými jsme sehráli vyrovnaná utkání. Náš soupeř
z krajského kola, ZŠ Kladno (naše utkání 5:4 a 5:6),
nakonec vybojoval 3. místo, soupeř z předkola republiky,
Gymnázium
Plzeň (naše utkání
5:6), získal dokonce
místo 2., takže blahopřejeme.
Pro zajímavost
uvádíme
celkové
pořadí této celostátní soutěže, ve druhé a třetí pětici jenom podle abecedy,
neboť o další umístění družstev na 2.
a 3. místě ve skupinách v předkole
republiky se již nehraje.

z utkání Nový Knín – Plzeň /5:6/ dne 26. 1. 2017
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1. Uherský Brod
2. Plzeň
3. Kladno
4. Brno
5. Praha
6. – 10. 
Děčín, Jilemnice, Moravská Třebová, Nový
Knín, Olomouc
11.–15. 
Havlíčkův Brod, Karlovy
Vary, Vimperk, Vrchlabí,*) diskvalifikace

z utkání Nový Knín – Plzeň
/5:6/ dne 26. 1. 2017

PaedDr. Miloš Petřík

Zeměpisná olympiáda
21. února 2017 se v Příbrami uskutečnilo okresní kolo Zeměpisné olympiády. V kategorii „B“ reprezentoval naši školu Matěj Horký, který se umístil na 7. místě. Blahopřejeme!
/mp/

Konverzační soutěž v anglickém jazyce
Dne 22. února 2017 se dva žáci naší základní školy zúčastnili okresního
kola Konverzační soutěže v anglickém jazyce. Soutěž se konala v ZŠ Jiráskovy sady v Příbrami. V kategorii mladších žáků soutěžila Hanka Phamová ze
7. třídy, v kategorii starších žáků se zúčastnil David Hrubý z 9. třídy. V každé
skupině soutěžilo 14 dětí. Naši žáci ve svých kategoriích shodně obsadili 7.
místo. Blahopřejeme a děkujeme za velmi dobrou reprezentaci školy.
Mgr. Irena Kadlecová

Karneval
Abychom se správně navnadili na jarní prázdniny, rozloučili jsme se
s naší školou, jak nejveseleji to šlo, a 24. 2. 2017 uspořádali tradiční karneval. Všechny děti z prvního stupně si už dlouho předem vymýšlely a připraNovoknínsk¯
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vovaly nejrůznější masky, a tak bylo opravdu
na co koukat!!! Kupříkladu pirát z Karibiku tančil s kostlivcem,
maková panenka sice
nenašla motýla Emanuela, ale zastoupil
ho upír, no a siamská

dvojčata si bohatě vystačila sama. Tak bychom
mohli jmenovat desítky
dalších krásných masek.
Karneval však nebyl jen
o přehlídce masek, samozřejmě se konaly i nejrůznější soutěže. Největší úspěch měla sněhová
koulovačka, super ale
byly i další úkoly jako přenášení lentilek brčkem, běh s míčkem na lžíci,
sbírání sirek do krabičky, hádání barviček, nebo běh trojnožců. K tomu
všemu soutěžení nám diskžokej vodník alias pan učitel Kůr pouštěl po celou
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dobu krásné taneční hity. Každý si vysoutěžil malou sladkost. Moc jsme si
to užili a už se zase těšíme za rok na další.
Mgr. Veronika Procházková

Divadlo Příbram
13. března 2017 se celý 1. stupeň naší školy vypravil za kulturou do příbramského divadla. Tady jsme zhlédli pořad Hurá na duchy aneb zachraňme divadlo.
/mp/

Poděkování
Chceme tímto poděkovat panu Jiráskovi za bezplatné zajištění autobusové dopravy na divadelní představení žáků 1. stupně do Příbrami.
Za Základní školu Nový Knín PaedDr. Miloš Petřík, ředitel školy

Hornické muzeum v Příbrami
14. března 2017 jsme s žákyněmi a žáky 9. třídy
odjeli na exkurzi do Hornického muzea v Příbrami. Cestou na Březové Hory jsme si prohlédli důlní architekturu. Po příchodu do muzea nám paní
průvodkyně vyprávěla o historii příbramské důlní
činnosti od středověku až do 20. století. Poté nás
průvodkyně zavedla do prvního patra, kde byla
umístěna výstava minerálů. Zde jsme poznávali
známé minerály a nerosty, o kterých jsme se učili.
Po ukončení prohlídky jsme se prošli po Březových
Horách.

Novoknínsk¯

Mgr. Blanka Zajíčková

zpravodaj

11

4 / 2017

Matematický klokan
Dne 17. března 2017 proběhlo okresní kolo soutěže Matematický klokan, které se v naší škole zúčastnilo celkem 202 žáků ve čtyřech kategoriích. V celém okresu Příbram se do soutěže zapojilo 4436 žáků základních
škol a víceletých gymnázií. Výsledky našich žáků jsou na velmi dobré úrovni, zejména pak v kategoriích Klokánek (11. místo) a Kadet (13. místo).
• Kategorie CVRČEK (2.–3. třída, celkem 1485 účastníků, 1. místo: 90 bodů)
1. Zelenka Marek
54 bodů (125. místo)
2. Krbec František
53 bodů
3. Chuman Jiří
52 bodů
4. Kameníková Lenka
52 bodů
•K
 ategorie KLOKÁNEK
120 bodů)
1. Nessel Vladimír
2. Moravec David
3. Havlíček Martin
4. Dolejšová Nikola

(4. a 5. třída, celkem 1566 účastníků, 1. místo
99 bodů (11.–16. místo)
98 bodů
96 bodů
91 bodů

•K
 ategorie BENJAMIN (6. a 7. třída ZŠ + gymnázia, celkem 773 účastníků, 1. místo 114 bodů)
1. Fiala Jan
82 bodů (45.–54. místo)
2. Gruber Tomáš
79 bodů
3. Horký Matěj
74 bodů
4. Schenk Pavel
71 bodů
•K
 ategorie KADET (8. a 9.
108 bodů)
1. Soukupová Kateřina
2. Dvořák Jakub
3. Neterda Jakub

třída + gymnázia, celkem 612 účastníků, 1. místo
84 bodů (13. místo)
58 bodů
57 bodů

Mgr. Miloš Krátký

Krajské kolo Dějepisné olympiády
Dne 20. března tohoto roku proběhlo na 12. ZŠ v Kladně krajské kolo
Dějepisné olympiády. Naši školu přímo ukázkově reprezentovala Kateřina
Soukupová, žákyně 9. třídy, která v okresním kole vybojovala 2. postupové
místo. Kateřina nezklamala ani v kole krajském, protože v obrovské konkurenci základních škol a hlavně gymnázií získala nádherné 7. místo z 39
účastníků.V kategorii základních škol se umístila jako 3! Příprava na kraj-
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ské kolo byla velice náročná a Kačka musí v dubnu absolvovat přijímací
zkoušky na gymnázium, přesto však se na krajské kolo Dějepisné olympiády připravila velice dobře a zodpovědně a za to jí patří náš obdiv, obrovská
gratulace a velký dík za výbornou reprezentaci naší školy.
Mgr. Dana Petříková

Pěvecká soutěž 2017
Tak
jako
již tradičně se
vždy v březnu
scházíme, aby
si děti mohly
změřit svůj um
v pěvecké soutěži. Většinou tuto
soutěž
nazýváme hudební
soutěží,
protože se do ní hlásí i děti, které
chtějí
soutěžit
ve hře na hudební
nástroj.
Letos ovšem této
možnosti nikdo
nevyužil, a tak
jsme 22. 3. 2017
vybírali jen nejlepší pěvecká esa. Porota tvořená jak jinak než paními učitelkami to neměla
věru jednoduché.
Ale nakonec šalamounsky rozhodla a vybrala v kategorii 1. až 3. tříd
na 3. místo Justýnku Rejškovou a Kristýnku Šalanskou, na 2. místo Larisku Kostičovou a Lucinku Pechačovou a o 1. místo se dělila Lucinka
Boudová s Verčou Neradovou.
V kategorii 4. a 5. tříd se na 3. místě umístila Verča Homolová s Nikolkou Šajnovou, 2. příčku obsadila děvčata, která zpívala společnou píseň, Kája Dvořáková, Domča Lánská, Terka Sadílková, Terka Burdová
a Danča Stehlíková. 1. místo zaslouženě vyhrála Dominika Lánská. Všem
soutěžícím děkujeme za krásné výkony a těšíme se na příští ročník.
Augustin Kůr

Novoknínsk¯
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Přednáška a beseda s psycholožkou
11. dubna 2017 se po třídních schůzkách v jídelně naší základní školy
uskutečnila za účasti několika rodičů a celého pedagogického sboru přednáška psycholožky Mgr. Kristýny Baumové z Centra primární prevence
Magdaléna na téma „Proč mé dítě o šikaně nemluví?“ Akce byla zaměřena zejména na praktické informace pro rodiče o šikaně a kyberšikaně:
Na jaké varovné signály si dávat jako rodič pozor? Na koho se obrátit?
Na co mám právo jako rodič? Co podniká škola, aby mé dítě ochránila? Je
to ještě škádlení, nebo je v tom něco více?
Akce proběhla v rámci preventivního programu naší základní školy,
jehož organizaci zajišťuje metodik prevence sociálně patologických jevů
Mgr. Jana Zouchová. Škoda jen, že si na toto zajímavé setkání nenašlo čas
víc rodičů našich žáků.
PaedDr. Miloš Petřík

Velikonoční soutěž
I v tomto školním roce proběhla na prvním stupni naší školy Velikonoční
soutěž.
Jako téma se nám nabízela malovaná vajíčka, pletené pomlázky, zajíčci
či beránci, my jsme ale v duchu otázky: „Co bylo dříve, vejce nebo slepice?“
dali oproti loňsku přednost slepičce.
Slepic se nám sešlo obrovské množství, byly to slepičky nakreslené, vymodelované, papírové, ušité, háčkované, peříčkové, a dokonce i keramické.
Rozhodování proto nebylo ani trochu jednoduché. Nakonec jsme přeci jen
vítěze vybrali, a to v kategorii mladších a starších žáků.
1. kategorie (1. a 2. třídy)
1. místo

2. místo

2. kategorie (3.–5. třídy)

Lukáš Suk

Sabinka Mandová

Gábinka Tylová

Anička Balwarová a Sofinka Horáková

Anička Dragounová

Nikola Šajnová

Anežka Chmelíková

Lucka Jirásková

Simonka Petřinová

3. místo

Ema Pokorná

Natálka Horváthová

Kristýnka Šalanská

Karolínka Dvořáková

Jaruška Čámská

Terezka Hlávková

Michaela Žídková
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Jeden výrobek byl však naprosto jedinečný, a proto se porota rozhodla
udělit cenu celkového vítěze letošní soutěže a tu získala žákyně 5. třídy
Sophia Müllerová.

/ak/

KVĚTEN VE FARNOSTI
Prožíváme velikonoční dobu a květen je měsícem
Panny Marie. Na některých místech v naší farnosti
zvony zvou k modlitbě ráno, v poledne a večer. Věřící
rozjímají v modlitbě Anděl Páně o tajemství vtělení Božího Syna Ježíše. Máme před očima setkání Panny Marie s
andělem, který jí přináší zprávu, že právě ona byla vybrána za matku Ježíše Krista. Anděl očekává odpověď a Maria říká: Jsem služebnice Páně, ať se
mi stane podle tvého slova… V době velikonoční tato modlitba je nahrazena
Novoknínsk¯
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modlitbou: Raduj se… Povzbuzujeme Matku Boží k radosti. Viděla umírat
svého syna, doprovázela ho na křížové cestě, stála pod křížem, držela jeho
mrtvé tělo a ukládala ho do hrobu. Ten, který byl mrtev – její syn Ježíš –
třetího dne vstal z mrtvých. Ježíš žije! V modlitbě prosíme Matku Boží Pannu Marii, aby se za nás přimlouvala, abychom dosáhli cíle našeho života.
Raduj se, Královno nebeská, aleluja,
protože splnil Pán slova svá, aleluja,
z mrtvých vstal, Matko, Ježíš tvůj, aleluja:
u něho za nás oroduj, aleluja.
K: Raduj se a vesel, Panno Maria, aleluja,
L: neboť Pán vpravdě z mrtvých vstal, aleluja.
K: Modleme se:
		Bože, vzkříšením svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, jsi naplnil svět radostí; na přímluvu jeho Rodičky, Panny Marie, dej, ať
dosáhneme radosti života věčného. Skrze Krista, našeho Pána.
L: Amen.


V tomto měsíci před bohoslužbami budeme se obracet k Panně Marii litaniemi, budeme ji vzývat, aby se za nás u Boha přimlouvala. Také jsou četná
setkání u kapliček v naší farnosti. A jsem rád, když se u „své“ kapličky sejdete, pomodlíte se a zazpíváte. Můžeme mít na paměti slova Pána Ježíše: „Kde
jsou dva nebo tři shromážděni v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich.“
Místa, kde se v tomto měsíci bude slavit eucharistie:
1. května bude májová pobožnost a mše svatá v 18:00 hod. v Malé Hraštici.
6. května v 15:00 hod. je májová pobožnost a poutní mše sv. ve Velké Hraštici.
8. května v 15:00 hod. je májová pobožnost a mše svatá u kapličky na
Chramištích.
V sobotu 13. května se zapojíme k pouti za duchovní povolání na Svaté
Hoře. V 11:00 hod. je slavná mše svatá.


Poutní týden v Novém Kníně 15.–21. 5. 2017
•
•
•
•

úterý 16. 5.
středa 17. 5.
pátek 19. 5.
sobota 20. 5.
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17:00 hod. poutní mše sv. na Nové Vsi pod Pleší
8:00 hod v Novém Kníně
18:00 hod. ve Starém Kníně
15:00 hod.v Čelině– poutní mše sv.
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• 25. května – slavnost Nanebevstoupení Páně
			
– májová a mše sv. v 16:45 hod. v Boroticích
• 27. května v 10:00 hod. Velká Lečice
			
v 15:00 hod. Slovanská Lhota

Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc květen
Evangelizační úmysl: Křesťané v Africe
Za křesťany v Africe, aby vydávali prorocké svědectví smíření, spravedlnosti a pokoje, a tím napodobovali Ježíšovo milosrdenství.
Národní úmysl: Za křesťany, aby jejich život byl skrze konání dobra odpovědí na Boží lásku a neztratil tak svěžest a vůni evangelia (EG, č. 39).

Výročí úmrtí kněží se vztahem k naší farnosti
• 1. 5. 1967 z
 emřel v Senohrabech komendátor, bývalý živohošťský farář
Václav Bělohlávek, narozen 1870 v Ouhrově.
• 12. 5. 1834 zemřel v Praze PhDr. Jan Podleský, rodák z Knína 1755.
• 28. 5. 1950 z
 emřel na Pleši Stanislav Pelčík, komendátor a probošt na
Chlumu, narozen 1874 v Příbrami.
R.I.P.


Přeji všem občanům našeho města i naší farnosti radostné prožívání velikonoční doby i mariánského měsíce května. Vyprošuji Boží požehnání a rád
Vám žehnám.
P. Josef Andrejčák, O.Cr.
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ZPRÁVY OD ČÁPA
Příměstské tábory s ČÁPEM
Příměstské tábory připravuje obecně prospěšná společnost ČAP v soukromé škole Trnka v Dobříši, a to v pěti turnusech (za sebou následujících
týdnech) od 10. 7. do 11. 8. Program na téma místních pověstí a bájí bude
dobrodružný jako na opravdovém pobytovém táboře. Děti čekají výlety pěšky vlakem i autobusem, koupání, bojovky, tvoření atd. Lektoři jsou oblíbení
a vždycky je s nimi zábava, jsou to osvědčené známé firmy. Program bude
pro děti připraven každý pracovní den od 7:30 do 17:00 hodin.
Jeden týden stojí 750 Kč díky tomu, že je projekt spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.
Tábor je určený pro všechny děti z 1. stupně ZŠ i přípravných tříd (včetně
dětí se sociálním či zdravotním znevýhodněním).
Více informací najdete na:
www.dccap.cz.

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Den dětí s Čápem
Mezinárodní den dětí můžete letos opět oslavit s ČÁPEM, a to o dva dny
později, 3. 6. na dětském hřišti v Oplocence. Bude tam připraveno velké
množství soutěží a zajímavých zábavných her o žetony, za které si potom
mohou děti vybírat ze spousty krásných odměn. Akce je jako vždy pořádána ve spolupráci s knínským skautským oddílem Koťata a s dalšími obvyklými partnery.

Výstava keramiky
Od 2. 6. do 11. 6. budou v Muzeu zlata v Novém Kníně vystaveny práce frekventantů keramického kroužku u Čápa. Nejlepší díla všech účastníků od
těch nejmenších až po dospělé, včetně lektorky. Přijďte se podívat!
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Zápis na školní rok 2017/2018
Zápis do dětských skupin Oranžový i Zelený ČÁP proběhne 30. 5. od 14:00
do 17:00. Pokud chcete své dítě přihlásit do některé z našich školek, tak nepromeškejte šanci! Více na www.dccap.cz.
Johana Dvorská
O.P.S. ČAP

KONANÉ AKCE
PONDĚLÍ

Kladení věnců

8. 5.

2017
Jako každoročně bude dne 8. května 2017 uctěna památka
všech padlých v II. světové válce. V 10.00 hodin ve spolupráci
s místní organizaci Bojovníků za svobodu a sborem dobrovolných hasičů
budou postupně položeny věnce u všech pietních míst na území města a následně v 11.00 se zúčastníme pietního aktu v Záborné Lhotě.

Pouťová taneční zábava s Evou a Vaškem a Evou
Adams

SOBOTA

20. 5.
2017

Kdy: sobota 20. května 2017 od 18.00 hod. do 21.00 hod.
Kde: Nový Knín, Tyršova 236 – sokolovna
Cena vstupenky: 180 Kč, bohatá tombola
Předprodej a informace:
tel.: 603 220 545, 728 815 233, e-mail: sudovicak@seznam.cz
Po skončení vystoupení Evy a Vaška bude hrát k tanci od 21.00 hod. hudební skupina PATRONKY
NEDĚLE

Novoknínská pouť

21. 5.
2017

Na neděli 21. května 2017 připadá
tradiční Novoknínská pouť.
Novoknínsk¯
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ZÁŘÍ

Itálie – září 2017

7. – 11.

Ve dnech 7.–11. 9. 2017 se koná již tradiční výlet k přátelům
do Valle di Ledra.

2017

Předběžný odjezd ve čtvrtek 7. 9. 2017 ve 22.00 hodin, návrat v pondělí 11. 9.
ve večerních hodinách.
Celková cena zájezdu je 3 500 Kč/osoba.
Prosíme všechny přihlášené, aby platbu provedli nejpozději do konce června, a to hotově v pokladně městského úřadu nebo na účet č. 521474359/0800,
var. symbol 242888.
Podrobné informace s časem odjezdu a programem zájezdu budou na MěÚ
k vyzvednutí od 1. 9. 2017.

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Plovárna v Novém Kníně „Koupelna“
Cesta k vlastní městské plovárně byla v Novém Kníně dlouhá a trnitá,
přičemž konečný výsledek budil spíše rozpaky, protože nikdy nebyla dokončena do takového stavu, aby mohla fungovat jako řádná plovárna. Snaha
podpořit turistický ruch vedla místní zastupitelstvo k nápadu vybudovat
plovárnu, která mohla oživit skomírající hornické městečko Nový Knín, jež
se rozkládá na zlatonosné říčce Kocábě.
Prvotní snahy o vznik koupaliště spadají do r. 1923, kdy byl místním
Sokolem předán návrh na stavbu nového veřejného koupaliště, a bylo započato hledání vhodného místa. Nakonec byla vybrána plocha na Voznickém
potoce, pod mlýnem Krcál, v místech zvaných „na Drahách“. Tedy nedaleko
od místa, kde se plánovala stavba nové sokolovny. Samotná stavba sokolského koupaliště měla začít již v březnu nebo dubnu následujícího roku,
ale nakonec byla zahájena až v květnu roku 1924. Doba stavby ani náklady
na koupaliště však nejsou známy. Podoba se nám dochovala pouze na dobové pohlednici z r. 1924, z které je patrné, že ústí Voznického potoka bylo
rozšířeno a prohloubeno. V horní části vznikl nevelký splav, před kterým
vznikl mělký prostor pro neplavce. Na samotném konci bylo postavené stavidlo, kterým se regulovala hladina vody, čímž vzniklo hlubší koryto, kde
se již mohlo i plavat. Bohužel ještě před samotným dokončením stavby se
v těchto místech utopila dcera Emanuela Matějíčka.
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I když mohlo toto veřejné koupaliště posloužit k letnímu osvěžení, tak
naprosto nemohlo vyhovovat potřebám města a vůbec ne k posílení turistického ruchu. U místních se brzy tomuto koupališti začalo říkat „sokolské
plivátko“, protože sotva stačilo k tomu, aby si zde mohli v době letních veder
smáčet trochu nohy. Proto již v r. 1925 začala vznikat snaha o zbudování
nového koupaliště na říčce Kocábě, kterou inicializoval pan Sirotek, který
provozoval hostinec u říčky ve Starém Kníně.
Avšak, jak již mnoho místních jistě pamatuje, změní se říčka Kocába
v letních měsících spíše v potok a proto, pokud byste ji v určitém místě nepřehradili, tak si zde těžko zaplavete. Ke koupání proto často lákaly splavy,
které patřily místním mlynářům a kde bylo vždy více vody. Když už si místní mysleli, že pořádné koupaliště zůstane jenom snem, pomohla pohotovost
mlynáře Oulehly, který bez dlouhých příprav a zvlášť bez problematických
podpor v jakékoliv formě od města anebo okresu začal během června r.
1934 zřizovat veliké koupaliště nad svým jezem v městské lokalitě, kde se
říká „na Smíchově“. Nechal v těchto místech prohloubit dno a zvýšit jez,
čímž vznikla dostatečná vodní plocha s čistým písečným dnem a hloubkou
pro plavce. Soused pan Eduard Sirotek, který plánoval podobné koupaliště již před devíti lety, dal k dispozici část své zahrady pro hosty, kde byly
postavené převlékací kabinky. K tomuto koupališti se nám dochovala i pozvánka, jež vyšla v lokálním měsíčníku Vltavské proudy a v níž se pravilo:
„Tedy, milí páni rodáci, již nebudete muset v parnu šlapat do Michu1 ani
hubovat na nedostatečné „plivátko“ pod sokolovnou. Kdo rád s pohybem
ve vodě spojuje pohyb ve vzduchu – např. koulení v kuželky – bude mít
k tomu nejlepší příležitost u pana Sirotka, kde se mu ochotně poslouží
i občerstvení od mléka až po to-pivo. Přijeďte, čekáme a těšíme se na vás.“
Zastupitelstvo v Novém Kníně se již 30. srpna 1932 usneslo o záměru postavit novou plovárnu na Voznickém potoce pod mlýnem Krcál. Mělo tedy
spíše jít o přestavbu sokolského koupaliště. Plány pro město zhotovil arch.
Josef Huja ze Slap. Rozpočet na stavbu měl činit přibližně 70 000 Kč. Vodní
plocha plovárny v návrhu činila téměř 600 m2. Během jednání se zastupitelstvo navíc zavázalo, že budou provedeny přípravy a jednání o výkup pozemku, který patřil mlynáři z Krcálu. Ani v lednu r. 1933 ovšem nebyl osud
koupaliště vyřešen, i když bylo poukazováno na to, že by jeho stavba mohla
v době krize zaměstnat hodně nezaměstnaných v městě. Bohužel se nejdříve protahoval spor o pozemek, podruhé zase již bylo na podobný podnik
málo peněz v městské kase a potřetí zas něco jiného, „ale vždy něco“, jak si
postěžoval tehdejší městský tajemník a kronikář v jedné osobě pan Amort.
Stavba nové plovárny byla konečně zahájena na jaře r. 1935, a to se
souhlasem majitele mlýna Krcál, protože město nemělo dostatek prostředků na koupi pozemku, který měl zaplacen z rozpočtu r. 1936. Prvotní rozpočet na stavbu plovárny zněl 15 000 Kč, přičemž se měla tato cena umořovat nájmem samotné plovárny. Celkové náklady však postupně stouply
na 60 000 Kč, z čehož se státním nouzovým příspěvkem zaplatilo 35 000 Kč.
1

Michu byl dobový slangový název pro vrch Chvojná, který dominuje Novému Knínu a kterému se také říká Mikule.
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Zbytek částky již šel na úkor městské pokladny. Bohužel ani v r. 1937 neměl
nikdo o pronájem této plovárny zájem, a proto ji město provozovalo samo.
Navíc nebyl ani vyplacen pozemek, na kterém plovárna stála, a proto zřejmě město nadále navíc samo platilo nájem majiteli pozemku.
Rozměry koupaliště byly 15 x 60 metrů. Dno nádrže a její boční stěny
byly vydlážděny kameny. Koupaliště napájela potrubní odbočka z mlýnského potoka, kterým byl Voznický potok. Odpad vody probíhal kbelovým zařízením, které bylo později nahrazeno betonovým splavem. Maximální vodní
hladina se vyrovnala krátkým povrchovým potrubím. Dno bylo mírně svažité. V prvních dvou třetinách byla hloubka od 30 cm do 1,5 m. V poslední třetině byla zvláštní prohlubeň
asi 2 m hluboká, takže v této části
byla hloubka asi 3,5 m. Počítalo se
zde původně s instalací skokanského můstku, který však nebyl nikdy
postaven. Na koupališti bylo zřízeno
8 rodinných kabin a 2 společenské.
Samotné místo na koupaliště bylo
vybráno tak, aby slunce osvětlovalo
hladinu ráno i odpoledne.
O tom, jak byla plovárna skutečně využívána a jaké s ní mělo město Nový Knín další plány, nevíme
prakticky nic. Dochovalo se nám jen
málo podstatných zpráv. Bohužel již
na začátku r. 1940 postihla město
Nový Knín zimní povodeň, kdy se
po nakupení ledů rozvodnila říčka
Kocába. Ledové kry značně poškodily i plovárnu a její oprava přišla
městskou pokladnu na 7 241 Kč.
Další zprávu máme ze dne 26. 5.
1940, kdy se u městské plovárny konaly rybářské závody, které pořádal místní rybářský spolek. Na začátku následujícího roku, tedy 25.
1. 1941, požádalo město Nový Knín
jako majitel koupaliště pod mlýnem
o potvrzení, že může toto místo nadále využívat jako místní veřejnou
plovárnu. Díky upřesňování názvu,
o jaké koupaliště jde, je zřejmé, že
koupaliště mlynáře Oulehly bylo asi
stále v provozu. Přesto se 11. 2. 1941
opakovala situace z minulého roku,
kdy zadřené kry vzduly vodu tak,
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že se rozlila po celém okolí a zatopila i mlýn nad koupalištěm. Město muselo okamžitě jednat a nechalo odstřelit na několika místech nakupené kry
u mostů, aby nedošlo k jejich stržení. Během této povodně byla plocha plovárny zatopena, ale nedošlo k významnějšímu poškození zařízení plovárny.
Během této povodně však byl poškozen jez a koupaliště mlynáře Oulehly,
který jej již po zbytek války neobnovil, a nejsou zprávy, že by se tomu tak
stalo po válce.
Jedna z posledních přímých zpráv, která se týká městské plovárny, pochází z 1. července 1943, kdy o pronájem projevil zájem Český amatérský
plavecký svaz Praha II., který měl zájem o plovárnu u Nového Knína. Chtěl
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si zde zřídit své výcvikové místo během letních prázdnin, k čemuž i pravděpodobně došlo. Ještě jedna zajímavost vztahující se k veřejným koupalištím
se projednávala v sousední obci Starý Knín, která s Novým přímo sousedila
a vlastně je rozděluje pouze říčka Kocába. Dne 7. května 1944 byla Obecním
zastupitelstvem Starého Knína schválena stavba koupaliště, které si zde
chtělo nechat postavit Kuratorium mládeže z Prahy. Koupaliště mělo stát
na louce pana Součka, bez dalšího upřesnění. Ten měl dostat náhradou
jiný obecní pozemek.
Do konce čtyřicátých let se již na plovárně nic nezměnilo a to zůstalo
nadále v majetku města. Po celou dobu užívání plovárny, tedy počínaje r.
1935 až do konce osmdesátých let, byla využívána místní školou, která zde
vyučovala své žáky plavání. Veřejnému koupališti se postupem času začalo
říkat Koupelna a byla hojně navštěvována během letních měsíců místním
obyvatelstvem. Po r. 1990 však místo značně zpustlo, než si jej pronajal
místní rybářský spolek, který jej využívá jako chovný rybník, který se již
ke koupání příliš nehodí. Takto tedy skončila místní první a poslední plovárna Královského zlatohorního města Knín.
Petr Kadlec

Blýskání na lepší zítřky? Spíš ne.
Po posledním zasedání zastupitelstva mám už několik dní neodbytný pocit marnosti. Na programu bylo několik bodů, které měly naše město opět
o něco málo posunout kupředu, ale nestalo se tak. Alespoň podle mého
skromného názoru a přesvědčení.
Po prvních povinných a informativních bodech došlo na schválení náplně stavební komise. Nesouhlasil jsem už s jejím vznikem na minulém zastupitelstvu a náplň komise, zaslaná sdružením ZLATOHORNÍHO MĚSTA
NOVÝ KNÍN dvě hodiny před zasedáním, mě o smysluplnosti této komise
nepřesvědčila ani teď. Po letmém prozkoumání navrhované náplně jsem
viděl úkoly spíš pro stavební úřad, správu majetku města, radu, či zastupitelstvo (ovšem spíše pracovní). Dva hlasy proti, náplň je schválena a jdeme
dál.
Následuje bod podání žádosti o dotaci na stavební úpravy ZŠ Nový Knín.
To, že se školy všeobecně potýkají s nedostatkem místa pro žáky, je známé
již několik let zpátky a že škola v Novém Kníně není výjimkou, je jasné.
Tím spíš, že do ní dojíždí i žáci z okolních vesnic. O využití stávajících půd
se mluví již několik let, a když je nyní možnost získat na tuto akci dotaci, je
nanejvýš rozumné to zkusit. Schváleno všemi hlasy.
A máme tu bod, zdali podáme žádost o kompostéry. V době, kdy většina okolních obcí na tento model najíždí, včetně Svazku Dobříška a Novoknínska, jehož článek k podpoře kompostérů byl uveřejněn i v posledním
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Novoknínském zpravodaji, by se dalo říct, že je to jasné rozhodnutí. Chyba lávky. Po úvahách jednotlivých zastupitelů, že plastové kompostéry jsou
na nic, že se za rok rozsypou, že by je lidé obratem zpeněžili, když je dostanou zdarma, se jde na hlasování. Deset hlasů proti podání žádosti pohřbívá
možnost a přání desítek novoknínských domácností likvidovat si bioodpad
doma na svých zahrádkách. Proč taky, když si můžou v klidu svůj bioodpad
dotáhnout ke kontejneru, tam ho přeházet dovnitř a zeminu si koupit v zahradnictví. Navíc to město zaplatí a je jedno, že to stojí víc, než kdyby svým
občanům zajistilo kompostéry.
A máme tu zlatý hřeb. Již několik desetiletí se řeší kam s autobusy z našeho historického náměstí. Současný projekt autobusového terminálu se zdá
bude další v řadě nerealizovaných pokusů autobusy vymístit. Na stole byla
možnost podat žádost o dotaci s 10% účastí města do dotačního programu,
kde jsou v současné době podány pouze 3 žádosti. Po diskuzi, zdali vůbec
Nový Knín autobusový terminál potřebuje budovat, se dospělo k hlasování,
kdy zastupitelé deseti hlasy rozhodli, že ne. Nechci si hrát na proroka, ale
Nový Knín bude vždy spádová obec a vždy bude také koncovou stanicí pro
autobusové spoje. Ačkoli nyní došlo ke spojení linek z Prahy na Dobříš, polovina stále končí v Novém Kníně. Dopravci autobusový terminál budovat nebudou. Pokud se budeme spoléhat na to, že ho vybuduje nějaká soukromá
osoba, může se stát, že za pár let se s dopravci nepohodne a máme problém
s autobusy znovu. Vybudovat místo autobusového terminálu odstavnou plochu je finančně pomalu stejně náročné, kdy se ušetří pouze na nástupních
ostrůvcích a objektu zastávky. Další problém je, že na zpevněnou plochu
se z mé zkušenosti dotace nevypisují a tedy financování jde ze 100% za investorem. Řeklo se A, že autobusy nebudou stát na náměstí, ale není vůbec
jasné B, kam ty autobusy dát. Současné řešení je provizorium, které je
vedené jako skládka materiálu, a pokud se někdo začne zajímat, jak je to
legislativně dotažené, že na této skládce stojí autobusy, nevím, kam se chudáci autobusy podějí. Zřejmě budou muset jezdit do svých garáží na Dobříši, nebo Mníšku. Pak ale bude muset někdo lidem vysvětlit, proč je lístek
stojí tolik, protože ty přejezdy se budou muset z něčeho zaplatit. Buď v ceně
jízdného, nebo je zaplatí město na ztrátovosti. Ale konec věštění. Jasné je,
že současné složení zastupitelstva autobusový terminál nechce.
No a nakonec čtvrtečního večera připadlo schválení dotazníku, kde by
se měli občané vyjádřit, jak si představují další rozvoj města Nový Knín.
Schváleno všemi hlasy a já jsem jen zvědavý, jaké priority z dotazníku vyjdou. Nemělo by to být ale zřejmě směrem k podpoře využívání bioodpadu
nebo rozvoji veřejné dopravy.
A proč jsem se vůbec pustil do napsání tohoto článku? Jednoduše proto,
že má představa toho, co by se mělo v Novém Kníně udělat, je jiná než většiny zastupitelů a nevím, jestli se toho chci dál účastnit. Není to rozhodování
lehké, ale čím dál víc se schvalují nebo neřeší věci, s kterými nesouhlasím
a u nichž se mi být nechce.
Petr Chmelík
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Mám a budu – 9. 5. 1998
Když mí rodiče koupili svůj první televizor, psal se rok 1968. Na československém území se zvolna zabydlovaly sovětské tanky, které přijely bratrsky
internacionálně pomoci Vasilu Biľakovi a jemu podobným udržet se u koryt, já začínal chodit do školy a NASA se chystala vyslat první pilotovanou
výpravu na povrch Měsíce. Československá televize vysílala černobíle a zatím jen na jednom programu.
Mnohé z tehdejších pořadů upadly v zapomnění, jiné se aspoň drápkem
zachytily a zůstaly v povědomí. K těm druhým patřily populárně naučné
seriály, jejichž ústřední postavou byl režisér, herec a moderátor Karel Pech.
Vzpomenu-li si na excelentní seriál Tajemství řeči, věnovaný zajímavostem
a záludnostem mateřštiny, a podívám-li se na jazykovou „kulturu“ zejména
některých internetových diskusí, říkám si, že něco podobného ve vysílání
českých televizních stanic docela chybí. A stejně tak by se jistě uplatnila nějaká modernější obdoba dalšího Pechova seriálu Tajemství výchovy, který
byl pro změnu věnován – jak název naznačuje – otázkám společenského
chování. Nevolám po přejemnělé etiketě rokokových salónů s barony v parukách (jejichž drábové ovšem vůči poddaným až tak úplně jemně nevystupovali) a dámami v neskutečně utažených korzetech. Kdyby však hulvátství
známého i z nejvyšších pater (nejen) české politiky bylo méně, asi by si nad
tím nikdo nezoufal – snad s výjimkou parlamentních zpravodajů bulvárních médií, kteří by museli senzace hledat jinde.
Ti, kdo ony doby nepamatují, případně si chtějí paměť oživit, mohou zavítat na web České televize, kde jsou některé díly k dispozici ke zhlédnutí
po internetu: Tajemství řeči najdeme na adrese http://www.ceskatelevize.
cz/porady/896874-tajemstvi-reci/, Tajemství výchovy na adrese http://www.
ceskatelevize.cz/porady/897020-tajemstvi-vychovy/. Dostupné jsou žel jen
některé díly; z původně zamýšlených dvaceti dílů Tajemství řeči jich bylo
odvysíláno pouze šestnáct, v archívu na webu ČT jich lze nalézt dokonce
jen devět.1 Pokud jde o Tajemství výchovy, který se v premiéře vysílal o sobotách od 15. listopadu 1969 do 31. ledna 1970, k dispozici je deset dílů.2
Nás bude nyní zajímat druhý z uvedených seriálů. V tomto případě si
totiž Karel Pech přizval dětského partnera, se kterým vedl dialog a který
některé prohřešky proti společenskému chování názorně předváděl (někdy
ale předváděl i to, jak se to či ono má dělat správně). Mezi těmi pány, kteří
se navzájem oslovovali slovem „příteli“, byl rozdíl nejméně dvou generací,
ale – světe div se – ono to fungovalo, a skvěle. Stačí se podívat třeba jen
na první díl seriálu – Young Shatterhand srkal3 – odvysílaný poprvé 15.
listopadu 1969; byl velice vtipný. Jenže z jiného dílu, z toho pátého, poprvé
odvysílaného 13. prosince 1969, dodnes vane smutek a sklíčenost. Ne ovšem proto, že by tragickým byl výkon účinkujících – ten si udržoval svůj
vysoký standard; „jen“ pojednával – a přesvědčivě – o věcech neveselých:
o stavu pořádku v československých, totiž hlavně pražských, ulicích.4 Zdálo se, že se nám rodí dětská (a později nejen dětská) televizní (a časem snad
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i filmová) hvězda.
Jenže pak se něco
zadrhlo. Televizní
seriál skončil (uvažovalo se o dalších
dodatečných
dílech, ale ty už nebyly natočeny, Jiří
Belčev se mezitím
(ještě v roce 1969)
objevil v televizní
hře Tchýně; v roce
1974 se objevil ještě
v Pechově seriálu
Tajemství nezvířat
– a pak už stopy
jeho herecké kariéry mizí.
Proč však tuto
dětskou hvězdičku, která na pár let zazářila, ale pak se vytratila, připomínat právě v Novoknínském zpravodaji? Zvlášť když zde byli dětští herci
známější; včetně těch, kteří si zahráli třeba ve filmu Ať žijí duchové, natáčeném i v našem městě?
To napoví ještě jedna zpráva – bohužel neodvolatelně závěrečná. Pochází z rozhlasového vysílání ze dne 14. května 1998 a zní takto:
„Při tragické nehodě na motocyklu zahynul Jiří Belčev, který se před
lety jako malý chlapec po boku Karla Pecha proslavil v několika cyklech
velmi populárních výchovných pořadů o kultuře řeči a chování. ČTK
o tom ve středu informoval Karel Pech. Belčev, který by se letos v říjnu dožil 36 let, účinkoval v několikadílných pořadech Tajemství řeči5
	Je možné, že chybějící díly byly nějakým nedopatřením smazány; uvědomme si, že vše se točilo na pásky, jejichž kapacita
zdaleka neodpovídala nynějším záznamovým médiím, a kopie se asi nepořizovaly; pokud byl originál přemáznut novým pořadem, byl původní obsah ztracen – tím spíš, že své oblíbené pořady si nemohli nahrávat ani diváci – první videorekordéry se do
československých domácností začaly dostávat zhruba ve druhé polovině 80. let 20. století, tedy téměř dvacet let po době, o níž
je zde řeč. Asi největší uměleckou ztrátou je romantický historický seriál Ctná paní Lucie, který byl na začátku 70. let 20. století
vytvořen jako doprovodný pořad k losování Matesa – jeho cílem bylo propagovat historické památky, na jejichž obnovu byl výtěžek uvedené loterie určen. Vysílání seriálu bylo po kritickém výroku Gustáva Husáka na jeho adresu přerušeno (možná před
samotným posledním dílem). Nyní je záznam seriálu nezvěstný; nejspíš byl později smazán – a těžko říci, zda nedopatřením,
či úmyslně (když se to tomu Gustovi tolik nelíbilo).
2
	V seznamu dílů chybí ty, které by měly být odvysílány 27. prosince 1969; protože však se ve vánočním období televizní programy už řadu let liší od zbytku roku, je možné, že vůbec nebyl na programu, a chybí jen část, která by měla připadat na 3.
ledna 1970. Ani ty však zřejmě žel nejsou kompletní – například záznam šestého dílu je „urván“ po necelých devíti minutách,
přestože jednotlivé části měly být zhruba čtvrthodinové.
3
	Najdete jej na adrese http://www.ceskatelevize.cz/porady/897020-tajemstvi-vychovy/269531300290001-young-shatterhandsrkal/.
4
Tento díl najdete na adrese http://www.ceskatelevize.cz/porady/897020-tajemstvi-vychovy/26953123185-uprostred-evropy/.
5
V Tajemství řeči Jiří Belčev zřejmě nevystupoval – aspoň v těch částech, které jsem si „projel“, jsem jej nenašel.
6
	Přepis zprávy pochází z webu Českého rozhlasu, konkrétně z adresy http://www.radio.cz/cz/rubrika/bulletin/zpravy-ctvrtek14-kvetna-1998.
1
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a Tajemství výchovy. Rozloučení s Belčevem se koná 15. května v 10:30
v obřadní síni strašnického krematoria.“6
A zde je ten důvod. Místo, na němž k oné tragické nehodě došlo, se sice
nenachází přímo na území našeho města, avšak troufám si tvrdit, většina
spoluobčanů jím projížděla už mnohokrát. Leží na silnici ze Slap do Štěchovic, necelý kilometr od benzínové pumpy u Slap ve směru na Štěchovice.
Dnes tam lze spatřit prostý dřevěný křížek s plíškem, na němž stojí tři
krátké řádky:
Jiří BELČEV
† 9. 5. 1998
„MÁM A BUDU“
Je naprosto nenápadný a omšelý. Když jedu autobusem okolo, obvykle
se snažím jej zahlédnout – ale zdaleka ne vždy se mi to podaří. Nejít svého
času okolo něj, když jsem dokončil jednu ze svých procházek z Nového Knína podle Kocáby do Štěchovic a do odjezdu nejbližšího autobusu mi ještě
nějaká doba zbývala, nevěděl bych o něm dodnes. A už vůbec by mi nebylo
známo, že připomíná člověka, který kdysi nakrátko jasně zazářil, ale pak se
ztratil z očí a znovu jej připomnělo až jeho tragické úmrtí.
Miloš Hlávka

INFORMACE O NOVÉM PROJEKTU
Informace o novém projektu o návratu žen s nezletilými dětmi do zaměstnání na Sedlčansku a Voticku:
„Farní charita Starý Knín pomáhá rodičům s malými dětmi uspět na
trhu práce“
Tento projekt řeší problémy, se kterými se musí potýkat zejména ženy,
které z důvodu péče o malé děti jsou dlouhodobě vyloučeny z pracovního procesu. Pro tuto skupinu bývá mnohdy velice těžké najít zaměstnání
umožňující skloubit péči o dítě a rodinu.
Dlouhodobá zkušenost Farní charity Starý Knín potvrdila, že tyto matky
– naše cílová skupina (dále jen CS) – potřebují pomoc a individuální podporu, často se jedná o osoby, které nejsou schopny se mnohdy vlastními silami
na trhu práce prosadit. Dle našeho názoru je nutná dlouhodobá individuální práce s touto CS a to nejen z hlediska hledání práce, ale také je třeba
ženy motivovat, pomoci jim nalézt sebevědomí a v neposlední řadě zajistit
hlídání jejich nezletilých dětí.
Cílem projektu je v průběhu 2 let jeho realizace podstatně zvýšit
uplatnitelnost 40 žen s malými dětmi do 15 let na volném trhu práce,
10 osob by přímo v rámci projektu mohlo získat zaměstnání u zaměstna-
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vatelů v regionu s využitím mzdoEvropská unie
vých prostředků projektu.
Evropský sociální fond
Projekt má několik fází pomoOperační program Zaměstnanost
ci. Nejdříve se zjistí předpoklady
a potřeby každé z účastnic formou individuálního psychologického poradenství – do této fáze je zapojen
psycholog, který pomůže vytvořit profil účastnice a odborný poradce, pro
správný výběr budoucí profese.
V rámci dalšího kroku dojde ke vzdělávacím a poradenským službám usnadňující návrat do zaměstnání. Smyslem této aktivity je vytvořit
základní předpoklady zaměstnatelnosti CS – žen s malými dětmi do 15 let
věku – a obnovit i posílit základní kompetence nutné pro úspěšné zapojení
na trhu práce. Budou probíhat vzdělávací akce, workshopy, připravené odbornými pracovníky na míru např. jak sestavit strukturovaný životopis, jak vystupovat a jak se obléknout na pohovor, zlepšení komunikačních
schopností, kurz finanční gramotnosti a jiné. Během celé doby jsou účastnice projektu doprovázeny poradenskou i praktickou podporou při osamostatňování na trhu práce. Smyslem je, aby všechny předchozí aktivity
byly završeny úspěchem, tedy získáním zaměstnání.
Následovat budou odborné rekvalifikační kurzy s možností získání
kvalifikace a certifikátu např. v oboru cukrář, kuchař, údržbář parkové
zeleně i případně v jiných oborech na místním učilišti, tedy bez dojíždění.
Pro účastnice projektu bude nakoupenou celkem 15 rekvalifikačních kurzů.
V rámci projektu bude také podpořeno pracovní uplatnění osob, které
absolvovaly některé (či všechny) fáze projektu, bude využito mzdových příspěvků, které zvýší atraktivitu účastnice pro potencionálního zaměstnavatele. Mzdový příspěvek tak bude určitým, časově omezeným, zvýhodněním
do startu pracovní dráhy pro účastnice projektu.
Po celou dobu trvání projektu nabízíme všem účastnicím poskytnutí příspěvku na péči o malé děti a pokrytí cestovních nákladů.
Projekt „Farní charita Starý Knín pomáhá rodičům s malými dětmi
uspět na trhu práce“ je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím
operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
fond:
realizace:
dotace:

Operační program Zaměstnanost
od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2019
4 856 635 Kč

• kontaktní místo pro realizaci projektu je na adrese:
Zahradní 1242 – vnitroblok, Sedlčany
Kontaktní osoba:
Bc. Veronika Hronová – koordinátorka zapojení cílové skupiny
mobil: 734 760 980
webové stránky: http://socialnipece.cz/
e-mail: hronovaprojekt@seznam.cz
Novoknínsk¯
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PODĚKOVÁNÍ
•T
 outo cestou moc děkuji slečně Katce, která rozváží obědy u charity Starý
Knín za pomoc, kterou poskytla při zdravotních potížích panu Josefu Cihelkovi z Libčic. Spojila se s lékaři a počkala se mnou do doby, než přijela
RZ Praha-západ. Vše se stalo 13. dubna. Katce a posádce RZ moc děkuji.
Zdena Cihelková
•M
 oc děkuji touto cestou automechanikům panu R. Žemličkovi, F. Břízovi
a M. Pechačovi za vždy kvalitně a rychle provedené opravy na mém autě.
F. Urner
Sedlčany

JUBILANTI MĚSÍCE KVĚTNA 2017
• Květen je plný oslavenců. Kulatiny slaví pan
František Foltýn, paní Zdenka Cihelková a
pan Josef Stočes. Jubilanty jsou pan Miloslav
Brousek a paní Jaroslava Rákosníková. Dalšími oslavenci jsou paní Hana Škorpíková, pan
Antonín Čampulka, pan Ludvík Koza a paní
Anna Bradáčová. Krásné narozeniny slaví i
paní Libuše Javorková a paní Anna Šindelářová.
Všem přejeme hodně zdraví, radosti a optimismu do dalších let.

Měsíčník Novoknínský zpravodaj
Číslo 04/2017 vyšlo v Novém Kníně, dne 1. 5. 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: čtvrtek 25. května 2017
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PŘÍLOHA NOVOKNÍNSKÉHO ZPRAVODAJE

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE:
Zastupitelstvo obce na zasedání dne 10. 4. 2017 jednalo zejména ve věcech:
•	žádost o revokaci usnesení 353/16 ze
dne 12.12.2016 (neschválení žádosti
o odprodej pozemku parc. č. 265/9,
k.ú. Křeničná) – komise (Jiří Šťástka, Bc. Stanislava Krejčíková, Vít
Šiška, Bc. Hynek Hypr) povede místní šetření a poté bude rozhodnuto
o případném prodeji pozemku;
•	informace pro Zastupitelstvo obce
Chotilsko o zásahu do schváleného rozpočtu obce pro rok 2017
– z důvodu změny vyhlášky č.
463/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2002, o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších
předpisů, a která nabyla účinnosti
od 01.01.2017;
•	zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chotilsko za rok 2016;
•	veřejná vyhláška – monitorovací kalendář pro koupací sezónu
v roce 2017;
•	sdělení k ukončení provozování
VHP společností PASSION a.s.;
•	zahájení díla a oznámení o vstupech na pozemky parc. č. 114, k.ú.
chotilsk¯

Sejcká Lhota v rámci výměny trafostanice Sejcká Lhota;
•	metodika výběru správního poplatku za změnu povolení k provozování VHP;
•	mimořádná veterinární opatření
k prevenci a tlumení moru včelího
plodu;
•	mapová aplikace Územně plánovací dokumentace ve Středočeském kraji;
•	zápis z jednání o zahájení provozování vodovodu Stará Živohošť;
•	oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny – Chotilsko,
Hněvšín;
•	pozvánka na valnou hromadu
České spořitelny a.s.;
•	dražební vyhláška proti povinnému N. Z., Chotilsko;
•	ukončení mimořádných veterinárních opatření k prevenci a tlumení moru včelího plodu;
•	oznámení o aplikaci přípravků nebezpečných nebo zvlášť nebezpečných pro včely;
zpravodaj
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•	vyhlášené dotační tituly ze Středočeského Fondu obnovy venkova,
program 2017–2020;
•	žádost o zaslání návrhu nového
územního plánu obce Chotilsko –
obec zatím nemá k dispozici žádný
návrh nového územního plánu;
•	stanovisko Lesního rodinného klubu pod Trolím vrchem k přístavbě
bývalé kovárny v Prostřední Lhotě;
•	rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu obce na rok 2017;
•	návrhy variant studie přístavby
kovárny v Prostřední Lhotě;
•	žádost o revokaci usnesení 37/17
ze dne 13.02.2017 (zamítnutí umístění mola);
•	žádost o finanční příspěvky pro
Svaz postižených civilizačními
chorobami v ČR, o.s., Linku bezpečí, z.s. a SDH Záborná Lhota;
•	cenové nabídky na výrobu a popis
infopanelů pro Drtinovu rozhlednu na Besedné;
•	nabídku na prezentaci v kapesním
katalogu KAPKA DĚTEM 2017;
•	žádost o umístění dopravního zrcadla a snížení dopravní rychlosti
na 30 km/hod v Prostřední Lhotě;
•	cenovou nabídku na zakoupení
nástěnných kalendářů od SAHARA vydavatelství s.r.o.;
•	žádost o podporu běžeckého závodu VLTAVA RUN 2017;
•	smlouvu mezi obcí Chotilsko a Rytířským řádem Křižovníků s červe-

nou hvězdou o úpravě vzájemných
vztahů v rámci akce odbahnění
a oprava rybníka Kuchyňka;
•	smlouvu o nájmu nebytových prostor na zadní část budovy Muzea
Vltavy a balonů;
•	návrh vnitřních směrnic obce týkajících se BOZP;
•	smlouvy o vytvoření uměleckého
díla a o provedení práce na zajištění
produkce v rámci balonové fiesty;
•	vytištění bulletinu „Chotilskem
tam i sem“;
•	nájemní smlouvy s nájemci bytu č.
1 a bytu č. 2, Prostřední Lhota 22;
•	požadavek na opravu v bytovém
domě, Prostřední Lhota 22;
•	žádost na Státní pozemkový úřad
o bezúplatném převodu pozemků;
•	žádost o úpravu obecně závazné
vyhlášky týkající se zkrácení nebo
zrušení nočního klidu;
•	závěrečný účet obce za rok 2016;
•	zakoupení reklamních předmětů
k výročí 90 let od založení SDH
Chotilsko;
•	požadavek na pořízení kontejneru
na plast ke kabinám v Prostřední
Lhotě;
•	požadavek na zakoupení křovinořezu do majetku obce;
•	nabídku na provoz turistické
atrakce „Vodní svět“ v době konání Chotilského posvícení.
-OÚ-

PODĚKOVÁNÍ HASIČŮM A OSTATNÍM DOBROVOLNÍKŮM
Děkuji všem hasičům a ostatním dobrovolníkům, kteří se zúčastnili úklidu příkopů u silnic od Živohošťského mostu, směrem na Zábornou Lhotu,
Prostřední Lhotu a Sejckou Lhotu až po Mokrsko.
-starosta obce, velitel SDH Chotilsko-
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PONDĚLÍ

HOLD OBĚTEM VÁLKY

8. 5.
2017

Dne 8. května vzpomeneme našich spoluobčanů, kteří položili své životy na samém konci 2. světové války.
Pietním aktem v 11 hodin
u památníku padlým bojovníkům v květnové revoluci
1945 v Záborné Lhotě uctí
jejich památku položením
věnců zástupci obce Chotilsko, členové místních sborů
dobrovolných hasičů, místní
občané a hosté.

chotilsk¯
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CHOTILSKÝ RECEPTÁŘ
V tomto receptáři si představíme jednoduché jídlo z ředkviček a recept na vynikající bezinkový burčák, po kterém
se vždy jen zapráší.
Ředkvička bývala spolu se salátem symbolem jara – nevyhovují jí vysoké teploty a letní horka, původem pochází
z Asie a dobře ji znali a používali i staří Egypťané v době
stavění pyramid. V Čechách se objevila poměrně pozdě, až
ve 2. polovině 18. století.
My bezinkový burčák děláme každé jaro. Je to taková
perlivá mírně alkoholizovaná limonáda, není tolik sladká a zatím chutnala
všem, kdo ji okusili. Po přelití do lahví víčko úplně nedotahujte, podobně jako
u pravého burčáku z hroznové šťávy.

ŘEDKVIČKOVÁ POLÉVKA
Potřebujeme:
• 2 lžíce másla
• ředkvičkové listy ze dvou svazků ředkviček
• 2 svazky ředkviček (1 svazek nechejte na ozdobení)
• 3 brambory
• 800 ml zeleninového vývaru
• 200 ml smetany ke šlehání
• sůl, pepř
• řeřichu nebo kerblík na ozdobu
 hrnci rozpusťte máslo, vsypte do něj cibuli, po chvíli přidejte jemně
V
pokrájené ředkvičky (1 svazek) a vše nechte na mírném ohni zesklovatět a změknout. Potom přihoďte omyté a okapané ředkvičkové listy a
míchejte do zavadnutí; trvá to asi 4 minuty. Přidejte brambory, zalijte
je horkým vývarem a vařte asi 20 minut doměkka.
Hrnec odstavte a polévku rozmixujte. Vmíchejte smetanu, osolte, opepřete a prohřejte. Při podávání ozdobte jemně pokrájenými zbylými
ředkvičkami a kerblíkem nebo výhonky řeřichy.
Na polévku použijte jen nepoškozené mladé a nezvadlé listy ředkviček
od osvědčeného pěstitele nebo z vlastní zahrádky.
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BEZINKOVÝ BURČÁK
Potřebujeme:
• 10 okvětí černého bezu
• 1 kg cukru
• 10 g kyseliny citronové nebo 2 citrony
• živná sůl
• vinné kvasinky
 ředtím, než natrháme bezinkové květy, dáme naklíčit vinné kvasinP
ky podle návodu na obalu. Květy černého bezu propláchneme čistou
vodou, stopky co nejvíce zkrátíme. Květy necháme okapat a spaříme
roztokem 4 l vody, ve kterém jsme rozpustili 1 kg cukru. Přidáme ½
balíčku živné soli, kyselinu citronovou nebo lépe 2 na plátky nakrájené citrony bez jadérek a po vychladnutí naklíčené kvasinky. Směs
ponecháme 1–2 dny v kvasné nádobě. Pak zákvas přecedíme a mošt
necháme stejným způsobem kvasit při pokojové teplotě. Za pár dní
můžeme začít ochutnávat, nejdříve je to nevinná mírně perlivá limonáda, každým dnem však stále víc opojná, jak v ní přibývá alkoholu.
V tomto stadiu je bezinkový burčák nejchutnější. Poměrně brzy se
však začne čistit a stane se z něj bezinkové víno. Po vyčištění je potřeba čiré víno stočit hadičkou z kvasné sedliny do lahví a uložit v chladu
nebo rovnou vypít.
Dobrou chuť přejí

-Lhotské vařečky-

VZPOMÍNKA
Kytičku na hrob Ti můžeme dát, svíčku zapálit
a s láskou vzpomínat.
Ve čtvrtek 11. května uplyne už 15 let, kdy nás navždy
opustil náš milovaný manžel a tatínek pan Otakar Petrák z Mokrska. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomíná manželka Alena a dcery.

chotilsk¯
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KOREJSKÁ DOBRODRUŽSTVÍ
Běhání je nejen tzv. „trendy“ volnočasová aktivita pro radost a zdraví,
ale i zdroj pocitů štěstí díky endorfinům, které se při něm uvolňují do krve.
A když se mu člověk věnuje se zaujetím a dlouhodobě, přináší i mnoho jedinečných zážitků, jež mu obohacují život. Je to sport, který si může dovolit
každý, nezáleží při něm na věku ani na sociálním postavení. Mě, „obyčejnou“ poštovní doručovatelku, která se běhání věnuje od svých patnácti let,
odnesl z Prostřední Lhoty v půli března během dvanáctihodinového letu
až do Jižní Koreje na Mistrovství světa veteránů v halové atletice. Doslova
bomba, to mi věřte, a já bych se chtěla o to všechno s vámi aspoň několika
postřehy podělit.
Vůbec jsme netušili, co nás po přistání
v jihokorejském velkoměstě Daegu (2,5
mil. obyvatel, Korejci mu říkají „Tegu“)
bude čekat. Ten první okamžik byla naprostá bezmoc – po vystoupení z letadla
čínských aerolinek a čekání na zavazadla zjišťujeme, že nikomu z nás nefunguje v Koreji telefon. No, a adresu
našeho ubytování jsme měli napsanou
majitelkou bytu v korejštině (pak jsme
pochopili proč, většina uliček měla jen
korejské názvy, napsané „rozsypaným
čajem“, takže bez znalosti jejich písma je
na nárožní ceduli nepřečtete, i když budete název umět vyslovit), a původní záměr byl, že majitelce z letiště zavoláme,
aby nám anglicky cestu popsala. Zavolat se nám nakonec podařilo z telefonu
pracovníka letiště, avšak majitelka telefon nebrala. Naštěstí v infocentru na letišti nám vyhledali adresu na internetu
a ukázali na mapě města, v jaké části by to mohlo být a jak se tam dostat,
„rozsypaným čajem“ nám na kus papíru napsali číslo busu a stanici, kde vystoupit, ta měla tentokrát zastávku označenou i názvem psaným anglicky.
Samozřejmě, že ubytování jsme stejně nenašli, uličky na okraji města byly
pro nás s jejich korejsky psanými názvy nečitelné, tak opět pomohl telefon
jednoho místního obchodníka, který se konečně majitelce našeho bydlení
dovolal. Přišla pro nás a odvedla si nás. Sláva! Ten den večer začaly i fungovat naše telefony, ale jen ty chytré přes internet, ovšem moje stará dobrá,
leč „blbá“ Nokia zůstala hluchá celou dobu a probudila se až po deseti dnech
zpátky v Evropě.
Ty první zmatky byly ale k něčemu dobré, zjistili jsme veledůležitou
věc. Všichni Korejci jsou velmi ochotní. Korejec vás neopustí, aniž by vám
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pomohl,
jakoby
pomáhat druhým byla
jeho povinnost. Každý
na mapě vyhledal, co
jsme potřebovali, třeba
s námi strávil i půl hodiny, nakreslil několik
korejských znaků (ono
je to vlastně abeceda,
ne znaky, a není složitá, jedno slovo se dá napsat na více způsobů, to
když se písmena složí
do slabik, tak je pro to
trochu jiný znak) a vysvětlil – tímhle (prstem
ukázal na znak) pojedete, tam (zase ukazováček na dalším znaku) vystoupíte… to vše s úsměvem bezmála šťastným.
Dvakrát nás dokonce chtěli za své peníze odvézt taxíkem do hledaného místa, ale to jsme odmítli, ochoty se nemá zneužívat.
Pak jsme začali Koreu pro nás objevovat. Hned první věc nás zaujala –
wifi je možné chytit běžně i na ulici, ovšem chtělo to po nás nějaká hesla…,
samozřejmostí je wifi v metru. Takže prakticky neuvidíte člověka „nemobilujícího“, který by si třeba jen s někým povídal. Všichni se chovají stejně
– realita okamžiku jim uniká, žijí ve svém mobilu, do něhož vytrvale zírají.
Další věc, kterou si brzy uvědomíte – korejské ženy trochu staršího věku
vypadají skoro jedna jako druhá, stejné účesy většinou krátce ostříhané
a naondulované, několikrát jsme si říkali – s touhle jsme přece jeli i včera
a s touto taky… A naopak, všechny mladé dívky mají vlasy dlouhé a s věkem jakoby je pak zkracovaly. Mladí chlapci zase nosí všichni jeden zástřih.
Proč jenom chtějí vypadat všichni stejně???
Trochu nás šokovala korejská nemocnice. Petr, hlava naší části výpravy,
začal mít problémy s ušima, tak jednu musel navštívit v naději, že mu pomohou. Pacienti tam seděli na chodbě, lékař chodil za nimi a tam je ošetřoval, dokonce i s kapačkou… Po jedné straně chodby byly plenty, a když se
mělo udělat něco složitějšího, šlo se za plentu. Prohlídka uší ho stála 170 eur,
ale bolesti v nich ho nezbavili.
Svoje poznávání pro nás tak exotické země jsme chtěli zahájit – jak jinak
– jídlem a zvyky kolem stravování. V okolí našeho bytu na okraji města bylo
hodně čínských hospůdek, jídlo tady připravovali většinou smažené a skoro
vždy kuřecí, přičemž se snažili zpracovat a prodat úplně všechno – třeba
i kuřecí smažené žaludky, což by asi u nás doma nikoho nenapadlo… On to
byl těžký výběr, když název pokrmu byl jen korejsky a majitel hospůdky
ani neuměl vysvětlit, co je to vlastně zač. Nějací štamgasti nám poradili, že
to, na co se ptáme, je dobré, a tak nás přesvědčili, abychom si to dali. Nebychotilsk¯
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lo to tak špatné, ale já jsem spíše chtěla poznat korejskou stravu, tak jsem
do těch čínských hospůdek v naší blízkosti už nešla, také proto, že smažená
jídla moc nemusím.
V korejských restauracích se sedí na poduškách na zemi kolem nízkého
stolu, ale časté jsou i restaurace s normálními stoly i židlemi. Uprostřed každého stolu je otvor, v něm je nějaký vařič, nad ním odsavač par. Jídla se
objednávají tak, že i když je vás u stolu víc, musíte vždy objednat jen jeden
pokrm, teprve až ho všichni společně snědí, přinese se další. Naší prosbě, že
si každý chce objednat své jídlo jenom pro sebe a sní si je sám, většinou špatně rozuměli a také pak špatně účtovali při placení, samozřejmě v náš neprospěch. Tedy musíte objednat jeden pokrm, obsluha k němu přinese spoustu
mističek a rozestaví je po celém stole. Je v nich různá naložená a dost štiplavá zelenina, spousta velmi ostrých omáček, naložené listy (jako naše lipové
listy to vypadalo). Pak přinese maso a opéká ho před vámi nad tím vařičem
uprostřed stolu. Jakmile je hotové, rozkrájí je na kousky, aby si je stolovníci
mohli brát jídelními hůlkami, namáčet do omáček v miskách a pojídat. Když
je všichni společně snědí, můžete pokračovat dalším chodem. Ovšem Korejci
jedí velmi tučná masa, hodně vepřového a prasata asi chovají až do velké
váhy, kdy jsou samé sádlo, nebo nějaký obzvlášť sádelnatý druh. Také milují
kůže upravené na různý způsob, jednou nám jakési kůžičky i předložili, no,
moc jsme jich nesnědli. Kůže tam prodávají i na ulici, opékané na špejli, jako
se u nás prodávají opékané klobásy nebo hot-dogy.
Zajímavou zkušenost jsme získali na největším tržišti v Daegu, v Seamon Market. Nabízelo se tam snad všechno, co se dá sníst, hlavně nepřeberné množství ryb často prapodivného vzhledu. Neodolali jsme ochutnat jakési restované brouky v nějaké tmavé omáčce. Chutnali jako oříšky, krásně
křupali v zubech a půlka dvoudecového kelímku jich úplně stačila k tomu,
aby byl člověk sytý. Nezjistili jsme, co to bylo za brouky, ale hlavně, že
chutnali! A velké čerstvé suši na tomto tržišti bylo po přepočtu na naše peníze za pár korun – výborný, lehký a chutný oběd! Šikovná korejská dívka
za pultem měla jedno takové suši zabalené do půl minuty. Také mě zlákal
čerstvě udělaný velký trávový lívanec (ono to asi nebyla tráva, ale vypadalo to tak, když to žena připravovala, jako sekaná tráva v tenkém těstíčku),
k tomu podala velmi ostrou omáčku, no to bylo pochutnáníčko! Jednou jsem
to přinesla i domů ostatním a druhý den tam kolega Ivo chtěl jít na ten lívanec celý z trávy se mnou! I to za pár korun na naše peníze. Tady na tržišti
jsme nakoupili domů také ženšen, v okolí Daegu se jej prý pěstuje nejvíce
z Koreje. A korejský ženšen je údajně naprosto nejlepší na světě.
Byla by škoda v Koreji nenavštívit nějaký buddhistický klášter. Je jich
tam spousta, my jsme si vybrali klášter Donghwasa Temple se sochou Buddhy vysokou 37 metrů, zhruba hodinu cesty autobusem severně od Daegu.
Vstupné bylo na naše peníze asi 60 Kč za každého (hned nás napadly myšlenky na drahé vstupné do našich muzeí a zámků). Další výlet mimo hranice
Daegu byl do typické korejské vesničky, kde se žije tradičním způsobem života – Yangdong Village. Leží východně od Daegu, blízko pobřeží a korejská
vláda tyto vesničky v jejich tradičním způsobu života podporuje. Cestou na-
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zpět jsme přejeli naši přes t u p ovo u
stanici Gyeongju-si o několik zastávek.
Ne ve všech
autobusech
byly
jejich
názvy napsány
latinkou
a právě tady
také
zrovna
ne, tak jsme
propadli zděšení, že jsme
bůhví
kde
a nestihneme
bus do Daegu. Přeběhli
jsme
silnici
na
zastávku
na druhé straně a naštěstí akorát přijížděl autobus, který nás odvezl nazpět… Těch překvapení zaviněných odlišnou kulturou, jazykem i písmem bylo mnoho, ale
díky ochotným příjemným Korejcům se vždy obrátily v dobré. Nikdy nezapomenu na úslužné úklony, kterými nás častovali na každém kroku pořadatelé ve sportovním areálu, kde se halové mistrovství světa konalo. Sloužily
jako pozdrav, poděkování i jako prosté vyjádření sympatií.
A nakonec trochu sportování, vždyť kvůli tomu to všechno vlastně bylo.
Na Mistrovství světa veteránů v halové atletice v Daegu přijelo 37 Čechů.
Podařilo se nám získat pro Českou republiku 45 medailí a v hodnocení států
jsme skončili na 11. místě ze 75 států. Mně se podařilo vybojovat bronzovou
medaili v běhu na 800 m za Američankou a Australankou a také zlatou medaili v týmu žen v krosu na 8 km a dále 5. místo v běhu na 1500 metrů. Při
vší skromnosti jsme na sebe pyšní, nejeli jsme tam zbytečně.
Jenže, ach jo – všechno jednou končí. Den po skončení mistrovství jsme
nastoupili do letadla s několika kořeny ženšenu v kufru a s rancem nezapomenutelných vzpomínek na Koreu, tu hodně zajímavou zemi, v duši. Z romantického okouzlení férovou atmosférou sportovních soutěží nás do reality současného světa vrátily čínské stewardky, jež před odletem z Daegu
zatáhly okénka, aby nebylo vidět ven. Totéž udělaly i před přistáním cestou
tam. Takže při příletu ani odletu jsme korejskou zemi pod námi ani svět
kolem neviděli. Nesměli jsme? Proč? Nikdo z nás se nezeptal, tak to bude
tajemství, nad kterým budu nějaký čas přemýšlet…
-Libuše Vlachynská-
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PŘÍLOHA NOVOKNÍNSKÉHO ZPRAVODAJE

ZPRÁVY Z OBCE
Usnesení ze zápisu č. 24/2017 ze zasedání Zastupitelstva
obce Mokrovraty, konaného dne 5. 4. 2017 od 19.00 hodin
• Usnesení č. 1-24/2017
Zastupitelstvo obce Mokrovraty volí
zapisovatelku JUDr. Veroniku Kučíkovou a jako ověřovatele zápisu
p. Pavla Vohralíka a p. Karla Kaláta.
Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů,
proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.
• Usnesení č. 2-24/2017
Zastupitelstvo
obce
Mokrovraty
schvaluje program jednání zastupitelstva obce dne 5. 4. 2017 takto:
1. s
 mlouva o zřízení věcného břemene;
2. žádost o pronájem části obecního pozemku parc. č. 118/1 v k.ú.
Mokrovraty;
3. žádost o vydání závazného stanoviska ke stavbě vodní nádrže;
4. různé.
Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů,
proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.
• Usnesení č. 3-24/2017
Zastupitelstvo
obce
Mokrovraty
schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozem-
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ku parc. č. st. 123/1 a parc. č. 672/1
v k.ú. Mokrovraty mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874//, 405 02 Děčín a obcí Mokrovraty.
Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů,
proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.
• Usnesení č. 4-24/2017
Zastupitelstvo
obce
Mokrovraty
souhlasí s pronájmem cca 25 m²
pozemku parc. č. 118/1 v obci a k.ú.
Mokrovraty a schvaluje zveřejnění
záměru tohoto pronájmu.
Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů,
proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.
• Usnesení č. 5-24/2017
Zastupitelstvo
obce
Mokrovraty
souhlasí se stavbou vodní nádrže
na pozemcích parc. č. 171/9 a 172/9
v k.ú. Mokrovraty.
Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů,
proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.
Stanislava Ecklová
starostka obce
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AKTUALITY Z NAŠÍ ŠKOLY
Vážení spoluobčané,
rádi bychom se v úvodu našich aktualit vrátili k oslavě Velikonoc tak, jak
proběhla v naší škole. Samotnému tvořivému odpoledni s rodiči předcházela jeho příprava. Děti z mateřské školy připravovaly krátký program a pekly velikonočního beránka. Ani žáci ze základní školy se nenechali zahanbit
a mimo pečení beránka a mazanců připravovali velikonoční přáníčka a dárečky pro své nejbližší.
Celé přípravy se nesly v duchu velikonočních zvyků, obyčejů a tradic.
V úterý 11. dubna jsme se všichni sešli na velikonočním tvořivém odpoledni
a spolu s rodiči si připomněli kouzlo a poezii Velikonoc. Jednalo se o malování kraslic barvami, zdobení velikonočních zajíčků i vajíček určených
k zápichu a skládání velikonočních kuřátek. Tatínkové, ale nejen oni, si
ověřili pletením pomlázky svou zručnost a um. Pro všechny zúčastněné
bylo připraveno pohoštění.
„Ukliďme Česko“ je již tradiční název, který se vžil u příležitosti oslav Dne
Země. I děti, žáci a ostatní pracovníci školy se k této výzvě připojili a společně se zapojili do úklidu okolí školy, Oranžového hřiště i školní zahrady.
Poté následovala beseda o třídění a správné likvidaci odpadu. Nechybělo
ani připomenutí týkající se ochrany přírody a životního prostředí. Všichni
s uspokojením konstatovali, že všechny námi zasazené stromky a keře se
probudily k životu a obalily lístky.
24. 4. se otevřely dveře naší školy všem, kteří měli zájem nahlédnout do vyučovacích hodin.
V závěru měsíce na nás čeká ještě jedna akce, a tou je průvod čarodějů
a čarodějnic obcí, kteří donesou na určené místo vlastnoručně vyrobenou
čarodějnici. Všichni se těšíme.
zaměstnanci ZŠ a MŠ Mokrovraty

Květen 2017
10. 5. 2017

zápis dětí do MŠ

MŠ

11. 5. 2017

„Sváteční chvilky nejen pro maminky“
besídka dětí MŠ ke Dni rodin

MŠ

18. 5. 2017

pasování žáků 1. ročníku „na čtenáře“

ZŠ

„Po stopách dobříšských legend“
– exkurze žáků 3.–5. ročníku po významných místech Dobříše
MOKROVRATSK¯
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Recitační soutěž:
1. školní kolo
2. recitace v Památníku Karla Čapka ve Staré Huti

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V MOKROVRATECH
PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
Zápis dětí do Mateřské školy v Mokrovratech (podání žádosti o přijetí dětí
k předškolnímu vzdělávání) se bude konat dne 10. května 2017 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 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.
•K
 ritéria 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 podání 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.
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SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU V ROCE 2017
Sobota 20. 5. 2017:
• Mokrovraty, před obchodem
• Pouště, náves			

12:30–12:40 hod.
12:43–12:53 hod.

SOBOTA

20. 5.
2017

Nebezpečný odpad: staré barvy, motorové oleje, olejové filtry, brzdová kapalina, rozpouštědla, kyseliny,
hydroxidy, detergenty a odmašťovadla, fotochemikálie,
staré léky, zbytky zahradní chemie, olověné aku baterie, monočlánky, zářivky apod.
Nebezpečný odpad lze odložit zdarma.

SVOZ ELEKTROODPADU A OBJEMNÉHO ODPADU
Kdy: sobota 27. 5. 2017 od 10.00 do 12.00 hod.
• Mokrovraty – dvůr u hasičské zbrojnice
• Pouště – u kontejnerů na tříděný odpad

SOBOTA

27. 5.
2017

Elektroodpad – pouze kompletní elektrozařízení: pračky, mikrovlnky,
ledničky, vrtačky, vysavače, žehličky apod.
Objemný odpad: koberce, lina, nábytek, matrace apod.
Pneumatiky nepatří do objemného odpadu!
Občané a chataři z Mokrovrat a Pouští mohou odpad na těchto místech
odkládat zdarma.

INZERCE
Zemědělská společnost Dobříš, spol. s r.o. přijme:
Skladnici, administrativní pracovnici pro provozovnu Mokrovraty, mzda
19 000 Kč, nástup možný ihned.
Kontakt: 318 541 959, zamestnani@zsdo.cz

MOKROVRATSK¯
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PODĚKOVÁNÍ
Dne 1. 4. 2017 se uskutečnil již potřetí hasičský ples zorganizovaný naším
spolkem Sbor dobrovolných hasičů Mokrovraty-Pouště, z.s. Jménem našeho
hasičského spolku bych tímto ráda poděkovala Zemědělské společnosti Dobříš, spol. s r.o. za hodnotnou hlavní výherní cenu do „tomboly“ (věcný dar
za účast v soutěžích) a dále obci Mokrovraty, jakož i všem spoluobčanům,
kteří svými věcnými dary přispěli k motivaci soutěžících účastníků plesu.
Dále bych ráda poděkovala všem, kteří se podíleli na přípravách a organizaci našeho hasičského plesu v restauraci u Tondy Černého v Mokrovratech, jmenovitě pak zejména Pepovi M. za to, jak se zhostil moderování
celé akce, členkám spolku Andree D. a Lence K. za jejich asistenci Pepovi,
přípravu „tomboly“, tisk a distribuci vstupenek, výzdobu sálu atd. a samozřejmě i všem dalším členům a členkám spolku, kteří přiložili ruce k dílu.
Veronika Kučíková

KOLAUDACE NOVÉ ČOV,
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ČOV
Dne 31. března 2017 zdárně proběhla kolaudace naší nové ČOV za účasti
dotčených orgánů státní správy: MěÚ/VŽP Dobříš, ČIŽP Praha, Povodí Vltavy a technologického dozoru EKO-VAK, s.r.o. Dobříš. Více než roční zkušební provoz byl důsledně sledován analytickými rozbory vypouštěné vyčištěné vody laboratoří firmy EKO-VAK, s.r.o. Dobříš. Výsledky vyhovovaly
stanoveným podmínkám až na obsah fosforu, který se vyřešil zvýšeným
dávkováním flokulantu.
Technologický dozor inicioval odstranění některých nedodělků u zhotovitele technologie firmy IMOS group a.s. Zlín, např. nástavby vzduchových
čerpadel (mamutka) a úpravy softwarového nastavení některých funkcí automatického režimu ČOV.
Vážnější problém byl s odčerpáváním kalové vody z kalové jímky, který jsme si sami vyřešili, a vyměnili jsme vzduchotěsné podlahové dekly
za kompozitové rošty.
Letošní zima a mrazivé počasí prověřilo též úsek předčištění, který je
umístěn mimo klimatizované prostory a je ochráněn teplovodními elektro-kabely. Došlo ke zkratu, zamrznutí promývací vody a roztržení dvou ventilů. Závada byla svépomocí odstraněna.
Současně s kolaudací nové ČOV proběhlo řízení pro další omezený provoz stávající kořenové čistírny – KČOV I, aby bylo kam ukládat přebytečný
výskyt starých septiků zatížených již anaerobním procesem, který kořenovému systému nevadí.
Závěrem lze říci, že nová ČOV splňuje to, co se od ní očekávalo, tj. zlepšení kvality vyčištěné vody vypouštěné do Kocáby, ovšem za nepoměrně
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vyšších nákladů. Nezbytně nutná je denní obsluha a kontrola provozu ČOV.
Pro případné zájemce se v sobotu 13. května 2017 uskuteční
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v nové ČOV (pod bytovkami)
od 9 do 12 hod.

SOBOTA

13. 5.
2017

Jste srdečně zváni.
Bohumil Chlumecký
technický pracovník ČOV

Obec Mokrovraty
si Vás dovoluje pozvat na

DĚTSKÝ DEN

konající se v neděli

21. května 2017 od 13.30 hod.

na fotbalovém hřišti v Mokrovratech

Nejen děti čeká mnoho zábavy...
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INZERCE

FIRMA

AGROMED S.R.O.
přijme:

PRO NOVÝ KNÍN A OKOLÍ
Vytiskneme Vaše opravdu velké

asistentku managementu

BANNERY | PLAKÁTY | FOTOGRAFIE
SAMOLEPY | TAPETY

Tel.: 723 017 356,
602 275 113
e-mail: agromed@email.cz

www.r55.cz
tel.: 251 550 087

na administrativní
a organizačně-technické
práce pro pobočku Nový Knín
(recyklace textilu).
NJ nebo AJ, PC, zapracování,
nástup dle dohody.
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