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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
na začátku se omlouvám za dezinformaci v minulém čísle – Miloš Petřík
byl ve funkci místostarosty plných 20 let, takže již od roku 1994.
Jsme na začátku letních prázdnin, a proto několik slov k tomuto tématu.
Je to čas dovolených, letních táborů, koupání a výletů. Přeji dětem krásné
prázdniny, aby načerpaly sílu do nového školního roku. Ten bude v Novém
Kníně ve znamení změny na postu ředitele. Přeji panu Mgr. Miloši Krátkému dobrý vstup do této funkce a věřím, že bude pokračovat dobrá spolupráce školy a města. Přeji celému pedagogickému sboru hezké prázdniny
a vstup do nového školního roku.

Ing. Tomáš Havlíček
starosta

Titulní kresba:
Zákoutí na náměstí v Novém Kníně
Novoknínsk¯
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ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
USNESENÍ č. 34/18 ze zasedání Zastupitelstva města
Nový Knín ze dne 19. 4. 2018
• USNESENÍ č. 1 – 34/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
volí ověřovatele zápisu – paní
Ing. Jaroslavu Michálkovou a pana
Ing. Radka Hrubého.
• USNESENÍ č. 2 – 34/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje doplněný program zasedání zastupitelstva se změněným pořadím bodů usnesení.
• USNESENÍ č. 3 – 34/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje zápisy o činnosti Komise pro výběrové řízení na provedení forenzního auditu výstavby
infrastruktury u rodinných domů
v Ledrenské ulici v Novém Kníně
a za vítěze výběrového řízení vyhlašuje firmu BDO a ukládá starostovi
města uzavřít Smlouvu o poskytnutí
služeb s vítězem výběrového řízení
tak, aby realizace forenzního auditu
mohla započít dne 23. 4. 2018, dále
informovat zaměstnance městského
úřadu o probíhajícím auditu a zajistit jejich součinnost. Garantem komunikace mezi dodavatelem forenzního auditu a Zastupitelstvem bude
Kontrolní výbor. Zápisy z jednání
výběrové komise a dokumentace
o výběrovém řízení jsou nedílnou
součástí tohoto usnesení.
• USNESENÍ č. 4 – 34/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje, že dalším bodem pro-
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gramu zasedání zastupitelstva č.
34/2018 bude způsob provedení celkového auditu města Nový Knín.
• USNESENÍ č. 5 – 34/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje vzhledem k usnesení č. 16
– 31/2018 – ZM, které schvaluje rozšíření forenzního auditu na celkový
audit města, doporučuje výběrová
komise požádat o cenovou nabídku
aktuálního vítěze výběrového řízení
na provedení forenzního auditu – společnost BDO a pověřuje předsedu výběrové komise jednáním se společností BDO o předložení cenové nabídky.
• USNESENÍ č. 6 – 34/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje
revokaci
usnesení
č. 7 – 30/2018 – ZM ve smyslu upuštění od koupě vozidla Ford Ranger
z důvodu nesplnění podmínek pro
provoz JSDH Nový Knín.
• USNESENÍ č. 7 – 34/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje koupi zásahového vozidla
Nissan Navara za cenu 285 000 Kč
pro JSDH Nový Knín.
• USNESENÍ č. 8 – 34/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje výsledek výběrového
řízení „Nový Knín – rekonstrukce
místní obslužné komunikace č. C16“
a smlouvu s jejím vítězem firmou
M – SILNICE a.s.
zpravodaj
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• USNESENÍ č. 9 – 34/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje oslovení vítězné firmy
M – SILNICE a.s. na podání nabídky
na druhou část komunikace č. C16
a součinnost se zástupci města při
podání podkladů pro tuto nabídku.
• USNESENÍ č. 10 – 34/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje nového předsedu sportovní komise pana Ondřeje Moravce.
• USNESENÍ č. 11 – 34/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje koupi dvou kusů dopravních radarů od firmy Bártek rozhlasy,
s.r.o. dle cenové nabídky z 28. 3. 2018.
• USNESENÍ č. 12 – 34/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
a smlouvu o právu provést stavbu č.
IP-12-6013768/VB/1 s ČEZ Distribuce,
a. s., IČ 24729035.
• USNESENÍ č. 13 – 34/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-126011595/1 Nový Knín, Kozí Hory, NN
pro parc. č. 699 s ČEZ Distribuce, a. s.,
IČ 24729035.

• USNESENÍ č. 14 – 34/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje
rozpočtové
opatření
č. 1/2018. Detailní opatření je nedílnou součástí tohoto usnesení.
• USNESENÍ č. 15 – 34/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
projednalo část zápisu stavební komise ze dne 17. 4. 2018 ohledně oprav
místních komunikací a pověřuje
stavební komisi k dokončení úplného harmonogramu oprav místních
komunikací dle schváleného klíče.
• USNESENÍ č. 16 – 34/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje dokončení stavby ulice
Ledrenská dle zápisu ze schůze stavební komise konané 9. 4. 2018.
• USNESENÍ č. 17 – 34/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje doporučení stavební komise prošetřit záležitost zaasfaltování dříve položené dešťové kanalizace
v ulici Ledrenská a toto prošetření
zahrnout do schváleného forenzního
auditu.
Ing. Tomáš Havlíček, starosta města
Petr Chmelík, místostarosta
V Novém Kníně dne 19. 4. 2018

USNESENÍ č. 35/18 ze zasedání Zastupitelstva města Nový
Knín ze dne 4. 6. 2018
• USNESENÍ č. 1 – 35/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
volí ověřovatele zápisu – Josefa Kolku a Ondřeje Moravce.

Novoknínsk¯

• USNESENÍ č. 2 – 35/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje program zasedání zastupitelstva.

zpravodaj
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• USNESENÍ č. 3 – 35/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
projednalo závěry forenzního auditu a ukládá starostovi svolat jednání a předat podklady a nově zjištěné
skutečnosti k jednotlivým bodům
závěru forenzního auditu auditorské
firmě BDO.

Ing. Tomáš Havlíček, starosta města
Petr Chmelík, místostarosta
V Novém Kníně dne 4. 6. 2018

USNESENÍ č. 88/18 ze zasedání Rady města Nový Knín ze dne
28. 5. 2018
• USNESENÍ č. 1 – 88/2018 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje
doplněný program rady.
• USNESENÍ č. 2 – 88/2018 – RM
Rada města Nový Knín projednala zápis o průběhu konkurzu na pracovní místo ředitele Základní a Mateřské školy Nový Knín a schvaluje
Mgr. Miloše Krátkého na pozici ředitele ZŠ a MŠ Nový Knín.
• USNESENÍ č. 3 – 88/2018 – RM
Rada města Nový Knín požaduje
po starostovi města dodržování podmínek SFŽP.
• USNESENÍ č. 4 – 88/2018 – RM
Rada města Nový Knín požaduje
po právním zástupci města písemné
stanovisko ke způsobu převodu původního provozovatele VHS Dobříš
na současného provozovatele Město
Nový Knín od 1. 1. 2018 a o způsobu
oznámení této změny stávajícím odběratelům a pověřuje starostu města toto usnesení právnímu zástupci
předat.
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• USNESENÍ č. 5 – 88/2018 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje
návrh smlouvy o dodávce pitné vody
a odvádění odpadních vod. Vzor
smlouvy je nedílnou součástí tohoto
usnesení.
• USNESENÍ č. 6 – 88/2018 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje
příspěvek OPS ČAP na akci Dětský
den s Čápem ve výši 30.000 Kč. Návrh smlouvy je nedílnou součástí tohoto usnesení.
• USNESENÍ č. 7 – 88/2018 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje program zasedání Zastupitelstva
města konaného dne 14. 6. 2018
v Hospůdce Na návsi v Libčicích.
Ing. Tomáš Havlíček, starosta města
Petr Chmelík, místostarosta
V Novém Kníně dne 28. 5. 2018

zpravodaj
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USNESENÍ č. 89/18 ze zasedání Rady města Nový Knín ze dne
11. 6. 2018
• USNESENÍ č. 1 – 89/2018 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program rady.

la další body ze zápisu stavební komise a postupuje je k řešení na další
zasedání rady.

• USNESENÍ č. 2 – 89/2018 – RM
Rada města Nový Knín projednala žádosti o finanční příspěvek
z fondu dětí a mládeže a schvaluje
příspěvek z fondu dětí a mládeže
- na hasičský tábor ČHJ Libčice
ve výši 14.000,- na Pohádkový les 2018 – 11. ročník
ČHJ Libčice ve výši 15.000,- na Dětský karneval ČHJ Libčice
ve výši 1.000,-n
 a Skautský tábor Junáku – český
skaut, oddíl Koťata ve výši 14.000,-

• USNESENÍ č. 6 – 89/2018 – RM
Rada města Nový Knín pověřuje starostu města návrh smlouvy o smlouvě budoucí na ordinaci
po MUDr. Plačkové upravit v bodě
nájemce a bodě o podmínkách výpovědi smlouvy a dále postoupit tuto
smlouvu právnímu zástupci města
ke kontrole a daní do souladu se stávající právní úpravou.

• USNESENÍ č. 3 – 89/2018 – RM
Rada města Nový Knín pověřuje
stavební komisi sestavením stanoviska a dopisu pro Krajský úřad Středočeského kraje ohledně havarijního stavu ulice Reinišova.
• USNESENÍ č. 4 – 89/2018 – RM
Rada města Nový Knín souhlasí
s návrhem stavební komise pro vytvoření bezpečného přístupu chodců k mateřské školce (ke kostelu
a na hřbitov) od ukončení stávajícího chodníku, zvážit možnost pěší
zóny podél sádky, vytvoření chodníku od sádky přes park k zastávce
a řešit legalizaci a přemístění přechodu přes krajskou silnici vedoucí ke školce a pověřuje zajistit starostu realizací tohoto projektu.
• USNESENÍ č. 5 – 89/2018 – RM
Rada města Nový Knín projedna-

Novoknínsk¯

• USNESENÍ č. 7 – 89/2018 – RM
Rada města Nový Knín rozhodla
o okamžité instalaci zrcadla u výjezdu z dětské skupiny ČÁP v Sudovicích z důvodu akutního ohrožení
vyjíždějících vozidel a nebezpečí
z prodlení a dokončit proces legalizace umístění zrcadla.
• USNESENÍ č. 8 – 89/2018 – RM
Rada města Nový Knín rozhodla
o odložení rozhodnutí o realizaci Rekonstrukce komunikace SUDOVICE
č. 16C (první i druhá etapa) až po konečném rozhodnutí o přidělení dotace.
• USNESENÍ č. 9 – 89/2018 – RM
Rada města Nový Knín rozhodla
o zařazení projednání zápisu sportovní komise na zasedání Zastupitelstva města konaného dne 14. 6. 2018
v Libčicích.
Ing. Tomáš Havlíček, starosta města
Petr Chmelík, místostarosta
V Novém Kníně dne 11. 6. 2018

zpravodaj
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SDĚLENÍ RADNICE
Dovolená starosty
Starosta města bude v době od 2. do 13. července 2018 čerpat dovolenou.

Informace k vodovodním a kanalizačním přípojkám
Veškeré realizace nových nebo již vybudovaných (k hranici pozemku) vodovodních a kanalizačních přípojek je nutné před zahájením prací nejprve
konzultovat s MěÚ Nový Knín, kde obdržíte informace k danému postupu
u jednotlivých přípojek.
Úřední dny:
• pondělí a středa 7.00–12.00 a 12.30–17.00 hod.
Kontaktní osoby:
• Bc. Pavel Foltýn, Petra Švihlíková, DiS.
tel. 318 593 015

T.J. SOKOL NOVÝ KNÍN
Vážení spoluobčané,
v letošním roce se nám od Středočeského
kraje podařilo získat dlouho očekávanou dotaci na rekonstrukci sálu naší
sokolovny. Bylo nám přiděleno 500 tis. Kč, a protože za uvedené peníze
chceme udělat co nejvíce, rozhodli jsme se některé práce realizovat svépomocně.
Za každou pomoc budeme velmi vděčni, a proto tímto žádáme všechny,
kdo by se chtěli na opravě sálu s námi podílet, aby se zúčastnili některé
z organizovaných brigád. Termíny jsou stanoveny na 5. 8., 11. 8., 12. 8., 18. 8.
a 19. 8. (vždy sobota nebo neděle).
V případě, že se rozhodnete přijít, nahlaste prosím tuto skutečnost předem
na tel. 734 458 587 Jirka Korotvička nebo 775 029 379 Fanda Lomoz. Vaše
přihlášení nám pomůže v organizaci. Nepřihlášené dobrovolníky ale samozřejmě také nevyhodíme ☺ Pro účastníky bude zajištěno malé občerstvení.
Děkujeme za podporu.
Za T.J. Sokol – Standa Fiala
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JAK JSOU NAŠE OBCE PŘIPRAVENY NA NAŘÍZENÍ GDPR
Od 25. května je v platnosti Obecné nařízení o ochraně osobních údajů známé pod zkratkou GDPR. Toto Nařízení vnáší do oblasti ochrany dat
nový rozměr a především posiluje její společenský význam. Ten byl doposud často podceňován a poskytování dat se stalo téměř zvykem, aniž bychom si uvědomovali, že osobní data tvoří nedílnou součást naší identity.
GDPR představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty včetně osobních údajů.
Obecné nařízení se dotklo také obcí, kterým přináší nové povinnosti.
Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska mohl díky projektu Centra společných služeb (dále CSS) poskytnout pomoc svým členským obcím I. typu.
Konktrétně jsme pro 23 obcí a jejich příspěvkové organizace zajistili komplexní podporu při implementaci GDPR, konkrétně Pověřence pro ochranu
osobních údajů, zpracování analýz současného stavu, podklady pro tvorbu
směrnic a dalších nezbytných dokumentů.
V současné době pracujeme na vyplňování Záznamů o činnostech zpracování (jakožto další povinnosti obce), aktualizaci doporučení na základě
vydávaných stanovisek Ministerstva vnitra ČR a Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen ÚOOÚ) včetně proškolování.
Po osobních návštěvách obecních úřadů a základních a mateřských škol
můžeme s potěšením konstatovat, že v žádném z případů nebylo shledáno
závažné porušení ochrany osobních údajů a ani v minulosti nedocházelo
k nahlašování takových situací na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Od začátku naší aktivity v problematice GDPR jsme v rámci poradenství
v úzkém kontaktu s příslušnými pracovníky Svazu měst a obcí ČR (poskytovatel dotace na provoz Centra společných služeb), kterými jsme byli osloveni jakožto vzorové CSS pro předání svých zkušeností formou rozhovoru
do měsíčníku PRO města a obce. Tento zpravodaj přináší užitečné informace pro starosty i zaměstnance úřadů a poskytuje praktické rady spojené
s výkonem jejich funkce. V červencovém čísle zpravodaje se budete moci
dočíst, jak probíhá implementace GDPR v každodenním fungování obecních úřadů, jaká přináší úskalí a jak je na obcích všeobecně vnímána.
Zástupci Svazu měst a obcí ČR a ÚOOÚ shodně vyzdvihli práci právě
CSS, jejichž prostřednictvím se podařilo připravit na implementaci Nařízení stovky obcí ČR (včetně jejich příspěvkových organizací) a zároveň ušetřit
nemalé finanční prostředky obcím.
Za Centrum společných služeb Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska
Ing. Petra Křivonosková a Bc. Iva Petřinová

Novoknínsk¯
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RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Rybářské závody na revíru Koupelna
a rybníčku Dolejšák v Mokrovratech – 2018
Oba závody byly nádherné,
povznášející,
zábavné a poučné. Doufám, že se to bude opakovat a přinese to něco
nového. Dětí se účastní
stále více a sjíždějí se
i závodníci z dalekých
krajin. Oba závody byly
dobře připraveny, zarybněny a teď k výsledkům.
Na rybníku Koupelna
v Novém Kníně 12. 5.
2018 se dětských rybářských závodů zúčastnilo 14 dětí, které jsem již
tradičně rozdělil do dvou
kategorií od 6 do 8 let a od 9 do 15 let. Měřila se každá ryba chycená na udičku. Celkem se nachytalo 39 ks ryb. Letošní závody byly hodně o rybářském
štěstí a rybářské trpělivosti.
V kategorii do 8 let vyhrál Martin Halamka s počtem 69 bodů, kterému
se podařilo chytit dvě plotice, cejna a ježdíka. Na druhém místě se umístil
Tomáš Cappellari s počtem 22 bodů za dva okounky a Beáta Vitoňová se
umístila na třetím místě
za svou trpělivost.
V kategorii do 15 let
se nejlepším výsledkem
může pochlubit Kačka
Rejšková, která získala
celkem 156 bodů. Kačka
Rejšková
dostala
speciální cenu nejlepší
rybářky za nejlepší celkové umístění v obou
závodech – dřevěného
lipana. Druhé místo s 83
body obsadil Luboš Halamka, kterému se poda-
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řilo chytit 4 plotice a 1
cejna. Třetí místo patří Vojtěchovi Synkovi
s počtem 69 bodů. Hned
za Vojtěchem je obhájce
loňského prvenství Tomáš Poslední s 55 body.
Až do desátého umístění se podařilo dětem
něco ulovit a to v tomto
pořadí – Míša B., Gustík
R., Ondra V., Matěj N.,
Michal N. Bylo nádherné počasí a tento čas určitě nebyl promrhaný.
Přátelské rybářské
závody na rybníku Dolejšák pro děti z rybářských kroužků blízkého i vzdáleného okolí se nesly opravdu v přátelském duchu. Už jenom proto,
že se musí vměstnat kolem tak malého rybníčku. V neděli 13. 5. 2018 krásné a slunečné počasí přilákalo 18 chytajících dětí. Děti jsem rozdělil opět
do dvou kategorií. Měřila se každá rybička. Celkem se nachytalo neuvěřitelných 164 ks měřených ryb. Zde musím vyzdvihnout hlavně výkon rozhodčích, kteří všechny ryby řádně změřili a zapsali. Poděkovaní patří hlavně
Jirkovi Hájkovi, který mi s touto akcí pomáhal a bez něhož bych to nedal.
Oceněny byly všechny děti, zde zmíním jen ty nejlepší. V mladší kategorii vyhrál Antonín Kolář s počtem 594 bodů, což je zatím největší počet bodů
nachytaný při závodech (rok 2017 – 582 bodů). Na druhém místě se umístila
Beáta Vitoňová s počtem 270 bodů. Beátě se podařilo chytit 40cm úhoře, klobouk dolů. Třetí místo obsadil Šimon Kolář, který dosáhl 265 bodů. Chytil
nejvíce kaprů, a to 8 pěkných chlapáků. Já to říkám stále: „Mládí vpřed.“
Ve starší kategorii se nejlepším výsledkem může pochlubit Jan Kovář,
který získal celkem 369 bodů. Druhé místo obsadila Katka Rejšková, která
nachytala celkem 343 bodů. Jan v této kategorii nachytal 22 kusů ryb, Katka měla 21 ks ryb. Třetí místo obsadil Tadeáš Vitoň, který chytl 334 bodů
ryb.
Děti byly odměněny praktickými cenami, na které přispěl ČRS, z. s.,
místní organizace v Novém Kníně. Každé dítě si odneslo nějakou drobnost
a krásný diplom. S cenou pro nejlepší rybářku mi pomohl můj hodný soused Karel Kalát. Už teď se těším na příští rok, kdy si tyto podařené akce
budeme moci zopakovat a děti určitě doufají, že ryby budou brát jako letos.
Nakonec co dodat: Nechť ryby berou a všem přinášejí radost.
Petrův ZDAR!
David Veselý
Mokrovraty 28. května 2018
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MAS BRDY–VLTAVA
Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
regionu Brdy-Vltava
Projekt Aktualizace střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb v regionu Brdy
– Vltava, který je financován
prostřednictvím
Operačního
programu Zaměstnanost, úspěšně pokračuje. Dne 12. 6. 2018
proběhlo v pořadí již
5. setkání pracovních
skupin.
Na
setkání byla diskutována
nově vytvářená sociodemografická analýza s predikcí vývoje
počtu obyvatel našeho
území do roku 2030,
ze které je patrné, že
některé služby budou
z důvodu narůstajícího počtu obyvatel
do budoucna v území
hůře dostupné. Dále
probíhala diskuze k problematice osob ohrožených sociálním vyloučením,
jejichž počet dle vyjádření zapojených odborníků v území rovněž narůstá.
Bude realizováno dotazníkové šetření mezi poskytovateli sociálních služeb,
abychom dostali konkrétnější přehled o počtu našich obyvatel v obtížné
životní situaci. Dotazníkové šetření zaměřené na problematiku sociálního
vyloučení probíhá i mezi starosty obcí. V průběhu prázdnin budou zpracovány kompletní analytické podklady k problematice sociálních a návazných
služeb, které budou širší veřejnosti představeny v průběhu září.
Všem zapojeným aktérům děkujeme za spolupráci.
Za realizační tým projektu MAS Brdy-Vltava Markéta Dvořáková
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Místní akční plán vzdělávání ORP Dobříš II – 1. setkání Pracovních skupin
Ještě před začátkem letních prázdnin, ve čtvrtek 7. června 2018 proběhlo První společné setkání Pracovních skupin v nově vybudované třídě pro
budoucí prvňáčky v ZŠ Trnka Dobříš. Úvodem Kateřina Boukalová shrnula předchozí projekt „MAP I“ a představila aktuální projekt „Místní akční
plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš II“, který na „MAP jedničku“ plynule
navazuje. Jednou ze změn proti předchozímu „MAPu“ je nové složení Pracovních skupin – pro financování, pro čtenářskou gramotnost, pro matematiku a polytechniku, pro vztah dětí a žáků k místu, kde žijí a pro rovné
příležitosti.
Z velké části byl věnován prostor dotazům a vzájemné interakci účastníků. Nejvíce dotazů směřovalo k další novince – implementačním aktivitám,
které budou kompletně hrazeny z projektu „MAP II“ z Operačního programu Věda, vývoj a vzdělávání MŠMT a od nového školního roku do nich
budou zapojeny ty školy a organizace, které se aktivně podílely a podílejí
na jejich přípravě v Pracovních skupinách. Cílem implementačních aktivit
je zapojit děti z regionu do společných aktivit – dramatický kroužek, tvorba
časopisu, tvorba výukových materiálů, znalostní soutěže, vzdělávací exkurze, nákup učebních pomůcek a propojení Centra aplikovaného výzkumu
Dobříš se základními a mateřskými školami v regionu.
V ten samý den, na stejném místě, o několik hodin později se sešel i nový
Řídící výbor „MAP II“, který mimo jiné schválil Aktualizovaný Strategický
rámec „MAP ORP Dobříš II“ včetně aktualizovaného seznamu investic.
Více o projektu se dozvíte na našich webových stránkách
www.brdy-vltava.cz a na facebooku: @MAPII.Dobris.
Lucie Bubancová, Brdy-Vltava, o.p.s.

INZERCE
Koupím staré pivní lahve a sklenice z pivovarů v okr. Příbram
a Beroun. Sběratel, tel. 732 170 454.
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ČERVENEC VE FARNOSTI
Konečně přichází pro školáky dlouho očekávaný
měsíc prázdnin. Přeji všem dětem i jejich rodičům, aby
o těchto letních dnech načerpali sílu, odpočinuli si. Přikládám katechezi papeže Františka:
Oslavy v rodině (papež František)
Dobrý den, drazí bratři a sestry!
Dnes otvíráme krátké zamyšlení nad třemi prvky, které rytmizují život
rodiny. Jsou jimi oslavy, práce a modlitba.
Dnes budeme mluvit o slavení svátečních okamžiků. A hned řekněme,
že slavení svátků je Božím vynálezem. Vzpomeňme si na závěr vyprávění
o stvoření světa z 1. knihy Mojžíšovy, který jsme si vyslechli: „Sedmého
dne dokončil Bůh své dílo, které konal; sedmého dne přestal konat veškeré
své dílo. A Bůh požehnal a posvětil sedmý den, neboť v něm přestal konat
veškeré své stvořitelské dílo (Gn 2,2–3).“ Bůh sám nás učí, že je důležité
věnovat čas spokojenému pohledu na to, co se nám podařilo vykonat v naší
práci. Hovořím samozřejmě o práci nejen ve smyslu řemesla nebo zaměstnání, ale v širším smyslu slova, totiž činnosti, kterou my lidé, muži a ženy,
můžeme spolupracovat na stvořitelském Božím díle.
Oslavy tedy nejsou lenošným vysedáváním v křesle nebo opojením z naivního úniku před realitou… Nikoliv, každá oslava je především zamilovaným pohledem plným vděčnosti za práci, která byla dobře vykonána; oslavujeme práci. Také vy, mladí novomanželé, oslavujete dobré dílo vašeho
zasnoubení, které je tak krásné! Je to čas, kdy se díváme na své děti nebo
vnoučata, jak rostou, a v duchu si říkáme: jaká krása! Je to čas, kdy se díváme na svůj dům, na své přátele, kteří nás přišli navštívit, na společenství,
ve kterém žijeme, a říkáme si: jak krásná věc! Bůh udělal to samé, když
stvořil svět. A pokračuje v tom nestále, protože Bůh stále tvoří, i nyní v tomto okamžiku! Může se stát, že oslava sváteční chvíle se odehrává za okolností, které jsou těžké a bolestné, takže se při nich člověku až úzkostí svírá
hrdlo. Avšak i v tomto případě prosme Boha o sílu, abychom takovou slavnostní chvíli úplně nevyprázdnili. Vy, maminky a tatínkové, to dobře znáte:
kolikrát jste z lásky k dětem schopni překousnout různé nepříjemnosti, jen
abyste jim umožnili dobře prožít sváteční den a zakusit krásu života. Kolik
lásky je v takovém konání!
Také do pracovní oblasti – aniž bychom zanedbali své povinnosti – umíme vnést trochu sváteční nálady: oslavu narozenin, oslavu sňatku, oslavu
novorozeněte, stejně jako rozlučku nebo oslavu na přivítanou. Je důležité
umět oslavit takové okamžiky. Jsou to chvíle lidské blízkosti uvnitř soukolí
pracovního procesu, které nám dělají dobře!
Avšak skutečný sváteční čas přerušuje naši výdělečnou pracovní činnost. Je to posvátný čas, protože člověku připomíná, že je stvořen k Božímu

14

Novoknínsk¯

zpravodaj

06 / 2018
obrazu. Bůh není otrokem práce, ale je jejím Pánem, a proto ani my nemáme být nikdy otroky práce, ale jejími „pány“. Existuje jedno přikázání,
které se toho týká, přikázání, které se týká každého člověka bez výjimky!
A přesto víme, že existují miliony mužů a žen, a dokonce i dětí, kteří jsou
otroky práce! I dnes existují otroci! Jsou vykořisťováni a musí konat otrockou práci a to vše je proti Bohu a proti důstojnosti člověka. Posedlost
ekonomickým ziskem a technická výkonnost ohrožují rytmus lidského života, protože život má své lidské tempo. Je to rytmus odpočinku, zejména
nedělního odpočinku, který je nám dán, abychom při něm užívali toho,
co se nedá vyrobit a co se nespotřebovává, co se nedá koupit a nikde se
neprodává. Ale místo toho vidíme, že ideologie zisku a spotřeby by chtěla
pohltit i sváteční chvíle. I svátky bývají někdy zúženy na pouhý „obchod“,
na vydělávání peněz a jejich utrácení. Ale copak pracujeme kvůli tomuhle?
Nenasytná spotřeba, která vytváří odpad, je ošklivou nákazou, která kromě
jiného nakonec způsobí, že jsme mnohem unavenější než předtím. Poškozuje skutečnou práci a vysává život. Obětí nespořádaného rytmu slavení se
stává zejména mládež.
Nakonec, sváteční čas je svatý, protože jej zvláštním způsobem obývá
Bůh. Nedělní mše svatá přináší k oslavě všechnu milost Ježíše Krista: jeho
přítomnost, jeho lásku, jeho oběť, to, že z nás vytváří společenství a přebývá s námi… A díky tomu získává každá skutečnost plnost svého smyslu:
práce, rodina, každodenní radosti i obtíže, utrpení i smrt; to vše je proměněno Kristovou milostí.
Rodina je mimořádně uzpůsobená k tomu, aby pochopila, nasměrovala
a podporovala pravou hodnotu svátečního času. Jak jsou krásné rodinné
oslavy, jsou přímo nádherné! Zvláště v neděli. Určitě to není náhoda, že
oslavy, kde je místo pro celou rodinu, jsou ty, které se lépe vydaří! Samotný život rodiny, pokud se na něj díváme očima víry, se nám jeví lepší než
námahy, které nás to stojí. Připadá nám jako mistrovský kus ve své jednoduchosti, je krásný, protože není vyumělkovaný, není falešně předstíraný,
ale je schopen v sobě zahrnout všechny rysy pravého života. Jeví se nám
jako „velmi dobrý“, jak to řekl Bůh na konci stvoření člověka – muže a ženy
(srov. Gn 1,31). Možnost slavit je tedy drahocenným Božím darem, je to dárek, který Bůh dal lidské rodině. Nepokazme ho! Děkuji.
Katecheze papeže Františka na gen. audienci, aula Pavla VI. 12. 8. 2015
Přeložil Petr Havlíček SJ

J
V červenci zveme ke kapličce sv. Anny na Kozích Horách, kde 26. 7. 2018
v 18.00 hod. plánujeme mši svatou za rodiny naší farnosti.
Zveme také do kostela sv. Fabiána a Šebestiána do Staré Živohoště
Novoknínsk¯
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na koncert. V pátek 13. 7. v 19.00 hod. vystoupí Jaroslav Svěcený a Ladislav Horák. V sobotu 14. 7. v 19.00 hod. Dětská opera Praha uvede muzikál
Prázdniny v Čechách.
Ze sousední mníšecké farnosti jsme zváni na tradiční Skaleckou pouť.
21. 7. 2018 v 10.00 hod. na Skalce u kostela sv. Máří bude poutní mše svatá,
které se zúčastní břevnovský arciopat P. Prokop Siostrzonek O.S.B.
Pokračují také práce na našich objektech: Restaurování kazatelny v Novém Kníně, restaurování oken ve farním kostele ve Starém Kníně, výmalba
presbytáře v Živohošti a restaurování hlavního oltáře v Živohošti.
Snad se také podaří elektrifikace zvonů v kostele sv. Mikuláše v Novém
Kníně.
Ke kostelu patří zvon; když je kostel bez zvonu, je jakoby bez srdce. Když
zazní zvon, zvláště v neděli, jeho zvuk vytváří slavnostnost té chvíle a je to
jakoby hlas kostela. Kostel tady stojí; již svou existencí zve k návštěvě, ale
když se rozezní zvon, jako by někdo volal: Pojď! Přijď! Jako by připomínal,
máš důstojnost dítěte Božího. (z homilie pana kardinála Miloslava Vlka v Živohošti)
Přeji všem požehnaný čas.
Žehná Vám P. Josef Andrejčák O.Cr.

HASIČI LIBČICE
Mistrovství republiky ČHJ a MHJ v Brně
V sobotu 9. 6. 2018 nám zvonil budík velmi časně, a to ve 3.00 hod. Proč
tak brzy? Protože v 8.00 jsme měli stát v Brně na stadionu VUT CESA. Vyjeli jsme tedy ve 4.00 hod. z Libčic se dvěma družstvy mladších a starších
žáků. Cestou jsme nabrali naše kamarády z Nalžovic, také se dvěma družstvy dětí.
Po čtyřech hodinách cesty jsme dorazili na nádherný stadion VUT CESA.
Čtyři tartanové dráhy modré barvy, uprostřed oválu travnaté hřiště, doskočiště a další vybavení pro atletiku. Pro nás, kteří prakticky nemají na čem
trénovat, to je ráj na zemi.
Po slavnostním nástupu s prapory jednotlivých sborů a po státní hymně
není nač čekat a jde se hned na Přebor jednotlivců na 60 m s překážkami.
Jako první nastupují mladší žáci. Naši jsou mezi devíti nejlepšími družstvy
(5 z Moravy a 4 z Čech) jedni z nejmladších. Děcka dala do běhu na 60 m
opravdu vše, přesto se nám s časy moc nedaří. Na bariéře máme jeden pád,
přesto byl běh dokončen a vše se obešlo jen s naraženou rukou. Po mladších
žácích nastupují ti starší. Zde na startu nastupují naši 11–13letí „vyčáhlíci“
vedle 15,5 roku starých habánů. Jeden z nich měřil kolem 180 cm a vypadal
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spíše, že zabloudil ze soutěže
dospělých. Přesto jsme dokázali konkurovat a odměnou
nám bylo 10. místo Michala s časem 14,69 s z 36 startujících. 1. místo obsadil již
zmiňovaný moravský habán
s časem 13,03 s.
Dále se pokračovalo štafetami na 60 m s překážkami.
Mladší žáci nám už pomalu
usínali na startu. Nejmladší sedmiletá účastnice zívala
před výstřelem startéra tak,
že jsem myslela, že ani nevyběhne. Vstávání ve 3 hodiny ráno a 4 hodiny na cestě
začínaly být na dětech znát.
Přesto běžely jako o závod,
a i když ve štafetách obsadily
9. místo, posunuli jsme si alespoň osobní rekord z tréninků.
Starší žáci byli na první štafetě diskvalifikováni za špatnou předávku,
ale druhá štafeta doběhla s bílými praporky na 8. místě opět s posunutým
osobním rekordem z tréninků.
Původně měla během dne proběhnout uzlová štafeta. Všichni jsme se
těšili na naši nejsilnější disciplínu a doufali jsme, že obhájíme 1. místo z loňského roku a přidáme pohárek i za starší žáky. Bohužel prezident Moravské
hasičské jednoty tuto disciplínu zrušil během nástupu pro protest ohledně
materiálu. Moravští se radovali (v této kategorii většinou vozí poháry Češi),
my, ale i děti jsme byli opravdu zklamaní.
Na závěr proběhla královská disciplína, a to Požární útok s vodou. Jako
pokaždé na Moravě se běhalo na jednotné stroje, a to na motorovou stříkač-
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ku TOHATSU. Jsou to moderní stroje o váze 94 kg, což zajišťuje mnohem
lepší manipulaci než naše běžné stroje PS 12 o váze 160–190 kg. Samozřejmostí je vždy zkouška strojníků z Čech, kteří na těchto strojích soutěží pouze jednou za 2 roky a musejí si tuto mašinku tzv. osahat.
Mladším žákům jsem před startem doporučila sundat helmy a opláchnout obličeje v kádi, protože únava byla opravdu veliká. Na startu a při
rozběhu to vypadalo, že alespoň tady bychom se mohli vyhoupnout na přední příčky, pravý proud sepnul časomíru v čase 17,6 s, bohužel levý proud
nemohl udržet proudnici a trochu to vypadalo na boj s obrovským hadem,
a tak výsledný čas byl 30,6 sekund. Škoda jen, že jsme neměli více štěstí,
protože se žádné z družstev mladších žáků nedostalo pod 20 sekund.
Starší žáci běhali současně na druhém stroji a jejich čas 28,92 s stačil
na sedmé místo v této kategorii.
I když se nám nějak závratně nedařilo, jsem ráda, že jsme na soutěž
postoupili. Jak asi píši každý rok, velkým úspěchem pro nás je dostat se
na nejvyšší soutěž a reprezentovat naši malou vesničku v konkurenci velkých obcí a měst. Dětské kategorie jsou od 6 do 12 let a od 12 do 16 let, už
jen to mluví za vše a většinou v dané kategorii vítězí ti nejstarší. My jsme
zatím na začátcích těchto kategorií a tak pevně věřím, že úspěchy se s přibývajícím věkem také dostaví.
Naše děcka proto velmi chválím za jejich výkony a povzbuzuji je tímto
do další let, protože my to spolu jednou dáme a ty poháry prostě přivezeme.
Za ČHJ Libčice – vedoucí mládeže Jana Kolková
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PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Dětský den v Sudovicích
Dne 26. 5. 2018 se konal v Sudovicích dětský den, na kterém se sešlo
34 dětí. Děti plnily různé úkoly, za které dostávaly body. V připraveném
obchůdku si za ně koupily spoustu hezkých cen. Nakonec byla již tradiční tombola, na kterou se děti vždy těší. Všichni si sobotní odpoledne užili.
Velký dík patří našim sponzorům: firmě Relma, pekárně U Oulehlů, panu
starostovi Nového Knína a firmě Kohout s.r.o. Poděkování patří všem, kteří
se na dětském dni podíleli.

A vyplatí se to?
A co že se to má vyplatit? Jelikož se blíží volby, bude řeč o tom, zda se
vyplatí kandidovat v komunálních volbách.
Odpověď není jednoznačná. Ono také záleží na tom, co se rozumí pod
pojmem „vyplatit se“. Pokud jde o finanční profit, nelze vyloučit, že někteří
by dokázali něčeho podobného dosáhnout i ve dvoutisícovém městě, kterým
jsme, ale co si budeme namlouvat, Praha to není. Tam jsou, vzpomeneme-li
na OpenCard, Blanku a podobné záležitosti, jinačí možnosti.
Novoknínsk¯
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Ale ono zde lze hovořit ještě o jednom významu slova „vyplatit se“: jaká
je šance na úspěch ve volbách? Totiž že se z kandidátky dostane do zastupitelstva aspoň někdo? To samozřejmě závisí v první řadě na voličích a voličkách1, ale jsou zde ještě další okolnosti.
Záleží například i na tom, nakolik se volební straně podaří zaplnit kandidátní listinu. Pokud totiž volič zakřížkuje jednu stranu a nikoho jiného2,
ona strana dostane tolik hlasů, kolik je kandidátů na její listině, maximálně
tolik, kolik má být členů zastupitelstva3. Neboli pokud někdo zakřížkuje
stranu s patnácti lidmi na kandidátní listině, dává jí patnáct hlasů, kdo
zakřížkuje stranu s devíti lidmi na listině, jen devět. Pokud by voliči v podobném případě křížkovali jen strany (a nikoliv jednotlivce napříč spektrem, což je v komunálních volbách na rozdíl od těch parlamentních nebo
krajských možné – ale k tomu se ještě dostaneme) a své sympatie mezi ně
rozdělili napůl, zastupitelstvo by mezi obě strany napůl rozhodně rozděleno
nebylo – ta početněji obsazená kandidátní listina by měla navrch4.
Ukažme si to na fiktivním příkladu. Představme si, že do patnáctičlenného zastupitelstva města Kocourkova kandidují tři – jako na potvoru naprosto stejně populární – volební strany: Bída & Děs, Strach & Hrůza a Špína &
Hnus. Zatímco volební strana Špína & Hnus svou kandidátku obsadila plně,
tj. postavila patnáct lidí, Bída & Děs tak úspěšná nebyla: sehnala pouze deset lidí. A konečně Strach & Hrůza sehnala jen sedm lidí.
Nastaly volby. Obyvatelé se ukázali být natolik vyhranění, že každý křížkoval jen svou oblíbenou stranu. A tak se stalo, že z patnácti set voličů jich
pět set zakřížkovalo Bídu & Děs, pět set Strach & Hrůzu a zbylých pět set
Špínu & Hnus. Protože kandidátní listiny byly obsazeny různě početně, i počty hlasů jsou různé. Díky tomu získala Špína & Hnus 7500 hlasů, Bída &
Děs 5000 hlasů a konečně Strach & Hrůza všehovšudy 3500 hlasů.
Všechny strany zjevně získaly více než 5 % hlasů, a tak spočtěme počet
mandátů (Zákon 491/2001 Sb., § 45, jedná se o tzv. d'Hondtovu metodu).
Součty hlasů pro jednotlivé strany se dělí postupně čísly 1 až 15, takto získaná čísla se spolu s přiřazením jednotlivým stranám seřadí sestupně a mandáty se stranám přiřazují podle uvedeného pořadí.
V případě strany Špína & Hnus bychom dostali číselnou řadu (zaokrouhluji na dvě desetinná místa) 7500,00, 3500,00, 2500,00, 1875,00, 1500,00,
1250,00, 1071,43, 937,50, 833,33, 750, 681,82, 625,00, 576,92, 535,71, 500,00.
Pro stranu Bída & Děs vznikne následující řada čísel: 5000,00, 2500,00,
1666,67, 1250,00, 1000,00, 833,33, 714,29, 625,00, 555,56, 500,00, 454,55,
416,67, 384,62, 357,14, 333,33. A konečně pro stranu Strach & Hrůza vzniknou následující čísla: 3500,00, 1750,00, 1166,67, 875,00, 700,00, 583,33, 500,00,
437,50, 388,89, 350,00, 318,18, 291,67, 296,23, 250,00, 233,33. Seřadíme-li uvedená čísla sestupně a k prvním patnácti z nich přiřadíme mandáty pro
jednotlivé strany, vyjde nám, že strana Špína & Hnus získá sedm mandátů,
Bída & Děs pět mandátů a konečně Strach & Hrůza pouhé tři mandáty.
Situace by se ovšem změnila, pokud by si voliči Bídy & Děsu a Strachu &
Hrůzy uvědomili, že pokud zakřížkují jen svou stranu, část jejich hlasů „propadne“ (v případě voličů Bídy & Děsu by přišlo vniveč 2500 hlasů, v případě
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Strachu & Hrůzy dokonce 4000 hlasů). Pokud by ovšem voliči Bídy & Děsu
dospěli k závěru, že Strach & Hrůza je pro ně menším zlem než Špína & Hnus,
a podobně voliči Strachu & Hrůzy došli k závěru, že Bída & Děs je pro ně rovněž menším zlem než Špína & Hnus, a podle toho se zařídili (každý volič Strachu & Hrůzy by vedle své strany zakřížkoval ještě osm kandidátů Bídy & Děsu
a každý volič Bídy & Děsu by vedle své strany zakřížkoval ještě pět kandidátů
Strachu & Hrůzy), s výsledky voleb by poněkud zahýbali. Pak by totiž Špína &
Hnus dostala opět svých 7500 hlasů, avšak Bída & Děs by jich měla v tu ránu
9000 a Strach & Hrůza 6000. Pak strana Bída & Děs obdrží šest mandátů, Špína & Hnus pět mandátů a konečně Strach & Hrůza čtyři mandáty.
Pokud by naopak voliči Bídy & Děsu, jakož i voliči Strachu & Hrůzy dali
„nespotřebované“ hlasy Špíně & Hnusu, strana Špína & Hnus by obdržela
14000 hlasů, Bída & Děs 5000 a konečně Strach & Hrůza 3500 hlasů. Strana Špína & Hnus by v takovém případě obdržela deset mandátů, Bída & Děs
tři a konečně Strach & Hrůza pouhé dva mandáty.
A pro úplnost dodejme, že pokud by všichni voliči rozdělili své hlasy rovnoměrně, tj. každý volič by zakřížkoval po pěti kandidátech každé strany,
pak by pochopitelně měly všechny tři strany po pěti zastupitelích.
Z předchozího je patrné, že zcela zaplněná kandidátka není k proniknutí
do zastupitelstva úplně nutná – pokud na ni strana sežene populární osobnosti, nejsou její vyhlídky beznadějné. Ostatně ti, kdo pamatují novoknínské volby v roce 1994, si asi vzpomenou na kandidátku strany zvané ODA,
která tehdy svou listinu obsadila pouze čtyřmi lidmi (přičemž zastupitelstvo
tehdy bylo jedenáctičlenné). Protože však šlo o lidi populární, podařilo se jí
ze čtyř kandidátů do zastupitelstva dostat tři. A protože mezi novoknínskými stranami duch spolupráce tehdy převažoval nad řevnivostí, i při tomto
počtu mandátů se starostou stal zástupce ODA.
Ještě zbývá napsat, jakým způsobem se mandáty přidělují jednotlivým
kandidátům. A bylo by to žádoucí, protože ono i to má některé záludnosti.
Ale o tom snad (člověk má být čestný a opatrný: sliby plnit a zásadně nikdy
nikomu nic neslibovat) někdy příště.
Miloš Hlávka
1

2

3

4

 ochopitelně to závisí i na voličkách. Pokud budu v následujícím textu psát o kandidátech, voličích atd. v mužském rodu i pro
P
kandidátky, voličky atd., toto tzv. generické maskulinum používám pouze z důvodu zjednodušení vyjadřování.
Každý volič má počet hlasů odpovídající určenému počtu členů zastupitelstva, tj. např. v případě patnáctičlenného zastupitelstva patnáct hlasů. Rozdělit je může třemi způsoby. Může zakřížkovat jednu stranu (pak všechny tyto hlasy připadnou jí);
rozdělit své hlasy mezi kandidáty různých stran (pak každá strana od něj dostane příslušný počet hlasů) nebo zakřížkovat
stranu a zároveň jednotlivé kandidáty ze stran ostatních (pak ty strany, u nichž zakřížkoval jednotlivé lidi, dostanou příslušné
počty hlasů a ona zakřížkovaná strana ten zbytek).
Uvedená podmínka má smysl u voleb do zastupitelstev, jež mají mít sedm nebo méně členů – v takovém případě mohou volební
strany na kandidátní listiny napsat až o třetinu více lidí.
To je zásadní rozdíl proti parlamentním volbám – tam platí pravidlo jeden lístek = jeden hlas bez ohledu na to, kolik lidí dotyčná
strana na kandidátku postavila. Bylo by zajímavé zjistit, co by se stalo, kdyby nějaká strana díky tomu získala víc mandátů, než
kolik lidí postavila na listinu. Zatím nám to nebylo dopřáno, protože strany s „podměrečně“ obsazenými kandidátními listinami
do parlamentu, pokud mi je známo, „neprolezly“ vůbec.
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Školička u Trolíků nabízí 2 volná místa na docházku dětí od 2 let bez rodičů.
Možno celodenní i dopolední.
Nově od září nabízí docházku pro rodiče a děti
každý den od 8.30 hod do 10 hod. Děti mohou
po domluvě i samostatně, možno prodloužit čas
strávený u Trolíků o vycházku a oběd. Na děti čeká
spousta výtvarničení s montessori prvky, hudební
a pohybová činnost.
Cena za 1,5 hod je 120 Kč.
Info na tel.: 731 474 720

www.skolkatrolivrch.cz

PODĚKOVÁNÍ
Ještě jednou bych tímto chtěla poděkovat všem za sběr víček, který probíhal do října 2017. Po 3/4 roce byly peníze za sběr vyplaceny. Použijeme
je na doplatek měsíční terapie Kosmík na Neurorehabilitační klinice Axon,
kterou právě s Kubíkem absolvujeme.
Děkuje Kubík a maminka Lucie

JUBILANTI MĚSÍCE ČERVENCE 2018
• V červenci slaví významné narozeniny paní Anna
Malčánková. Krásné narozeniny slaví také paní
Věra Čermáková. Jubileum v tomto měsíci má paní
Božena Ďurigová. Dalším oslavencem je pan Miroslav
Procházka. Kulatiny slaví i pan Oldřich Souček.
Vám všem přejeme spoustu a spoustu zdraví, pohody
a dobré nálady do dalších let.
Měsíčník Novoknínský zpravodaj
Číslo 06/2018 vyšlo v Novém Kníně, dne 1. 7. 2018.
Ministerstvem kultury ČR evidováno po číslem MK ČR E 10608.
Vydává Městský úřad Nový Knín, nám. Jiřího z Poděbrad 1, 262 03 Nový Knín, IČ 00242888.
Uzávěrka příštího čísla: středa 25. července 2018.

22

Novoknínsk¯

zpravodaj

Chotilský
zpravodaj
06 / 2018

6

červen 2018

PŘÍLOHA NOVOKNÍNSKÉHO ZPRAVODAJE

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE:
Zastupitelstvo obce na zasedání dne 11. 6. 2018 jednalo zejména ve věcech:
•	Stavební povolení na akci Zvýšení bezpečnosti na křižovatce II/102
a III/10219 v Prostřední Lhotě
•	Jednání o žádosti o souhlas se
stavbou u lesa k.ú. Hněvšín, místní část Knihy
•	Poskytnutí informace k počtu opatrovanců, pro které je obec opatrovníkem
•	Informace EKOKOM o množství
vytříděného odpadu za rok 2017
•	Pozvánka na sraz obcí Lhota (5.–8. 7.
v Dlouhé Lhotě na Mladoboleslavsku)
•	Ohlášení o provedení ohňostroje
ve vzdělávacím zařízení Smilovice
•	Nařízení SVS k ukončení mimořádných opatření k prevenci a tlumení moru včelího plodu
•	Informace ke skupinovému vodovodu Dobříšsko – Novoknínsko
•	Sdělení COOP Příbram, družstvo
s dalším záměrem budovy bývalé
prodejny v Chotilsku
•	Dotaz na volné místo praktického
lékaře
•	Možnost spolupráce při získávání
nových kandidátů do funkce příchotilsk¯

sedících Krajského soudu v Praze
•	Cenové nabídky na rozšíření vodovodu v oblasti „Okrouhlík“
•	Nabídka na vysazení stromů
v rámci skautského tábora
•	Rozpočtové opatření č. 6/2018 – celková výše příjmů je 13.387,7 tis. Kč
(navýšeno o 10,0 tis. Kč) a celková
výše výdajů je 18.534,8 tis. Kč (navýšeno o 130,0 tis. Kč)
•	Nabídka na poradenskou činnost
a vypracování zadávací dokumentace u zakázky „Propojení vodovodu Chotilsko – Lipí – Prostřední
Lhota“
•	Žádost o souhlas s vybudováním
bezodtokové jímky na Staré Živohošti
•	Žádost o dočasný nájem prostor bývalé prodejny v Prostřední Lhotě
•	Cenová nabídka na opravu komunikací v Prostřední Lhotě
a Mokrsku
•	Cenová nabídka na provedení statického posouzení objektů bývalé hospody a obchodu v Prostřední Lhotě
•	Nabídka na navázání spolupráce
v oblasti pojištění obce
zpravodaj
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•	Návrh smlouvy o poskytování
právních služeb Kaplan & Nohejl,
advokátní kancelář s.r.o.
•	Požadavek na zakoupení velkého
párty stanu a ohřívací várnice pro
potřeby obce

•	Požadavek na vytyčení cesty vedoucí po pozemku parc. č. 740/2,
k.ú. Chotilsko
•	Návrh na výrobu pohledů z prostor muzea balonového létání
-OÚ-

ZPRÁVY Z OBCE
Ničení obecního majetku a odkládání odpadu mimo kontejnery
V poslední době došlo v jednotlivých částech obce k ničení obecního majetku. Jedná se především o prostor sportovního areálu v Prostřední Lhotě
(včetně prostoru hřiště s umělým povrchem), čekárny na autobusových zastávkách nebo dětská hřiště. Jelikož obec vynakládá na opravy poničeného
majetku nemalé peníze a dobrovolníci, kterým záleží na vzhledu obce, obětují svůj volný čas při opravách a údržbě poničeného majetku, rozhodlo zastupitelstvo obce o zakoupení a instalaci fotopastí na „nejproblémovější“ místa.
Fotopasti budou rozmístěny také na některých prostranstvích, kde lidé
odkládají odpad mimo kontejnery – to jsou především případy, kdy odpadky
s vytříděným odpadem jsou odloženy mimo kontejner, a ne umístěny do něj.
Místa, kde budou fotopasti umístěny, budou řádně označena upozorněním, že prostor je monitorován fotopastí. Záběry budou vyhodnoceny a řešeny Obecním úřadem Chotilsko, Městským úřadem Dobříš nebo Policií ČR.
-OÚ-

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme touto cestou všem přátelům a známým, zvlášť členům dobrovolných hasičů v Záborné Lhotě, kteří se v tak velkém počtu přišli rozloučit s mým manželem Jindřichem Rosypalem. Děkujeme za květinové dary
a slova útěchy.
Manželka s rodinou
Ráda bych poděkovala paní starostce Běle Tobolové a zástupci SDH Záborná Lhota panu Bohuslavu Maškovi za milé blahopřání k mému životnímu jubileu.
Marie Kotková
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TURISTICKÝ VÝLET

SOBOTA

8. 9.

Obec Chotilsko pořádá dne 8. 9. 2018 turistický výlet
do bývalé skalní pevnosti v oblasti Český ráj – Drábské
světničky.

2018

Bývalá skalní pevnost Drábské světničky se vypínala na okraji plošiny
skalního masivu u čedičového vrchu Mužský nedaleko Mnichova Hradiště.
Drábské světničky patří mezi nejvyhledávanější místa Českého ráje, a to
především kvůli dalekému výhledu do okolní krajiny. Jedná se tedy o výlet,
kde bude potřeba volnočasové oblečení a pohodlné (turistické) boty.
Odjezd je plánován v cca 6.00 hod. a příjezd v cca 19.00 hod., bližší informace a možnost přihlášení je na Obecním úřadu Chotilsko.

POZVÁNKA
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UDÁLOSTI Z NAŠÍ ŠKOLY PŘED PRÁZDNINAMI
V minulém zpravodaji jsme Vám slíbili zmínku o akcích, které se konaly
na konci měsíce května. V pondělí 28. května jsme odjížděli na školní výlet
do Pohádkové kovárny v Selibově nedaleko Písku. V 9 hodin nás srdečně
přivítaly víla Evelína a Červená Karkulka, které nás provázely celým areálem. Po svačině na zahrádce, kterou jsme si rádi prohlédli, nás víla Evelína
pozvala do kovárny, vyprávěla nám příběhy ze života pohádkových bytostí.
Všechny děti byly oblečeny na čertí svatbu, která se tam konala. Zaujaly
nás jednotlivé postavy z různých pohádek. Při plnění úkolů jsme se dostali
až do dalšího objektu, kde si děti vyráběly dárek pro sebe nebo své blízké domů. Procházeli jsme labyrintem s loutkami, pozorovali jízdu vláčku,
mohli si pohladit živé oslíky a děti se těšily, jak o tom budou vyprávět doma
a budou si přát, aby cílem jejich prázdninového výletu byla znovu Pohádková kovárna. Poklad, který objevily na závěr putování, byl pro děti ještě
bonus. Po obědě vedla další cesta do města Písek. Procházka po Kamenném
mostu, nejstarším dochovaném v ČR, dál kolem řeky Otavy, obdivování pískových soch a zmrzlina v cukrárně náš zdařilý výlet zakončila.
Ve středu 30. května proběhlo slavnostní „pasování na čtenáře“ za přítomnosti pedagogů, rodičů, některých prarodičů, paní starostky obce a dalších hostů. Sedm prvňáčků pasovala na „Rytíře slova“ Královna písmen.
Žáčci byli odměněni za svoji šikovnost dárky.
Oslavu Dne dětí jsme si užili 1. června společně se školáky a dětmi z MŠ
Korkyně. Starší školáci pro ostatní připravili soutěže na Oranžovém hřišti
a v parku před školou. Blížící se bouřka nás sice zahnala do školy, ale to
již byly všechny disciplíny ukončeny, takže si děti ještě společně pohrály
ve školce. Oblíbené „Spaní ve škole“ spojené s večerní stezkou odvahy je
pro děti vždy velkým zážitkem. Letošním úkolem pro děti od prince Jiřího
bylo vysvobození princezny. Očekávanému „Bobříku odvahy“ předcházely
hry na zahradě, ochutnávka dobrůtek, které dětem upekly některé maminky a babičky, pyžamová diskotéka, pohádka na dobrou noc (tentokrát ne
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od maminky) a pak už jen nastala pro děti ta nejočekávanější chvíle – vyrazit ven s baterkami, starší děti dokonce jen podle světla svíček a dojít až
k cíli.
5. června jsme se ve škole fotografovali, aby nám zůstala vzpomínka
na další školní rok, na kamarády, které si děti vybraly pro skupinové fotky.
Ten den jsme využili sváteční oblečení a uspořádali školní kolo v recitační
soutěži. Výherci z každé kategorie jako každoročně reprezentovali naši školu v Památníku Karla Čapka dne 11. června při okresním kole této soutěže.
Při školním kole byli odměněni nejen tři nejlepší, ale i další žáci, kteří velmi
pěkně recitovali. Rozloučení s předškoláky a zahradní slavnost nás opravdu
usvědčily v tom, že konec školního roku je tady. Básničky a písničky z živočišné i rostlinné říše, pohádka Vlastimila Pešky „O velké řepě Pepě“, kterou
zahrály děti z dramatického kroužku, i závěrečné vystoupení nejprve několika tanečníků a poté všech dětí ostatní příjemně naladilo.
Poděkování patří všem rodičům, kteří se v průběhu roku aktivně zapojovali do akcí školy, byli nám oporou i partnery, takže jsme si celý školní rok
užili v příjemné pohodě. Stejně tak patří dík i zástupcům Obce Mokrovraty,
kteří se školou se zájmem a ochotou spolupracují.
Tak krásné prázdniny!
Zaměstnankyně ZŠ a MŠ Mokrovraty

UZAVŘENÍ KNIHOVNY V MOKROVRATECH
Knihovna v Mokrovratech bude v době letních prázdnin
od 1. 7. do 31. 8. 2018 UZAVŘENA.
Otevřena bude opět v pátek 7. 9. 2018 od 18.00 do 19.00 hod.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 2. června 2018 se uskutečnila slavnost vítání občánků.
Mezi občany Mokrovrat a Pouští byli přivítáni Alžběta Freislebenová,
Matyáš Pilát, Ondřej Růžička a Patrik Švecov.
Během slavnosti zarecitovaly básničky děti z naší školy a školky.
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SBĚR POTRAVINÁŘSKÉHO OLEJE
Potravinářský tuk/olej nepatří do kanalizace, protože zanáší potrubí a prodražuje provoz čistírny odpadních vod.
Obec Mokrovraty zavedla pro své občany a chataře novou službu – sběr potravinářského oleje.
Stačí použitý olej doma slévat do PET lahví a uzavřené PET lahve vhodit do speciální popelnice na zahradě
obecního úřadu (vedle popelnice na plechovky) nebo lze
lahve odložit ve dvoře hasičské zbrojnice v době sběru
bioodpadu. Olej bude ekologicky zlikvidován.

DĚTSKÝ DEN V MOKROVRATECH
Náš letošní Mokrovratský
den
dětí
jsme oslavili v sobotu
26. května za přítomnosti pirátské přepadovky z Hodonína
a jejich pirátské plavby. Děti byly nadšené
z velké pirátské skluzavky a Ostrova opic,
mohly si vyzkoušet
složit obří pirátské
puzzle, malování malých pirátů, výtvarnou dílnu a nechyběla
ani Honba za pirátským pokladem.
Celé odpoledne bylo plné pohody a bezvadné nálady. Děti plnily jednotlivé soutěže podle svých schopností a byly velmi šikovné. Byla připravena
opičí dráha, navlékání velkých perel, skládání pirátské vlajky, nošení míčku na lžíci, lovení v tajuplných lahvích a hledání pokladu. Výsledky z jednotlivých disciplín byly dětem zaznamenávány na kartičku, kterou dostaly
u zápisu. Po splnění všech úkolů a odevzdání kartičky si děti vyzvedly svůj
zasloužený pirátský šátek a staly se tak opravdovým pirátem. A ti nejlepší
byli nakonec odměněni medailí a cenou. Některé děti byly tak šikovné, že
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si ve své věkové kategorii šly pro cenu i vícekrát. Časy dětí, kterým při
soutěžení pomáhají rodiče, nejsou započteny do hodnocení a, i když to často
slýchávám ještě na hřišti, opravdu nemáme nic „podmázlé“. Proč?! Snad je
pro děti důležité, že odpoledne prožijí se svými rodiči, kteří jsou pro ně v tu
chvíli kamarády, a tak přece nejde jen o ceny a medaile.
A soutěžili i dospělí. Tentokrát ve skládání lodičky z papíru a vázání
lodního uzlu. A byla legrace! Cenou pro vítěze bylo zapůjčení krásného
auta na víkend od firmy Toyota Dolák s. r. o. Velké díky! Poděkování patří
i společnosti Heart Kozárovice za zapůjčení nezbytných provozních potřeb
pro konání této oslavy na hřišti.
Chtěla bych moc poděkovat Obci Mokrovraty, všem 27 kamarádům
a známým, kteří letos pomohli s organizací a s občerstvením, a také těm,
kteří dobrovolně finančně přispěli do kasičky na další akce pro děti. Moc si
toho vážím.
Petra Soukup Ecklová
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INFORMACE PRO OBČANY
Informace o probíhající stavbě na pozemcích v Mokrovratech proti provozovně Zemědělské společnosti Dobříš:
•	4. 1. 2018 zahájil MěÚ Nový Knín, stavební úřad územní řízení o umístění
stavby skladu zemědělských a lesnických produktů + manipulační plochy.
•	19. 1. 2018 podala Obec Mokrovraty prostřednictvím právní kanceláře
proti předmětnému záměru námitky účastníka řízení.
•	26. 4. 2018 podala Obec Mokrovraty prostřednictvím právní kanceláře
na MěÚ Nový Knín, stavební úřad podnět k výkonu stavebního dozoru
a provedení kontrolní prohlídky stavby.
•	25. 5. 2018 MěÚ Nový Knín, stavební úřad vydal sdělení o kontrolní prohlídce stavby, kterou učinil 24. 5. 2018 (bez pozvání obce). Ve sdělení uvádí, že při kontrolní prohlídce bylo zjištěno, že na předmětných pozemcích
není zahájena stavba skladu zemědělských a lesnických produktů ani
manipulační plocha. V místě napojení na komunikaci II/114 byly pouze
provedeny částečné úpravy terénu za účelem zřízení sjezdu, na který vydal MěÚ Dobříš rozhodnutí.
	V místě hranic se sousedními pozemky je instalováno mobilní oplocení,
které nevyžaduje žádné povolení.
	Na východní straně pozemků jsou umístěny gabionové koše pro budoucí zajištění svahu. Dále jsou na pozemcích umístěny deponie štěrkových
drtí. Na pozemku se nenacházely žádné jámy, navážky či jiné náznaky
základů pro budoucí stavby. Na ploše byla pouze dočasně umístěna dodávková vozidla, 2 nákladní automobily a 1 bagr. Žádné z těchto vozidel ani
mechanizmů nebyly v činnosti.
•	12. 6. 2018 podala Obec Mokrovraty prostřednictvím právní kanceláře
na MěÚ Nový Knín, stavební úřad žádost o vydání předběžného opatření
uložit stavebníkovi zdržet se veškeré stavební činnosti na předmětných
pozemcích, a to až do doby pravomocného skončení územního řízení.
•	12. 6. 2018 podala Obec Mokrovraty prostřednictvím právní kanceláře
ke Krajskému úřadu Středočeského kraje žádost o uplatnění opatření
proti nečinnosti stavebního úřadu MěÚ Nový Knín.
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INZERCE

Zpracujeme Vám odhad nemovitosti
pro dědické řízení v těchto krajích:
středočeský
jihočeský
plzeňský
liberecký
Zajistíme vše potřebné pro jednání s notářem. Přenechte tyto starosti s tržním odhadem na nás. Naše
tržní ocenění (od realitní kanceláře) Vám pro jednání
stačí a nemusíte si zajišťovat znalecké posudky.

NAŠE CENY JSOU BEZKONKURENČNÍ
Kontaktujte nás a určitě budete spokojeni

TEL: 724 833 244
TEL: 724 069 906
E-MAIL: kancelar@bv-reality.cz

