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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v předminulém čísle Novoknínského zpravodaje jsem Vás informoval
o návštěvě našich přátel z Ledra na konci dubna. Jelikož se návštěva přiblížila, dovolte mi několik upřesnění.
Na uvedeném programu se nic nezměnilo. Na moji výzvu k přihlášení
na koncert do Španělského sálu Pražského hradu se přihlásilo cca 30 lidí.
Autobus z náměstí bude odjíždět v neděli 29. 4. v 16.30 a návrat zpět bude
po koncertě v cca 21.00. Vstupné na tento koncert se nám podařilo z původních 240,- Kč snížit pro nahlášené zájemce na 100,- Kč. Tuto částku prosím
uhraďte na MěÚ do 12. 4. 2018. Na ostatní akce se dopravte individuálně.
Příjezd ledrenských v pondělí 30. 4. k nám předpokládám na 19.00 přímo
k Oplocence na zapálení hranice. Tam samozřejmě bude možnost se s nimi
setkat. Podle posledních informací bude účastníků zájezdu 91 včetně řidičů.
Povedlo se nám po jednáních s paní hejtmankou získat jednak její záštitu – slíbila účast v sobotu i neděli a jednak dotaci z jejího fondu na pohoštění ledrenských po koncertě v Praze.
Doufám, že vše proběhne k oboustranné spokojenosti a ve výborné atmosféře jako obvykle.

Ing. Tomáš Havlíček
starosta

Titulní kresba:
Interiér kostela svatého Františka z Assisi ve Starém Kníně
Novoknínsk¯

zpravodaj

3

03 / 2018

zasedání městské rady a zastupitelstva města
USNESENÍ č. 31/18 ze zasedání Zastupitelstva města Nový Knín ze dne 22. 2. 2018
• USNESENÍ č. 1 – 31/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
volí ověřovatele zápisu - Ing. J.
Michálkovou a P. Moravcovou.
• USNESENÍ č. 2 – 31/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje doplněný program zasedání zastupitelstva.
• USNESENÍ č. 3 – 31/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
bere na vědomí informaci starosty
města o investičních akcích.
• USNESENÍ č. 4 – 31/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje, dodatek č. 5 ke smlouvě o úvěru č. 10438/11/LCD ze dne
5. 5. 2011 s ČS a. s.
• USNESENÍ č. 5 – 31/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě
č. 09030861 ze dne 25. 4. 2012 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR.
• USNESENÍ č. 6 – 31/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
pověřuje, starostu města k zajištění skartačních protokolů firmy VHS
Dobříš a města Nový Knín o skartaci
neplatné smlouvy.
• USNESENÍ č. 7 – 31/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje, že město Nový Knín nebude účtovat paušální složku za pronájem vodoměru, pakliže toto ne-
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bude v rozporu s metodikou SFŽP
ČR a pověřuje starostu prověřením
této záležitosti.
• USNESENÍ č. 8 – 31/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
pověřuje starostu prověřením a zajištěním převodu práv a povinností
vyplývajících ze smluv s VHS Dobříš
na město Nový Knín.
• USNESENÍ č. 9 – 31/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
projednalo zápisy z jednání kontrolního výboru ze dne 4. 12. 2017
a 8. 1. 2018.
• USNESENÍ č. 10 – 31/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
projednalo stav přípojek vodohospodářské infrastruktury.
• USNESENÍ č. 11 – 31/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
projednalo možnost podání žádosti
o dotaci na rekonstrukci hřbitovní
kaple v Novém Kníně z prostředků
MZe/SFZI a pověřuje starostu k aktualizaci rozpočtu.
• USNESENÍ č. 12 – 31/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
projednalo
možnost
čerpání
paušální dotace pro obce z prostředků Krajského úřadu Středočeského
kraje a ukládá Radě města doporučit na příští zasedání zastupitelstva
města konkrétní využití.
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• USNESENÍ č. 13 – 31/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje prodej pozemku p. č. st.
133 o výměře 271 m2 v k. ú. Starý
Knín I.S., za cenu 100 Kč/m2. Toto
usnesení pozbývá platnosti marným
uplynutím 3 měsíců.
• USNESENÍ č. 14 – 31/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje koupi pozemků p. č. st. 72
o výměře 27 m2 a 1010/7 o výměře
58 m2 v k. ú. Chramiště od H. a J.
M. a M. S., za cenu 100 Kč/m2. Toto
usnesení pozbývá platnosti marným
uplynutím 3 měsíců.
• USNESENÍ č. 15 – 31/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje vyvěšení Tibetské vlajky

10. 3. 2018 na budovu radnice v Novém Kníně.
• USNESENÍ č. 16 – 31/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje rozšíření forenzního auditu, který byl schválen usn. č. 4 –
29/2017, na celkový audit města.
• USNESENÍ č. 17 – 31/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
pověřuje stavební komisi k zahájení jednání s obyvateli Ledrenské
ulice o způsobu dokončení stavby
komunikace v této ulici.
Ing. Tomáš Havlíček, starosta města
Petr Chmelík, místostarosta
V Novém Kníně dne 22. 2. 2018

USNESENÍ č. 81/18 ze zasedání Rady města Nový Knín ze dne
12. 2. 2018
• USNESENÍ č. 1 – 81/2018 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program zasedání Rady města Nový
Knín.
• USNESENÍ č. 2 – 81/2018 – RM
Rada města Nový Knín schvalu-

je program zasedání zastupitelstva
dne 22. 2. 2018.
Ing. Tomáš Havlíček, starosta města
Petr Chmelík, místostarosta
V Novém Kníně dne 12. 2. 2018

USNESENÍ č. 82/18 ze zasedání Rady města Nový Knín ze dne
26. 2. 2018
• USNESENÍ č. 1 – 82/2018 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program zasedání Rady města Nový
Knín.
• USNESENÍ č. 2 – 82/2018 – RM
Rada města Nový Knín projednaNovoknínsk¯

la zápis z jednání stavební komise
ze dne 6. 12. 2017, schvaluje navržený klíč oprav místních komunikací
a pověřuje starostu města a stavební komisi připravit harmonogram
oprav místních komunikací v Novém Kníně.
zpravodaj
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• USNESENÍ č. 3 – 82/2018 – RM
Rada města Nový Knín bere
na vědomí zápis z jednání stavební
komise ze dne 6. 2. 2018.
• USNESENÍ č. 4 – 82/2018 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje nabídku na doprojektování dvou
větví vodovodu od Ing. Ureše a pověřuje starostu doložit kladné písemné stanovisko SFŽP k tomuto
řešení změny projektu.
• USNESENÍ č. 5 – 82/2018 – RM
Rada města Nový Knín projednala dopis paní Müllerové a konstatuje, že komunikace V Jalovčinách

bude zahrnuta do harmonogramu
opravy místních komunikací zpracovávanou stavební komisí.
• USNESENÍ č. 6 – 82/2018 – RM
Rada města Nový Knín projednala
žádost manželů M. K. a O. K. a předává tuto žádost stavební komisi.
• USNESENÍ č. 7 – 82/2018 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program zasedání zastupitelstva dne
15. 3. 2018 na radnici v Novém Kníně.
Ing. Tomáš Havlíček, starosta města
Petr Chmelík, místostarosta
V Novém Kníně dne 26. 2. 2018

Pozvánka na zasedání zastupitelstva
Zastupitelstvo města Nový Knín zve na své zasedání,
které se bude konat ve čtvrtek dne 19. 4. 2018 od 19.00
v zasedací místnosti na radnici.

čtvrtek

19. 4.
2018

SDĚLENÍ RADNICE

Konkurzní řízení
Město Nový Knín,
v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dle vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisí, v platném znění,
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vyhlašuje
na základě rozhodnutí Rady města Nový Knín ze dne 19. 3. 2018 konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele v této příspěvkové
organizaci:
Základní škola a Mateřská škola Nový Knín, nám. Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín
Celé znění vyhlášení na stránkách města.

Plánované přerušení dodávky elektřiny
12. 4. 2018 (7.00 - 15.00)
- plánovaná odstávka č. 110060584666

čtvrtek

12. 4.
2018

Nový Knín
Dlážděná
Dvorská
Kozohorská
Masnerova
Na Merendě

 04, 305, 306, 307, 308, 335, 336, 338, 339, 418
3
294, 299, 324, 326, 358, 359, 360, parc.č. 69
208, 328, 330, 331, 337, 352, 353, 363, 364, 369
100, 101, 102, 187, 193, 197, 218, 34, 89, 90, 97, 98
216, 68, 69, 87, 88, parc.č. 1060839
159, 160, 163, 164, 171, 175, 180, 210, 233, 241, 253, 435, 70, 71,
Na Smíchově
72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 93
Na Vyšehradě
173, 174, 177, 178, 290, 293, 342, 347, 350, 374, 375, 376, 377, 385
náměstí Jiřího z Poděbrad 240, 58, 59, 61, 62
Nový Knín
485
Pod Sady
286, 349, parc.č. 122/2
181, 285, 288, 289, 301, 302, 303, 309, 310, 316, 322, 325, 334,
Staroknínská
340, 343, 344, 355, 417, 421
Tyršova
103, 195, 287, 295, 373, 378
Sudovice
Sudovice
85

Měsíčník Novoknínský zpravodaj
Číslo 03/2018 vyšlo v Novém Kníně, dne 1. 4. 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. dubna 2018.
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Okénko ze školství
Olympiáda z českého jazyka

Dne 29. ledna 2018 se zúčastnili naši žáci okresního kola Olympiády z českého jazyka. Alena Gruberová, žákyně 9. ročníku, se umístila na krásném 9.
místě. Vzhledem k tomu, že tato soutěž je velice náročná a zúčastňují se jí i žáci gymnázií, zaslouží si Alena velikou pochvalu.
Mgr. Jana Zouchová

Zeměpisná olympiáda
30. ledna 2018 se konalo školní kolo ZO, kterého se zúčastnili dobrovolně žáci, kteří mají o zeměpis zájem. Soutěžilo se ve třech kategoriích a vítězové měli právo účasti v okresním kole 20. 2. v příbramském DDM.
V kategorii A – šesté třídy – si ze 4 účastníků vybojovala postup Dana
Stehlíková. V okresním kole obsadila 10 místo. V kategorii B – sedmé třídy –
zvítězil těsně před svými třemi soupeři Lukáš Dvořák, v okresním kole pak
byl také 10. V kat. C – 8. a 9. třídy – se zúčastnili školního kola tři soutěžící.
Těsně zvítězila Alena Gruberová a na okrese vybojovala 12. místo. Okresního kola se zúčastnili i žáci odpovídajících ročníků gymnázií.
Věřím, že příští rok bude nejen více účastníků školního kola, ale doufám
i v posun pořadím vpřed!
Mgr. Petr Tyrmer

Hory 2018
V únoru 2018 byli žáci sedmé a osmé třídy na horách. Odjíždělo se
9. února v devět hodin ráno. Jelo se autobusem a cesta trvala dvě hodiny.
Když jsme dojeli do hotelu Kodrea v Nových Hutích na Šumavě, vybalovaly
se lyže, běžky a batohy z autobusu. Poté jsme odnosili věci do společenské
místnosti. Naobědvali jsme se. Po obědě dostali žáci klíče od pokojů a šli
se ubytovat a vybalit věci. Odpoledne jsme prozkoumali svah za hotelem
a svoje lyžařské schopnosti.
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Druhý den jsme byli rozděleni do skupin podle lyžařského umění a vyrazili jsme na svah. Pan učitel Krátký nás rozdělil do dvou skupin – na ty, co
uměli lyžovat, a ty, co neuměli. Ti, co neuměli, šli vedle na malou sjezdovku,
a ti, co uměli, šli na větší svah. Nejdříve jsme nemohli jezdit sami, vždycky
jsme se museli zastavit u stromů, které byly vedle sjezdovky. Postupem času
jsme mohli jezdit ve skupinách. Skoro všichni se naučili lyžovat a někteří se
Novoknínsk¯
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jen zlepšovali. Po obědě byl polední klid a po večeři jsme měli osobní volno.
Večer jsme hráli různé hry a ty byly vážně super. Poté jsme šli do pokojů
umýt se, vyčistit si zuby a spát.
Jídlo všem chutnalo, mohli jsme si i přidávat a výborné byly různé buchty a koláče, které nám dávali po večeři ještě teplé.
Užili jsme si to hodně, nechtělo se nám domů a chceme jet příští rok
znova!
Dan Žídek, žák 7. třídy

Geologicko-historická vycházka
Valentýnského dne L. P. 2018 se zdravé jádro deváté třídy základní
školy novoknínské na cestu vydalo kol zlatohorního města Nový Knín,
aby zhlédlo a lépe poznalo památky slovutné historie jeho. Postupovalo se
po stezce podél Kocáby a vrchem Mikulí, kde památek na těžbu je nejvíce.
Žactvo štoly, pinky a sejpy vidět a probádat mohlo. Přes nástrahy terénní
a počasí chladné jsme ve škole zpět o poledni byli.
Vodítkem nám byly stránky tyto:
http://www.zlatokop.cz/CKZ/clanky/cesky/NovyKninStezky/1StezkaNovyKnin.htm

Mrg. Petr Tyrmer
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Školní karneval
V pátek 2. března 2018 ihned
po svačině jsme se sešli ve školní tělocvičně ke karnevalovému
reji. Tělocvičnu nám karnevalově
nazdobila část žáků 2. stupně pod
vedením pana učitele Krátkého.
Hasiči z Libčic zapůjčili aparaturu.
Paní učitelky se převtělily v čarodějky, já jsem si navlékl masku
čtyřrukého čaroděje ze Saxany,
následovala promenáda masek
po třídách. Musím říci, že masky
to byly v skutku povedené, nápaditě provedené. Tolik roztodivných postav a skřítků, už už jsem
se rozhlížel, jestli nám z naší čarodějné školy někdo nesebral Lexikon kouzel. A už tu byly jednotlivé
úkoly od kolegyň čarodějek, občas
nebyly vůbec snadné, ale ta čarodějnická omladina si vždy věděla
rady. Ti nejlepší si samozřejmě

Novoknínsk¯

zpravodaj

11

03 / 2018
odnášeli odměny, nezapomínalo se ale ani na ceny útěchy. A tak jsme se
prosoutěžili a protancovali až do samotného závěru. Myslím, že jsme si vykouzlili nádherné karnevalové dopoledne.
Mgr. A. Kůr

Představení The Easy English Theatre
V pátek 2. března 2018 navštívili žáci 7., 8. a 9. ročníku příbramské divadlo A. Dvořáka, kde zhlédli představení v anglickém jazyce. Malá společnost The Easy English Theatre výborně připravila představení, ve kterém
diváci prožijí jeden celý den s mladým mužem žijícím v Londýně, účastní se
ranního vstávání, seznámení se v autobuse, nákupu nové košile, pracovního pohovoru, objednávání si kávy v rychlém občerstvení i nepříjemného setkání s policistou. Představení je koncipováno do několika krátkých scének,
po jejichž odehrání herci krátce překladově vysvětlí anglické fráze a slovní
spojení. Návštěvu divadla předcházela příprava, pracovní listy se slovní zásobou a nástinem programu dne poskytla divadelní společnost předem. Počáteční obavy žáků z možného neporozumění rodilému mluvčímu se rychle
rozplynuly a děti si interaktivní představení velmi užívaly, většinou dobře
rozuměly, a to je povzbudilo k dalšímu studiu.
Mgr. Irena Kadlecová

Návštěva Senátu PS ČR
19. března 2018 jsme se vydali linkovým autobusem do naší metropole.
Cílem byl Senát PS ČR na Malé Straně. Po nezbytné důkladné prohlídce
jsme si prohlédli nejen budovy Valdštejnského paláce, dozvěděli jsme se
od paní průvodkyně mnoho z historie této velkolepé stavby. Bohužel vnitřního původního vybavení se příliš nedochovalo, protože za třicetileté války
jej vydrancovala švédská vojska. V zasedacím sále jsme se dozvěděli podrobnosti o fungování této zákonodárné instituce.
Po nezbytném občerstvení jsme po Zámeckých schodech vystoupali
k Pražskému hradu, kde jsme si prohlédli interaktivní výstavu Labyrintem
dějin českého národa. Byly tu ke zhlédnutí originální listiny, např. Charta
77, Mnichovská dohoda, Zlatá bula sicilská aj., dobová vysílání rozhlasu
a televize přenášející milníky českých dějin i portréty významných postav
českých dějin.
Mgr. Petr Tyrmer
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OPLOCENKA
SK Oplocenka Nový Knín přijme brigádnice/brigádníky na letní sezonu 2018.
Více informací na tel. 732 446 709.

ČRS MO NOVÝ KNÍN SDĚLUJE
Termíny výdejů povolenek:
•
•
•
•

Duben:
Duben:
Květen:
Červen:

sobota
středa
středa
středa

14. 4. 2018
25. 4. 2018
16. 5. 2018
13. 6. 2018

od
od
od
od

9.00 do 11.30
18.00 do 19.00
18.00 do 19.00
18.00 do 19.00

sobota

Úklid města

14. 4.

Sbor dobrovolných hasičů Nový Knín spolu s Městem Nový
Knín uskuteční úklid okolí příjezdových komunikací do města.

2018

Akce je naplánována na sobotu 14. dubna 2018 se srazem účastníků
v 8.00 před budovou Městského úřadu Nový Knín.
Uvítáme každou pomoc ze strany občanů města.
Město Nový Knín a SDH Nový Knín

Zásah JPO Nový Knín
Dne 7. března v ranních hodinách jsem obdržel známou SMS od hasičů
v tomto znění: POŽÁR NÍZKÉ BUDOVY, PPB360 NOVÝ KNÍN-NOVÝ KNÍN
Staroknínská 344, je v přízemí, hoří schody, lidé jsou v patře, nemůžou ven,
žena a 3 děti, výbuch kotle.
Novoknínsk¯
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Není třeba přemýšlet nad tím, co člověku proletí hlavou. Důležité bylo
rychle a účinně zalarmovat všechny dostupné hasiče, co neslyší přímo sirénu a dát dohromady družstvo na výjezd. Pár telefonů a bylo mi jasné, že
vše funguje tak, jak má. 5 lidí je na cestě do hasičské zbrojnice a za šest minut mám potvrzený výjezd jednotky. Další myšlenka – neselže naše Tatra,
které je 38 let? Bude vše fungovat? Nastartují druhé auto Mitsubishi Pajero,
protože se do Tatry všichni nevejdou. Pajero má vadný motor a je otázkou,
kdy nebo kde nás nechá a oprava není rentabilní.
Zhruba po půl hodině se odvažuji zavolat klukům, jaká je situace
a s obrovskou úlevou se dozvídám, že vše fungovalo na výtečnou, že
žena je  zachráněná a děti jsou též v pořádku. Také že se kluci rozdělili
do dvou skupin a připravili plán záchrany. Jedna skupina předala informace hasičům profesionálům z Dobříše a ve spolupráci s nimi sundali
rodinku ven oknem za pomoci nastavovacích žebříků.
Zatímco druhá skupina ve složení strojník a dva hasiči nasadili techniku „průzkum bojem“, což znamená, že za pomoci vodního proudu se
snažili dostat k postižené rodině zasaženým prostorem. Samozřejmě
byli vybaveni dýchací technikou, protože prostor byl zasažen jak plameny, tak silným kouřem.
V průběhu zásahu dostali informaci, že rodina je již evakuována.
Tak se soustředili na likvidaci požáru.
Požár se povedlo celkem rychle zlikvidovat a díky výcviku a vedení velitele družstva bylo potřeba na likvidaci cca 500 l vody. Znamenalo to, že hasiči
se na místo hoření plazili po zemi a hledali ohnisko požáru, aby škody byly
co nejmenší a nevytopili celý dům. Škoda, že nemáme kamery. Prý jim nad
hlavami šlehaly plameny. Někdo může namítat, že je to hazard ze životem, ale
útočné družstvo vedl zkušený profesionální hasič, který je členem naší jednotky a evidentně ví, co dělá. Proto byly eliminovány druhotné škody, které mohla způsobit voda. Ono nastříkat někam celou cisternu vody s nejistým výsledkem, dnes již není moderní. Co mě vedlo k napsání tohoto článku? To, že jsem
sám za sebe rád, že tu jsou tito lidé, kteří vědí, jak účinně pomoci bez ohledu
na to, co zrovna mají naplánovaného nebo, že je to nějak omezí. Prostě když
je potřeba, tak jdou a udělají to, jak nejlépe dovedou. Nefňukají, že nemají čas
nebo nedej bože se jim to nehodí. Prostě jdou ve dne, v noci a kdykoli je potřeba. Za to klukům děkuji a jsem rád a hrdý, že jsem součástí tohoto kolektivu.
Rád bych ještě dementoval zvěsti, že budeme mít nové auto. V nejbližší
době, možná se povede nákup nějakého staršího vozu, který nahradí již
zmíněné Pajero. Legislativa nám dává zabrat po všech stránkách. V první
řadě nákup musí schválit zastupitelstvo, což je problém, jelikož auto pravděpodobně bude od nějakého majitele nebo bazaru. Je otázkou, jak rychle dokáží na zajímavou nabídku zareagovat zastupitelé, když ze zákona musí vědět 7 dní dopředu o mimořádném zastupitelstvu. Snad prodejce počká, než
se to schválí. Poté nás bude čekat ještě výzva auto předělat do hasičského
provedení. V rámci úspor to bude samozřejmě zase na členech výjezdového
družstva, protože rozpočet na hasiče není nafukovací. Naším cílem není
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utrácet peníze, spíše se snažíme vytěžit z minima maximum a co můžeme,
to si uděláme sami. Další věc je, že vozidlo nebude hasičů, jak si každý myslí! Všechna vozidla, co stojí v hasičárně jsou majetkem města a hasiči je jen
užívají a opravují. Starají se, aby byla v náležitém technickém stavu, což
jsou stovky hodin práce ročně. V případě opravy Tatry to bylo 1860 hodin.
Rok a půl práce a odměnou nám bylo, že můžeme zase jezdit a pomáhat,
kde je potřeba. Hasičina opravdu není o tom sednout a jet. V našem případě je sednout a jet, když se povede. Pak přijet, opravit, vybavit vozidlo pro
další zásah a modlit se, aby jsme zase nastartovali a vyjeli.
Jsem rád, že se také povedlo vyslat našeho člena do Hlučína, kde si
mohl udělat řidičské oprávnění na cisternu, které mu zaplatil Hasičský
záchranný sbor ČR.
Klobouk dolu - vzít si na více jak 14 dní dovolenou a vycestovat na Moravu pro řidičák od hasičů.
PS.: Upřímně obdivuji naše manželky, že mají takovou trpělivost
s naším zápalem pro hasiče, který hraničí s řeholí.
Foukner Stanislav

Karneval v Libčicích
Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří mi pomáhali s přípravou a realizací dětského karnevalu v Libčicích a také sponzorům za jejich hmotné
dary do tomboly.
Nikdo z nás asi nečekal tak hojnou účast dětí i dospělých. Odměnou nám
byly rozzářené dětské tváře a kladné ohlasy od rodičů.

Poděkování Sokolu Nový Knín
Děkuji touto cestou Sokolu Nový Knín za spolupráci a podporu při trénincích našich nejmenších hasičů v místní sokolovně.
Za ČHJ Libčice Jana Kolková – vedoucí mládeže
sobota

Úklid obce Libčice

7. 4.

Hasiči Libčice vyzývají svoje spoluobčany k úklidu obce Libčice a přilehlých komunikací. Úklid proběhne 7. 4. 2018
od 8.30 hod.
Hrábě, košťata, lopaty si prosím doneste.
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POZVÁNKA

pondělí

30. 4.
2018

Stavění máje a pálení čarodějnic
v Libčicích
Hasičky a hasiči z Libčic srdečně zvou
svoje spoluobčany na:
Stavění máje a pálení čarodějnic

• 30. 4. 2018 od 17.30 h na návsi v Libčicích
• Občerstvení jako vždy bude zajištěno.
• Pro malé čarodějnice a čaroděje, kteří přijdou
v maskách, nebo s létacím koštětem bude připravena sladká odměna.

Trabanty na poslední cestě
Trabanty vyrazily z Nové Vsi pod Pleší
na poslední část cesty kolem světa
Cestovatel Dan Přibáň se koncem března vydá z Indie na závěrečnou
část své cesty kolem světa „Trabantem tam a zase zpátky“. Čtyři vozidla
jeho expedice ale na cestu vyrazila z Nové Vsi pod Pleší už koncem února,
ovšem zatím nikoli po vlastní ose. Společnost ESA logistika zahájila jejich
přepravu do výchozího bodu cesty, kterým je indický přístav Kochi.
Vozidla v sestavě dvakrát Trabant 601 kombi (auta s přezdívkami Egu
a Babu, která absolvovala dosud všechny expedice Transtrabant), jeden Fiat
126p („maluch“ Milda) a motocykl Jawa 250 „kývačka“ přezdívaná Anežka
byla 23. února 2018 v Nové Vsi pod Pleší naložena do kontejneru, zabezpečena pro přepravu a vydala se na návěsu s tahačem na dlouhou pouť. Vozy
jsou v kontejneru zajištěny proti pohybu, jsou bez pohonných hmot a mají
odpojené baterie. Jejich cesta vede po silnici do přístavu v Hamburku, kde
se nalodí a poplují do indického přístavu Kochi. Na místo mají dorazit koncem března, vzdušnou čarou jde o vzdálenost přesahující 7000 km.
ESA zajišťuje přepravu v rámci své sponzorské podpory projektu Transtrabant. „Pro nás je zajištění dopravy expedičních aut a motocyklu velká
pomoc, protože vše, co někdo zařídí za nás, pomůže. Ušetříme díky tomu
také dost peněz,“ usmívá se iniciátor expedice Dan Přibáň, „navíc když jsme
dříve jako místo určení poptávali přístav Kochi, tak tam podle všeho auta
dopravit nešlo, ale ESA zařídila, že to jde.“
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ESA logistika pro expedici zajistí také celní odbavení nákladu v ČR.
„Z našeho pohledu jde o poměrně specifický projekt, přestože námořní kontejnerovou přepravu zajišťujeme pro více klientů. Například bylo nutno vyjednat u rejdaře, že odveze dle něho „autošrot“ do Kochi, kam je zakázáno
dovážet odpad včetně starých automobilů. Bylo proto nutné vysvětlit, že jde
o cestovatelskou expedici a doložit informace o ní,“ říká Jindřich Karas, ředitel marketingu společnosti ESA a dodává: „Netypický náklad byl oříškem
spíše z administrativního pohledu, pro jeho pojištění se například musela
stanovit cena nákladu, tedy hodnota ojetého trabantu jako expedičního vozidla, což nebylo úplně jednoduché.“
V Indii se vydá expedice Transtrabant na poslední část své cesty kolem
světa. Svou předchozí cestu ukončil tým Dana Přibáně v roce 2016 v Thajsku, z důvodu extrémně vysokých poplatků za dovoz starších aut do země
však bude letos pokračovat z indického přístavu Kochi, který leží na stejné
rovnoběžce. „Odtud pojedeme Indií na sever do Nepálu, potom bychom rádi
projeli Kašmír, přes Pákistán do Číny, Kyrgyzstánu, Tádžikistánu, přes Pamír do Uzbekistánu, kde je město Samarkand, což byl nejvýchodnější bod
naší úplně první výpravy s trabantem. Po deseti letech našich výprav tak
v tomto městě završíme naši cestu Trabantem kolem světa,“ říká Dan Přibáň. Dále má výprava pokračovat přes Kazachstán, Rusko, Ukrajinu a Slovensko zpět do České republiky.
Minulé projekty Transtrabant Dana Přibáně
• 2007 – Trabantem Hedvábnou stezkou
• 2009 – Trabantem napříč Afrikou
• 2014 – Trabantem Jižní Amerikou
• 2016 – Trabantem napříč Tichomořím
Více na www.transtrabant.cz

Pozvánka na akce
T.J. Sokol Nový Knín
Novoknínský cyklotrek
Akce je určena všem, kteří mají rádi cyklistiku a soutěžení. Trať je přizpůsobena pro každého a seznámí vás s krajem mezi Brdy a Slapskou přehradou.
Soutěžit se bude ve dvou kategoriích:
„DRACI“ a „POHODÁŘI“.
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• Draci – p
 olykají kilometry, snaží se nevynechat jedinou kontrolu a sledují
čas.
• Pohodáři – s
 e především kochají, klidně vynechají kontrolní bod,
zastaví se na malé občerstvení
a nikam nechvátají.
Pravidla:
Úkolem družstev (obvykle 2 až 5 lidí) je
v daném časovém limitu (10.00 start – 17.00 cíl
– 7 hodin) získat co nejvíce bodů za projetí stanovišť. Stanoviště mají různou bodovou hodnotu
– podle obtížnosti (jejich seznam dostanete na startu). Důkazem o projetí stanoviště je otisk označovacích kleštiček do startovní karty. K jejich nalezení slouží zadaný orientační bod (výrazný strom,
sloup apod.) Prémiové body je pak možné získat např. za navštívení všech
vrcholů, studánek apod. Družstvo se během soutěže nesmí rozdělit, výjimkou je hlídání kol při dohledání kleštiček. Trasu a pořadí jednotlivých
stanovišť si soutěžící volí podle svého uvážení (terén, sjízdnost, hospůdky apod.) Není podmínkou navštívit všechny kontrolní body. Při rovnosti
bodů rozhoduje čas. Za každých 5 minut zpoždění po limitu (17.00) dostane
družstvo jeden trestný bod. Uzavření cíle je půl hodiny po vypršení limitu
(17.30), po této době už nebudou soutěžící hodnoceni. Barevnou mapku,
startovní kartu a seznam stanovišť obdrží účastníci na startu.
Vyhodnocení: Draci budou vyhodnoceni podle získaných bodů, jako pomocné kritérium je dosažený čas. Družstva na prvních třech místech budou
odměněna. V kategorii Pohodáři se vítěz nevyhlašuje, body a časy budou
sledovány, ale nejsou rozhodující, ceny dostanou tři vylosovaná družstva.
Přihlásit se bude možné na webových stránkách Sokola od 15. 4. 2018.
Při nenaplnění kapacity startujících ještě v den konání akce před startem.
Vybavení:
•J
 ízdní kolo + helma – doporučujeme horské nebo trekové kolo (jede se
i po lesních a polních cestách)
• mapa KČT č. 38 Hřebeny a Slapská přehrada; mapa, kterou dostanete
na startu, je pouze výřezem a není na ní zachováno měřítko
• jídlo a pití; pro případ přežití v odlehlých končinách; občerstvení je zajištěno pouze v cíli
• vhodné oblečení, soutěž se jede za každého počasí
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Velká voda Ševců

neděle
úterý

T. J. Sokol Nový Knín zve všechny začínající i zkušené
příznivce vodní turistiky na společné splutí Vltavy v úseku 24.-26.
června
Vyšší Brod – Boršov n. Vl. v termínu 24.–26. 6. 2018.
2018
Sraz účastníků je v neděli 24. 6. v kempu Branná, kde budeme také po celou dobu akce ubytováni ve vlastních stanech.
V pondělí se splouvá většinou úsek Vyšší Brod-Branná, v úterý Branná
-Český Krumlov. V neděli je „volný“ program, který lze využít ke splutí
dalšího úseku Vltavy, sjezdu z Kletě na koloběžkách nebo k prohlídce Českého Krumlova případně Rožmberka. Není třeba se čehokoliv obávat, loď
se naučí ovládat každý a vody v řece je po kolena, jen nad jezy trochu víc.
Cena zájezdu je 1000,- Kč pro dospělé, 500,- Kč pro děti od 6 do 15 let.
V ceně je zahrnuto: kempovné, půjčení lodí, pádel, barelů, vest, doprava na místo vyplutí a zpět z místa konce plavby, jednotné tričko, dřevo
na oheň a kotlíkový guláš. Bližší informace můžete získat u S. Fialy (tel.:
604 97 99 56) nebo J. Korotvičky (tel.: 734 45 85 87).

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR U TROLÍKŮ

• 1. TURNUS	
• 2. TURNUS	
• 3. TURNUS	

9. 7. – 13. 7. 2018
16. 7. – 20. 7. 2018
23. 7. – 27. 7. 2018

Na děti již tradičně čeká opékání buřtíků, pečení, vaření, batikování, výlety, pobyt v lese i pěkném zázemí školičky U Trolíků. Navštíví nás opět včelař či šperkařka.
• cena včetně oběda 1 100 Kč + sourozenecká sleva
• Místo konání: Prostřední Lhota 4
info tel.: 731 474 720
Soňa Sladkovská
www.skolkatrolivrch.cz
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Zápis dětí na rok 2018/2019 a den otevřených
dveří v miniškolce u Trolíků Prostřední
Lhota 4 se uskuteční dne 18. 5. od 16.30.
Zápis dětí do dětské skupiny v Čími se bude
konat 16. 5. od 16 hod.
Na děti a rodiče se těší předsedkyně spolku
Soňa Sladkovská a tety Lesního klubu.
Info na tel.: 731 474 720

www.skolkatrolivrch.cz

Duben ve farnosti
Začátek tohoto měsíce je spojen s nejdůležitějšími
křesťanskými svátky. Slavíme Velikonoce a radujeme
se z Kristova vzkříšení. O velikonoční vigilii jsme obnovili své křestní závazky. Od tohoto měsíce budou opět
pravidelné bohoslužby v neděli v 15.00 v živohošťském
kostele. Večerní bohoslužby v Novém Kníně ve všední dny budou po změně času v 18.00. Do naší farnosti 15. dubna zavítá pan biskup
Václav Malý s bohoslovci. Účastní se mše svaté v neděli ve farním kostele
ve Starém Kníně v 10.30.
Velkou událostí tohoto měsíce je návrat ostatků pana kardinála Josefa
Berana. Jeho ostatky budou uloženy dle jeho přání v pražské katedrále.
Zemřel v exilu a ani jeho tělo nemohlo být pohřbeno v naší vlasti. Proto
z rozhodnutí papeže Pavla VI. byl pohřben v bazilice sv. Petra v Římě v blízkosti hrobu sv. Petra a papežů. Pan kardinál v naší farnosti 30. května 1947
uděloval svátost biřmování. Biřmoval 530 našich farníků.

Repatriace J. Em. Josefa kardinála Berana,
arcibiskupa pražského a primase českého
S respektem k jasně formulovanému přání v poslední vůli a na základě
konzultací s jeho rodinou bylo rozhodnuto o repatriaci služebníka Božího Josefa kardinála Berana. Jeho Svatost papež František tuto repatriaci schválil a povolil přesun ostatků z krypty svatopetrské baziliky do ka-
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tedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha
na Pražském hradě. Ve Svatopetrské bazilice bude na trvalou památku Josefa kardinála Berana
péčí Arcibiskupství pražského zřízena pamětní deska. Vyzdvižení
ostatků pana kardinála Berana se
uskuteční ve svatopetrské bazilice
ve čtvrtek 19. dubna 2018. S poctami příslušejícími kardinálu Svaté
církve římské budou ostatky převezeny do Papežské koleje Nepomucenum (Kardinál Beran v Nepomucenu bydlel po dobu svého
nuceného exilu od 19. února 1965
do své smrti 17. května 1969), kde
se večer toho dne uskuteční slavnost za účasti rodáků a nepomucenských alumnů.
Repatriace
V pátek 20. dubna v odpoledních hodinách budou ostatky pana
kardinála Berana letecky dopraveny do vlasti. Přílet, který bude
přenášet TV NOE, je plánován
na 18.00. Pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka srdečně zve
klérus, věřící pražské arcidiecéze
a všechny, kteří by se chtěli poklonit památce tohoto statečného
kněze a muže, který miloval svou
vlast, aby k tomu využili připravované slavnosti:
V pátek 20. dubna v 19.00 se autokolona s ostatky pana kardinála
Berana zastaví před seminárním
kostelem sv. Vojtěcha v pražských
Dejvicích. (Kardinál Beran byl
rektorem Arcibiskupského semináře a vyhledávaným duchovním
správcem seminárního kostela
v letech 1932 až 1946. Jeho služba rektora byla od data 6. 6. 1942
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přerušena vězněním a pobytem v nacistických koncentračních táborech.)
Bohoslovci a společenství věřících při Duchovní správě u kostela sv. Vojtěcha uctí památku pana kardinála modlitbou nešpor od 19.05. Předprogram
začne již v 18.00. Klérus se nešpor bude účastnit v odpovídajícím chórovém
oblečení. Nešpory bude přenášet TV NOE.
V pátek 20. dubna ve 20.15 se autokolona s ostatky pana kardinála Berana zastaví před bazilikou Panny Marie v areálu Strahovského kláštera.
(Kardinál Beran pronesl v této bazilice své poslední kázání před zatčením
komunistickými bezpečnostními složkami 18. června 1949.) Královská kanonie premonstrátů na Strahově uctí následně památku pana kardinála
Berana veřejně přístupnou modlitební vigilií. Ostatky pana kardinála zůstanou v bazilice přes noc.
Hlavní den slavnostního přivítání
V sobotu 21. dubna vyjde v 10.00 po krátké modlitbě procesí s ostatky kardinála Berana ze Strahovské baziliky přes Pohořelec, Loretánskou
ulicí na Hradčanské náměstí. Rakev s ostatky pana kardinála bude vezena na pohřebním voze taženém šestispřežím starokladrubských vraníků.
Na Hradčanském náměstí bude v 10.30 rakev z vozu sejmuta a na krátký
čas umístěna na katafalk pod oblouk mezi prvním a druhým nádvořím Arcibiskupského paláce. Poté, co lid projde bezpečnostní kontrolou do areálu
Pražského hradu, a kněží v Arcibiskupském paláci přijmou bohoslužebná roucha, vyjde v 10.50 liturgický průvod Bránou gigantů a přes I. a II.
nádvoří Pražského hradu do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Rakev
s ostatky pana kardinála Berana do katedrály vnesou bohoslovci. (O Božím
těle 19. 6. 1949 sloužil kard. Beran poslední bohoslužbu v katedrále před
zatčením StB. Komunistické bezpečnostní složky tehdy bezprecedentně
přerušily důstojný průběh bohoslužby a pan kardinál Beran musel být
bohoslovci eskortován do Arcibiskupského paláce. Pana kardinála tehdy
chránili vlastními těly.)
V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha bude od 11.00 sloužena slavná
mše sv. ke cti sv. Vojtěcha. Bohoslužbu bude přímým přenosem vysílat
Česká televize. Během bohoslužby bude v blízkosti oltáře vystavena lebka
mučedníka sv. Vojtěcha. Rakev s ostatky pana kardinála Berana bude umístěna před oltářem. Po skončení mešní liturgie, jejímž hlavním celebrantem
bude Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský, budou ostatky pana kardinála Berana přeneseny do kaple Bartoňů z Dobenína, která od roku 1989
nese titul sv. Anežky České. V kapli bude rakev vystavena veřejné úctě
do pondělí 23. dubna 2018, kdy po večerní poutní bohoslužbě od 18.00bude
uložena v nově zřízeném sarkofágu.
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Úmysly apoštolátu modlitby na měsíc duben
Všeobecný úmysl: Za ty, kdo nesou odpovědnost za hospodářství a ekonomii. Aby ti, kdo nesou odpovědnost za teorii a řízení hospodářství, měli
odvahu odmítat ekonomii vyřazování a nerovnosti a uměli otevírat nové
cesty.
Národní úmysl: Za rodinná a farní společenství, aby napomáhala kladným odpovědím na Boží volání.

J

Přeji Boží požehnání do tohoto měsíce a radostné Velikonoce.
Žehná Vám
P. Josef Andrejčák O.Cr.

Živnosti a obchody v Novém Kníně
před rokem 1948 – dodatky
Úvod pana Zdeňka Malčánka st.:
Chci spoluobčanům poděkovat za milá slova a za poděkování, že jsem
připomněl tu krásu našeho mládí. Ne vše, co bylo v prvním článku, bylo
úplné, a proto mi dovolte, prostřednictvím Miloše, abych to napravil.
Úvod pana Pavla Kalače1:
Nejprve opravdu velké díky oběma autorům – Zdeňkovi Malčánkovi i Miloši Hlávkovi: byl to mimořádně šťastný nápad tohoto „Hledání knínského
ztraceného času“. Podařilo se zachytit kus toho, co se ztrácí s odcházejícími
generacemi. Něco se jednou dá získat z městské kroniky, něco z převážně
soukromých fotografií a videí. Vzpomínky pamětníků však sotva něco nahradí.
Úvod Miloše Hlávky:
Následující doplňující řádky pocházejí ze vzpomínek a poznámek výše
uvedených spoluautorů. Jedním upřesněním do textu přispěla též paní
Jana Bazalová. Pan Pavel Kalač, novoknínský rodák, který však již dlouhá léta působí na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, považoval
své poznámky za nepříliš cenné s tím, že v nich je příliš mnoho „možná“
a „snad“. Proto jsem je konzultoval s panem Malčánkem a do textu zařadil
jejich podobu po prověření. Rovněž jsem se ony informace všech spoluautorů, podobně jako v předchozím článku, pokusil trochu uspořádat, abychom
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ani teď neprocházeli město příliš na přeskáčku. Protože text tentokrát pochází více zdrojů, jejich zkratku jsem uvedl vždy na konec textu, který se
k danému zdroji vztahuje: PK – Pavel Kalač, ZM – Zdeněk Malčánek st., JB
– Jana Bazalová. Často jsou uvedeny dvoje iniciály. Pak například (poměrně
častá) zkratka PK, ZM znamená, že jsem původní informaci od pana Kalače
konzultoval s panem Malčánkem a text je výsledkem této konzultace.

Dodatky k seznamu živností
Paní Jana Bazalová nás upozornila, že řezník Červený bydlel nikoli
ve Hřbitovní ulici, jak jsme napsali minule, nýbrž poblíž morového sloupu.
Pravdou však bylo obojí. V dnes již neexistujícím domku vedle Hrádku
bydlel pan Červený, který měl řeznictví. U morového sloupu bydlel druhý
řezník Červený, který ovšem nebyl živnostníkem, nýbrž šéfem městských
jatek. (JB, ZM)
Po vyjití článku přišlo i upřesnění, které se týká Hrádku: tamní restauraci začala rodina Kloubských provozovat za II. světové války, kdy se do Nové-

Na snímku pořízeném před rokem 1937 je vidět rodina Nešutových – Sládek Bohuslav, jeho žena Marie a děti Ludvík a Jiřina. Vlevo
v pozadí je vidět severní strana Pivovarské ulice zbouraná v 70. letech 20. století. Vpravo lze spatřit stojan benzínové pumpy pana
Červeného z Vyšehradu, zmiňovaného v textu. Snímek poskytla paní Dana Brejchová – rodina jej nalezla v době demolice domku,
který stával zhruba v místech nynější restaurace Na Merendě a v době provozu pivovaru sloužil k bydlení městského sládka.
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ho Knína přestěhovala z Neveklovska a Sedlčanska zabraného pro cvičiště
SS. (PK)
Na začátku Hřbitovní ulice žil pan Kukla, který vykupoval dobytek pro
knínské řezníky. Nechal se vozit převážně na Sedlčansko a zvířata, která se
mu na vesnicích podařilo nakoupit, vodil na oprati (bylo na ní možno vést
i více zvířat najednou) pěšky přes cholínský přívoz do Nového Knína. (ZM)
V horní části Hřbitovní ulice působil krejčí pan Němota, který při krejčovině měl též městského kozla za účelem oplodňování koz z města a okolí.
To s sebou samozřejmě neslo určité nepříjemnosti, protože pach kozla je
intenzívní a snadno jím načichnou ti, kdo s ním mají co do činění. (ZM)
Na Tylově náměstí Pípotovi, vedle toho, že provozovali koloniál, též prodávali uhlí. To bylo volně vysypané na zemi a lidé si je odváželi na vozících
v jutových pytlích. (ZM)
V ulici Na Potůčku jsme minule zapomněli na porodní bábu („politicky
korektně“: asistentnku) paní Bedřichovou, která bydlela naproti Merhautovům. O ní pan Malčánek vypráví doslova toto: „Mě rodila, a protože jsem
se prý nemohl nadechnout, ponořila mě do kbelíku se studenou vodou, já
vykřikl, popadl jsem dech, a tak jsem konečně přišel na svět.“ (ZM)
S domem rodiny Schůtových (dům v Kostelní ulici při vyústění mostu
z Masnerovy ulice) je spojena i jedna rodinná tragédie: kolem roku 1950
se zastřelil syn (asi ročník 1922) i s manželkou; důvodem byly obavy kvůli
nesrovnalostem při prodeji masa na přídělové lístky. (PK) V těch „nesrovnalostech“ tehdy zřejmě „jelo“ vícero knínských řezníků, ale takto tragicky
to skončilo jen v tomto jediném případě. (ZM) Dodejme, že válečný a poválečný přídělový systém v Československu byl zrušen spolu s měnovou
reformou ke dni 31. května 1953.
V případě Havlíčkovy ulice se nám do textu vloudila jedna nepřesnost.
Majitel tamního koloniálu se nejmenoval Filipovský, nýbrž Filip. „Říkali
jsme mu strýček Filip,“ vzpomíná pan Malčánek: „Chodili jsme k němu tu
dálku, protože u Mašků jsme nedostali nic, kdežto od pana Filipa jsme dostali navíc nějaké ty hašlerky či jiné bonbóny do kornoutu.“ (PK, ZM)
Vedle Doubravových (v dnes již zbouraném domě mezi Liškovými a Doubravovými) bydlel pan Tikovský, svrškař – švec specializovaný
na svršky bot – později hajný novoknínských lesů. Tuto činnost převzal
po panu Šiškovi. (ZM)
Na náměstí Jiřího z Poděbrad v domě čp. 2 u paní Klečkové ve dvoře
vedle radnice prodávali uhlí manželé Renčovi. Vážilo se na decimálce a lidé
si je odváželi podobným způsobem jako od Pípotových. (ZM)
V témže domě v l. patře působil kromě ordinace lékaře MUDr. Josefa
Ludvíka také zubní technik pan Hanuš Münz. Na Novoknínsko přišel po II.
světové válce. Článek o jeho dramatickém osudu za války již vyšel, proto se
k němu vraťme jen velmi stručně: dostal se do transportu do vyhlazovacího tábora v Malém Trostinci u Minska (kde byla povražděna drtivá většina
našich židovských spoluobčanů), odkud se mu později podařilo uprchnout.
Dostal se k partyzánům a pak k osvobozenecké armádě a s ní až do Berlína.
Po válce se odstěhoval do Nových Dvorů a v Novém Kníně si otevřel zubařNovoknínsk¯
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skou ordinaci. Ta byla po roce 1948 znárodněna, on v ní pak pracoval jako
zaměstnanec OÚNZ až do důchodu. (PK, ZM)
Papírník Křepelka (náměstí Jiřího z Poděbrad čp. 4, nynější vietnamský
obchodní dům) byl též knihkupcem a rovněž knihvazačem.2 V květnových
dnech roku 1945 spáchal sebevraždu v obavách z lynče kvůli nařčení z kolaborace s nacistickým režimem. Tato kolaborace se však nikdy neprokázala. (PK, ZM).
V dnes již neexistujícím domě rodiny Kmochových na rohu náměstí Jiřího z Poděbrad a Pivovarské ulice (byl zbořen kvůli rozšiřování silnice v 70.
letech 20. století; po roce 1990 pak na části jeho parcely stál zhruba 25 let
provizorní bufet zvaný „Dřevák“) žil v nájmu písmomalíř pan Vlk. (ZM)
Pan Mistaler, zmiňovaný v minulém článku, míval ve stodole žentour,
tedy zařízení, které pomocí řemenice užívalo sílu dobytka k pohonu stroje. Pan Malčánek vzpomíná doslova takto: „Pro mě byl technický zázrak
u pana Mistalera, který měl ve stodole žentour, kobyla běhala dokola jako
v manéži, převodem poháněla mlátičku venku3.“ (ZM)
V jižní části Žižkovy ulice žili malíři pokojů (tam, co bydlí Kohoutovi) pan
Hanák a později jeho dcera Jarka.
Naproti nyní rovněž již neexistujícímu domu rodiny Kramatových
(na rohu Pivovarské a Masnerovy ulice) stála benzínová pumpa, kterou provozoval pan Červený z Vyšehradu. (Vizte též foto u článku.) Měl též osmimístnou Tatru žehličku4, na níž vozil tehdejší mládež (včetně pana Malčánka)
po zábavách. Tehdejší pasažéři nazývali toto auto „Archou úmluvy“. (ZM)
Nyní již zbořený dům rodiny Sirotkových, kde se mj. prodávalo mléko,
byl i svědkem jednoho neštěstí. Tesárkovi (měli mlýn s pekárnou) tam vozili
pečivo. Jednou se jim splašil kůň tak nešťastně, že se dostal pod auto a to
mu „ujelo“ nohu. Zmrzačené zvíře pak skončilo na jatkách. (ZM) Podle pana
Kalače mohl být uvedený dům snad nějak spojen s prarodiči Anny Holinové
(první lásky Jana Nerudy), ale jde o vzpomínku značně neurčitou až mlhavou (sám pan Kalač si neuvědomuje, kde se tato myšlenka vzala), u níž by
bylo nutno ověřit, zda je na ní vůbec něco pravdy. (PK)
Prof. Ing. Pavel Kalač, CSc., narozený 24. června 1943 v Novém Kníně, je odborník v oblasti potravinářské a zemědělské chemie.
Přednáší na katedře chemie Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity. Zabývá se například chemií silážování pícnin, výskytem
těžkých kovů v houbách, škodlivými složkami krmiv a potravin apod. Na jeho otce vzpomíná pan Malčánek jakožto na noblesního
kantora, který jej učil na knínské měšťance krasopisu. Po svém rozvodu pak učil ještě ve škole v Boroticích.
2
Uvedené řemeslo se tehdy možná hodilo více než nyní – v některých novinách v té době vycházely romány na pokračování,
v každém vydání dvojlist, který se dal vystřihnout a po vyjití celého románu jej bylo možno nechat svázat – například v Lidové
demokracii vycházely takovéto romány přinejmenším ještě v 70. letech 20. století.
3
Pozn. MH: Zřejmě nešlo o řídký jev – pozůstatky podobného zařízení pamatuji ještě z dědova dvora – v tomto případě ovšem
mlátička stávala ve stodole a žentour na dvoře z důvodů skromnějších poměrů roztáčely krávy.
4
Takto byl označován vůz Tatra 11 (a možná některé následující), který se začal vyrábět v roce 1923. Byl dílem tatrováckého konstruktéra Hanse Ledwinky, který byl už u stavby vozu NW Präsident, prvního (malo-)sériově vyráběného automobilu v Rakousku-Uhersku. Vymyslel konstrukci vozu s páteřovým rámem a vzduchem chlazeným motorem, poprvé uplatněným právě na voze
Tatra 11. Jeho asi nejslavnějším automobilem byla Tatra 87 (vyráběná v letech 1937-1950), jejíž kvality prokázali cestovatelé
Hanzelka a Zikmund, když s ní v letech 1947-1950 podnikli svou cestu do Afriky a Jižní Ameriky. Bez zajímavosti nejsou ani další
osudy tohoto konstruktéra. Protože za války musel jakožto představitel firmy komunikovat s říšskými orgány, byl nařčen s kolaborace a později odsouzen na šest let do vězení. Po propuštění v roce 1951 využil možnosti odejít do Německa. Od roku 1953 až
do své smrti v roce 1967 žil v Mnichově. V Československu byl plně soudně rehabilitován až posmrtně v roce 1992.
1
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Vedle staroknínské hasičárny bydlel řezník pan Karoch, který v jednom
období též vozil poštu, filmy i pasažéry k vlaku do Hraštice. (ZM)
U Kocáby (na levém břehu asi sto metrů proti proudu od Brunclíkova
mlýna) působil tesař pan František Čermák (děda nynějšího autoopraváře).
(ZM)
Na závěr ocitujme přání z e-mailu pana Kalače:
„Přál bych Knínu nějakého fandu, který by zachycoval soudobé i nedávné dění neoficiálními záznamy - něco podobného, co se povedlo vám.
Namátkou mě napadají témata ochotníci - zaniklé domy - hospody - Fanda
Ureš a knínská kultura - filmy natáčené v Kníně a blízkém okolí.“
A dodejme, že se s tímto přáním ztotožňují i zbývající dva spoluautoři
tohoto článku.
Zdeněk Malčánek st. (část faktografie)
Pavel Kalač (část faktografie)
Miloš Hlávka (uspořádání informací, stylistické úpravy)

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Myslet v souvislostech (nejen o autobusech)
Je to asi rok, co ztroskotal druhý pokus o schválení výstavby nového
autobusového nádraží. Pro jedny měl tehdy předložený projekt vážné vady,
jiní si myslí, že něco takového nepotřebujeme, ba že parkování autobusů je
záležitostí dopravců (momentálně jednoho dopravce), takže proč by se o to
město mělo starat. Otázka na řešení stání autobusů se z jakýchsi záhadných
důvodů nedostala ani do dotazníků, jež se v Novoknínském zpravodaji objevily zhruba před rokem, a to i přesto, že současné provizorní „řešení“ je
dlouhodobě neudržitelné (a bez řešení stání a provozu autobusů nelze rozumně plánovat úpravu plochy náměstí). A to nejen proto, že řidiči nejsou
právě dvakrát nadšení, pokud se za deštivého počasí musí brodit bahnem.
A tak možná nezbývá, než se k této otázce vrátit. A možná v trochu širších souvislostech.
Asi jako první bych si položil otázku, zda by bylo vhodné, aby autobusy
stavěly u sídliště, tedy zhruba v místech, kde se uvažuje o autobusovém
nádraží. Zde by moje odpověď byla jednoznačně kladná. Kde jinde má být
autobusová zastávka než tam, kde je největší soustředění lidí? Ano, město
je nejhustěji osídleno právě na sídlišti a je svým způsobem ostuda, že tam
dodnes žádná zastávka není. (Navíc jižně od nynějšího sídliště územní plán
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do budoucna počítá s bytovými domy, takže to soustředění lidí by mohlo být
ještě větší.) Složitější je otázka, jaký charakter by ona zastávka měla mít.
Opravdu tam potřebujeme autobusové nádraží? S kolika nástupišti? A vejde
se tam potom odstavná plocha pro autobusy, aby nemusely stát na náměstí
a jeho plochu šlo využít kulturněji?
A potřebujeme vůbec něco jako autobusové nádraží? Myslím, že odpověď
na tuto otázku si lze odvodit z odpovědi na otázku, kolik autobusových linek
se v Novém Kníně setkává. Mezi kolika linkami je potřeba zajistit vzájemný
přestup. Uvažoval o tom někdo? Někdy mi připadá, že nejvíce jsou o nepotřebnosti takového zařízení přesvědčeni ti, kdo buď bydlí přímo v Novém
Kníně, takže jim příliš nevadí, pokud zde není zajištěn přestup mezi jednotlivými linkami, nebo ti, kdo autobusy nepotřebují v podstatě vůbec, protože
jezdí převážně auty.
Vezměme si třeba ranní špičku. Na místo přijedou autobusy od Libčic,
Živohoště, Prahy a Slap, Mníšku pod Brdy a Dobříše. Předpokládejme,
že autobus od Slap pokračuje na Dobříš, autobus od Dobříše pokračuje
do Slap a do Prahy. Autobus, který přijel od Mníšku, se má vracet tamtéž.
Pokud chceme, aby zde byla možnost přestupovat mezi všemi linkami,
které Novým Knínem projíždějí, je potřeba, aby přinejmenším autobusy
těchto linek mohly stát na stanici současně. Tedy už v tomto okamžiku
potřebujeme dvě nástupiště pro linky Praha – Slapy – Nový Knín – Dobříš
a Dobříš – Nový Knín – Slapy – Praha. Autobus od Mníšku sice může přijet dříve a místo uvolnit před příjezdem zmíněních dvou linek, po jejich
odjezdu se vrátit a „nabrat“ cestující, kteří chtějí pokračovat do Mníšku
pod Brdy, ale to se zdá být už na první pohled poněkud „kostrbaté“ řešení.
Neboli potřebovali bychom tři, či s ohledem na ty další linky možná raději
čtyři, nástupiště.
Pokud si dobře vzpomínám, se třemi nástupišti počítal projekt, který
ovšem zastupitelstvo v tomto volebním období dvakrát zamítlo. A zde – žel
– opět musím přiznat, že jej tehdy zamítlo právem. Byl totiž staršího data
a ani po úpravě nepočítal s tím, že v sousedství mezitím vyrostou tenisové
kurty, ke kterým je nutné nějak zajistit přístup. Ten současný je provizorium, které vede přes soukromý pozemek. Byl sice podniknut záměr získat
onu přístupovou cestu (nejen k tenisovým kurtům, ale i k dětskému hřišti,
případně vodnímu zdroji v Oplocence) do vlastnictví města, ale to se v současnosti zdá být během na velmi dlouhou trať. Navíc i kdyby ony tenisové
kurty neexistovaly, bylo by záhodno mít přístup k dětskému hřišti, které se
nachází v jejich sousedství, a samozřejmě i k přilehlému parkovišti.
Někdo si může pomyslet: K jakému parkovišti? Oficiálně totiž v sousedství tenisových kurtů opravdu žádné parkoviště není, jenže auta tam přece
jen parkují – například vozidla hráčů na tenisových kurtech, případně auta
rodičů, kteří vozí na dětské hřiště své potomky. A protože tento článek má
v názvu výraz „myslet v souvislostech“, je vhodné připomenout ještě jedno
možné využití onoho dosud oficiálně neexistujícího parkoviště. Ta plocha
by se totiž dala využít také pro celodenní parkování těch, kdo v Novém Kníně přestupují ze svých osobních aut na autobusy. Uvolnilo by se tak místo
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na náměstí Jiřího z Poděbrad pro ty, kdo by tam chtěli zaparkovat jen krátkodobě třeba proto, aby si zašli k lékaři nebo nakoupili.
Každopádně ona cesta (zřejmě po jižní straně pozemku, aby příjezd
ke kurtům byl co nejpřímější) by „ukrojila“ značnou část oné plochy pro
autobusové nádraží a parkoviště autobusů, takže původní projekt je nepoužitelný. Samozřejmě by jej šlo přepracovat – jenže kolik prostoru zbude pro
odstavnou plochu pro autobusy?
Dobrá, kde je ale psáno, že prostor pro přestup mezi různými autobusovými linkami musí být právě u sídliště? Copak by nešlo přestupovat na náměstí Jiřího z Poděbrad, které je už po staletí ústředním prostorem města?
Koneckonců doteď to takto funguje, že ano …
„Drobným“ problémem ovšem je to, jak to funguje. Lidé přebíhají mezi
autobusy po ploše severní části náměstí, řád v tom moc není a za to, že zde,
pokud vím, nedošlo v posledních letech k vážnější nehodě, můžeme vděčit
nejspíš zčásti mistrovství řidičů, zčásti i slušné dávce štěstí (podporovaného
nejspíš celým regimentem andělů strážných), které nás dosud provázelo.
Jistě, ten řád by se dal zařídit – na sídlišti necháme parkoviště a zastávku pro místní a pro ty, kdo v Novém Kníně přestupují z aut na autobusy–
a ta tři, čtyři potřebná nástupiště vybudujeme na náměstí. Jen se obávám,
že by takovéto autobusové nádraží zabralo značnou plochu tam – a nechtěli
jsme náhodou ty autobusy vystěhovat z náměstí proto, abychom právě tuto
plochu mohli častěji využít například ke kulturním účelům? Dovedu si nicméně představit, že by pro tuto variantu nadšeně hlasovali ti, komu vadí
hluk lunaparku o pouti – po takovéto „úpravě“ plochy náměstí by se tam
totiž pouťové atrakce jaksi nevešly – a byl by klid. A to až mrtvolný. Protože
ony by se tam pak nevešly nejen ty pouťové atrakce.
Vraťme se k sídlišti. Řekněme, že by se nám podařilo problémy s nedostatkem prostoru nějak vyřešit (třeba získáním nějakého pozemku poblíž)
a u sídliště mít jak autobusové nádraží, tak parkování (osobních aut i autobusů). I pak si ale lze představit námitku: kdo bude chtít přestupovat tam,
kde nejsou žádné příležitosti k nákupu?
Kde vezmou ti, kdo přestupují na bezprostředně navazující spoje, čas
na nějaký nákup?
A je tu ještě jedna otázka: to, že v těch místech nyní není žádná příležitost
nakoupit, kde je psáno, že to musí trvat navždy? Pokud je mi známo, s plochou mezi hasičárnou a zamýšleným autobusovým nádražím se v územním
plánu počítá jako s plochou zastavitelnou. Dovedu si představit, že by tam
vyrostly patrové domy, které by mohly mít v přízemí obchody (případně hospůdku, bufet nebo cukrárnu) a v patře a v podkroví byty (třeba i mezonetové). Nemyslím si, že by se tu neuživily. Opakuji: je to u sídliště, tedy v místech, kde je osídlení města nejhustší. A v případě vybudování autobusového
nádraží v sousedství by se atraktivita místa asi ještě o něco zvýšila. Toto je
ovšem námět nikoliv pro vedení města, nýbrž pro majitele předmětných pozemků, protože ty jsou, jak již bylo zmíněno, v soukromých rukou.
A ještě jedna poznámka: již na začátku článku bylo zmíněno, že na ploše
jižně od nynějšího sídliště počítá územní plán s možností výstavby bytových
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domů. Což by atraktivitu zamýšleného autobusového nádraží u sídliště ještě
dále zvýšilo. Ale pokud máme (a to bychom měli) o možném rozvoji města
uvažovat v širších souvislostech, měla by nás napadnout ještě jedna otázka:
třeba se někdo rozhodne vybudovat byty. Ale napadlo někoho, kam budou
děti z těchto bytů chodit do školky? A do školy? Už při současném počtu
obyvatel město hledá způsoby, jak aspoň částečně zvýšit kapacitu školy půdními vestavbami do historických školních budov. A to i přesto, že jsem před
nějakými deseti až patnácti lety slyšel, že stávající přístavba je megalomanská. Přitom naše město aspoň zatím zas až tak překotně neroste. Pokud
by se ale mělo sídliště „péčí“ nějakého developera dále rozrůst, mělo by
se počítat i s touto nutností a hledat způsoby, jak tu školu opatřit. Nebo jak
přimět developera, aby ji případně zajistil on. Ale to jen na okraj, když už
„řešíme“ okolí.
Jak je vidět z předchozích odstavců, na některé otázky spojené nejen
s veřejnou dopravou neexistují jednoznačné odpovědi. A to se některé
související otázky do tohoto článku nevešly. Například jak by se případné
umístění autobusového nádraží k sídlišti projevilo na podobě autobusových
linek? Opravdu by bylo vhodné, aby například linka 361 od Prahy a Slap,
pokud by měla zajíždět k sídlišti, pokračovala na Dobříš? Nebylo by to trochu „kostrbaté“? Neměla by tam pokračovat třeba jiná linka?
Jde tedy o otázku, která by asi vyžadovala širší diskuzi, možná i několik
veřejných setkání s občany na toto téma. Třeba by se pak mezi špatnými
řešeními „autobusového problému“ postupně našlo to nejméně bolestivé a to
by pak bylo uskutečněno. Jenže k tomu, aby se věci začaly hýbat aspoň trochu kupředu, by bylo potřeba, aby zastupitelům a zastupitelkám šlo opravdu o prospěch města a ne o nahánění preferencí vedením žabomyších válek
při jednáních zastupitelstva.
Miloš Hlávka

Kam až jsme ochotní to nechat zajít!				
Občané města Nový Knín,
bohužel jsem nucena přistoupit k tomu, abych zde zveřejnila dopis, který
jsem poslala více jak před měsícem (to je již druhý, první jsem zasílala v minulém roce) našim zastupitelům a vybídla je k řešení stavu komunikací v našem
městě. Doufala jsem, že se dozvím něco více o jejich plánech tento problém řešit,
ale bohužel se tak nestalo, ani písemně ani cestou přes Novoknínský zpravodaj.
Jediné, co se ve zpravodaji objevilo za informaci, bylo, že je sestavena stavební
komise, která se o tento problém stará. Jsem přesvědčena, že byla sestavena
narychlo, aby to vypadalo, že se to tady řeší. Skutečnost je totiž taková, že
nejsem jediná, kdo poslal dopis radnici, týkající se tohoto problému, a přes
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všechny stížnosti a nespokojenost místních občanů nemá nikdo potřebu nás
informovat. To vnímám jako neschopnost, ignoraci a ukázku toho, jak důležití
jsme pro místní zastupitele a radní. Proto se ptám, z jakého důvodu tato stavební komise neinformuje absolutně žádnou cestou své občany o tom, co je a bude
v plánu, od kdy se oprava komunikací začne řešit a další podstatné informace.
K žalostnému stavu přibyla v těchto dnech silnice, které se zde neřekne jinak
než objížďka a vede ze Starého Knína směrem k letnímu kinu. Touto silnicí
jsem jezdila domů, protože nebyla tak v hrozném stavu jako Smíchov i Kozohorská, a tak jsem měla šanci se vyhnout tomuto tankodromu až do včerejšího
dne, kdy jsem s hrůzou zjistila, že je na několika místech rozkopaná, výkopy
jsou obstarány žlutým zábradlím. V určitých místech ve večerních hodinách
jsou zde odstaveny obří stroje, přes den blokují vjezd na tuto komunikaci od Starého Knína. Nevím, že by nás někdo informoval o tom, že se na této komunikaci
budou dít stavební práce a že zde bude omezen nebo dokonce zakázán provoz.
Bohužel po několika dnech nebyla tato místa označena ani žádnou dopravní
značkou. Na místo toho, aby se začalo s opravami, přibývají další a další díry. Nikdo nemá zapotřebí nás informovat? Proč taky? Mě osobně uráží jejich přístup
k nám občanům, k nezájmu toho, aby naše město bylo krásné nejen v centru,
ale všude, co k městu Nový Knín patří.
Věřím, že nespokojenost není jen z mé strany, a tak, jak mluvím s místními,
je jasné, že naštvaní jsou ve většině všichni, a to nejen z důvodů katastrofálních
komunikací a chybějících chodníků. Problémů je podstatně více. Tento přístup
by se měl odrazit při volbách. Městu i občanům by se ulevilo, kdyby nás zastupoval někdo, kdo by měl s naším městem dobrý záměr a snad by to zde mohl
posunout na vyšší level.
Tento příspěvek vkládám, abych se celé situace v našem městě dotkla a nechala ji rozeznít, vyburcovala vás k tomu se nebát svou nespokojenost s vedením našeho města nahlas vyslovit, nejlépe napsat a zasílat na radnici, protože
jedině písemné stížnosti a požadavky jsou nuceni řešit. To, že si budeme svou
nespokojenost říkat mezi sebou nebo na radnici pouze ústně, nám nepomůže.
Zde vkládám zmiňovaný dopis zastupitelstvu, aby bylo jasné, o co mi jde,
není to rozhodně nic, co by bylo jen pro můj osobní prospěch, ale jde mi o celkovou spokojenost a blaho našeho tak krásně historického města.

Vážený pane starosto,
vážení zastupitelé a radní,
uběhl téměř rok od doby, kdy jsem Vás písemně žádala o nápravu povrchu ulice v Jalovčinách, která již před zmiňovaným rokem byla v žalostném stavu a také jsem přikládala fotografie svého vozu i výmolů, které
jsou v deštivém počasí plné bahnité vody a štěrku (v suchém počasí jsou to
pro změnu oblaka prachu a štěrku, který končí na karoserii mého vozu, ale
samozřejmě nejen mého. S vozem jsem byla a i jsem v myčce téměř pořád,
abych mohla vůbec mezi lidi. To samozřejmě není jediné, co mě opravdu
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nenechává v klidu. Letos mě oprava na voze stála 27 000,- Kč (tlumiče, čepy,
ramena) a to právě díky stavu veškerých komunikací v našem městě, které
vypadají tak, jak vypadají. Všichni víme, proč tomu tak je, ale nikdo nechápe, z jakých důvodů se postupně tam, kde je kanalizace hotová, neopravuje.
Bohužel za ten rok se neřešila jediná cesta nebo ulice, ba dokonce hlavní
silnice a od té doby je vše v ještě v horším stavu, než by mělo být. Veškeré
cesty, ulice, uličky se proměnily v bahenní stoky plné děr, štěrku a louží.
Samozřejmě je z toho jasné, že netrpí nejen naše auta, ale i ploty a fasády
domů, které lemují právě jakoukoliv silnici a cestu zde v N. Kníně, a o našich
botách a oblečení ani nemluvím. Když si vyjdete na procházku po našem
městě, nestačíte uhýbat před cákanci, které na vás hází projíždějící auta …
ono totiž není ani kam uhnout, chodníky jaksi chybí! Takže jste nuceni jít
silnicemi a doufat, že nepojede nějaký bezohledný řidič, který vás označí.
Nevím, zda někdo z vás chodí pěšky a je si vědom toho, v jak příšerně
vyhlížejícím městě vládnete a jak nás reprezentujete před ostatními obcemi v našem okolí, které řídí očividně schopní lidé, kterým záleží na stavu, vzhledu obce, ale i na spokojenosti svých občanů,a tyto obce jen kvetou a velebí se. Místo řešení osobních vztahů některých z vás (což opravdu
na radnici nepatří a ani by to nemělo ovlivňovat vaše výkony na postech,
na kterých jste) byste se měli začít starat o naše město. Na radnici jste jen
díky svým voličům a důvěře našich občanů.
Každopádně vás tímto dopisem vyzývám k tomu, abyste opravdu stav
těchto komunikací začali aktivně řešit. Pro začátek byste mohli začít tím, že
vyjdete pěšky do ulic a sami se přesvědčíte, jak to v našem (celém) městě
vypadá. Jsem připravena na Vás neúnavně apelovat do doby, než se tohoto
problému zhostíte a začnete ho řešit.
S politováním musím přiznat, že jste nedodrželi své volební sliby, naopak
si mezi sebou namísto společných zájmů, spokojených občanů a prosperujícího města navzájem škodíte.
V roce 2017, myslím že v říjnu, se ve školní jídelně uskutečnila schůze
ohledně vzhledu náměstí, kde samozřejmě mluvil za radnici pouze pan starosta a pan Milan Brejcha, ale od ostatních zastupitelů jsme neslyšeli nic,
jen bylo cítit napětí a zášť, kterou mezi sebou navzájem chováte. Nadále
se od té doby nic zvláštního nestalo, jen to, že je ticho po pěšině. Osobně si
myslím, že vzhled náměstí je téměř ta poslední věc, která by se měla řešit.
Rozhodně za těchto okolností nepodpoříme ani cestovní ruch, ani neudržíme v městě mladé. Dle mého jste měli za svého působení ve vašich funkcích
dosti času přemýšlet o tom, jak stav komunikací řešit, a namísto toho řešíte
malichernosti.
Ještě jednou Vás žádám o řešení žalostné situace stavu komunikací, které jsou v současné době jedním z největších problémů, o nápravu a sdělování svých záměrů občanům a snahu celou situaci konečně řešit.
Jsou místa, kde je již kanalizace i voda hotová a rozhodně by se mohlo
postupně začít v těchto místech s opravami. Také žádám o okamžitou reakci
s odpovědí na mou žádost a dovolím si upozornit, že něco jako „BEREME
NA VĚDOMÍ DOPIS A. M.“ je pro mě nepřijatelná a neuspokojivá odpověď.
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Pokud i nadále nepřistoupíte k řešením opravdu důležitých problémů,
které v Kníně máme, jsem ochotná uskutečnit další kroky, které by mohly
vést k nápravě dosud velkého a neřešeného problému.
Myslím, že je naštvaných hodně lidí za to, jak si zde devastují auta, obuv,
kočárky a jak jsou zdevastované jejich fasády, ale i za to, že si na cesty, kde
bydlí, kupují za vlastní peníze štěrk a vlastními silami ho upravují (což ví
každý, že je to chvilková záležitost). Možná máte již připravené peníze na to,
abyste všechny tyto škody občanům uhradili, pokud ano, je to skvělé, já
osobně si všechny účty za opravy a myčku uchovávám. Pokud ne, prosím
začněte celou situaci ŘEŠIT!
Alena Müllerová

KONANÉ AKCE
pondělí

Pálení čarodějnic

30. 4.

2018
Rok se s rokem sešel a je to tu opět - tradiční „pálení čarodějnic“. Jde opravdu o dlouholetou tradici, na kterou vás všechny
co nejsrdečněji zveme. Jako vždy 30. dubna 2018 /tentokrát je to pondělí/
v podvečer v Oplocence za hasičskou zbrojnicí v Novém Kníně. Pro malé
účastníky budou opět zdarma k dispozici buřtíky, které si může každý vlastnoručně opéct na ohníčku. Ani dospělí nepřijdou zkrátka a mohou si zakoupit přichystané občerstvení. Samozřejmě nebude chybět ani hudba. Přijďte
v co největším počtu, těšíme se na vás.
Město Nový Knín a SDH Nový Knín

Poděkování
• Ráda bych prostřednictvím Novoknínského zpravodaje poděkovala všem,
kteří nám pomohli v nelehké situaci dne 7. března, kdy u nás došlo k výbuchu kotle a následnému vznícení schodiště. Důsledkem bylo odříznutí
únikové cesty z domu pro mne a mé syny. Včasný zásah dobrovolných
i profesionálních hasičů zachránil naše životy i náš domov. Velmi si vážím
profese záchranářů, ve chvílích jako jsou tyto dokážou zachovat rozvahu
a dostat lidi do bezpečí. Ještě jednou Vám všem děkuji a přeji si, aby většina Vašich výjezdů měla šťastný konec jako tomu bylo i u nás.
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	Dále chci poděkovat všem za nabízenou i poskytnutou pomoc v uplynulých dnech, jmenovitě své tetě Janě Rambouskové a svému bratranci Tomášovi Rambouskovi, kteří nám poskytli azyl ihned po zmiňované události, děkuji Vám.
Jana Zelenková s dětmi
• 	Městský úřad Nový Knín tímto děkuje všem hasičům, kteří se podíleli
na likvidaci požáru a pomoci obyvatelům domu ve Staroknínské ulici.
•	Ze srdce bych chtěla poděkovat paní doktorce Věře Fialové.
	Je nutné dodat, že jí děkuji rovnou třikrát. Mé první poděkování je za péči,
kterou mi věnovala jako dítěti. Druhé poděkování jí patří za péči, kterou
poskytovala mým dětem. A třetí poděkování?
To je za mě … sestřičku … kamarádku ….
DĚKUJI
Marcela

JUBILANTI MĚSÍCE dubna 2018
• Jubilanty měsíce dubna jsou: paní Zdeňka
Budková a pan Josef Holý. Oslavencem je
i pan Jiří Budka. Narozeniny v tomto měsíci
slaví paní Marie Handschuhová, paní Marie
Buřičová a paní Felicie Lukšovská. Kulatiny
oslaví také paní Anna Šomková. Významných
narozenin se dožívá paní Vlasta Hranická.
Všem jubilantům přejeme spoustu zdraví, pohody a radosti ze svých blízkých.

VZPOMÍNÁME
• Dne 7. dubna by se pan Otakar Safín dožil osmdesáti let.
Stále vzpomínáme, manželka a děti s rodinami.
• Ani deset let nezmírní smutek nad odchodem Járy Hrubanta. Vzpomeňte
s námi.
děti a manželka

36

Novoknínsk¯

zpravodaj

Chotilský
zpravodaj
03 / 2018

3
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příloha novoknÍnského zpravodaje

Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce:
Zastupitelstvo obce na zasedání dne 12. 3. 2018 jednalo zejména
ve věcech:
•	rozhodnutí KÚ o povolení k provozování vodovodu pro veřejnou
potřebu
•	informace KÚ k povolování hazardních her
•	protokol o provedené kontrole
na úseku pohřebnictví
•	informace ČNB o změně podmínek pro vedení účtů od 1. 5. 2018
•	zápis z kontrolního dne v rámci
KPÚ Chotilsko
•	pozvánka na společné jednání
na Státní plavební správě ve věci
provozu vodních skútrů na vodní
nádrži Slapy
•	zápis do 1. ročníku ZŠ Nový Knín
•	pozvánka na setkání starostů s vedením Středočeského kraje
•	oznámení SPÚ o ukončení shromáždění podkladů ve věci řízení
o povolení přívozu
•	rozpočtové opatření č. 3/2018 dle
předložené tabulky; celková výše
příjmů je 11 703,1 tis. Kč (zůstává stejná) a celková výše výdajů je 16 664,0
tis. Kč (navýšeno o 54,0 tis. Kč)
•	střednědobý výhled rozpočtu obce
Chotilsko na roky 2019–2020
chotilsk¯

•	dělení a scelování pozemků parc.
č. 403/3 a parc. č. 1213/6, oba k. ú.
Prostřední Lhota
•	stavba rodinného domu na pozemku parc. č. 394/27 k. ú. Prostřední
Lhota
•	nabídka společnosti Atlas software a. s. na zakoupení programu
CODEXIS
•	nabídka Asseco Solutions, a. s.,
na „Banka“ a „Kniha vydaných
faktur“; zakoupení licence na uvedené programy stojí 16 000,- Kč,
roční poplatek stojí 4 000,- Kč.
•	smlouva o zpracování osobních
údajů mezi obcí Chotilsko a KONZULTA Brno, a. s., na zajištění
GDPR v rámci infokanálu
•	dodatek č. 3 servisní smlouvy mezi
obcí Chotilsko a RICOH Czech Republic s. r. o
•	dohoda o narovnání mezi obcí
Chotilsko a Lesy České republiky,
s. p.; jedná se o zakoupení vodohospodářské stavby „Opevnění
břehů a dna koryta potoka melioračními prefabrikáty typu Klass“
•	návrh povodňového plánu stavby
zpravodaj
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rybníka Na Korouhvích, k. ú. Prostřední Lhota
•	nabídka na zajištění sečení trávy
na obecních prostorech za cenu
800,- Kč za jednu hodinu
•	požadavek na zřízení odběrného
místa elektřiny na pozemku parc.
č. 57, k. ú. Záborná Lhota
•	žádost o souhlas s přestavbou (stavebními úpravami bytové jednotky)
v bytovém domě Chotilsko č. p. 32

•	žádost o povolení nezbytné cesty přes pozemky parc. č. 228/2
a parc. č. 118/2, oba k. ú. Hněvšín
•	návrh na uspořádání zájezdu
do Divadla Radka Brzobohatého
a do Divadla Hybernia
•	změna výše platby za 1 m³ vody
od odběratelů z obecního vodovodu; jedná se o zaokrouhlení ceny
na celé koruny z 32,11 Kč za 1 m³
na 33 Kč za 1 m³
- OÚ -

Chotilský receptář
Přichází jaro a ze země tu nesměle, jinde drze razantně, vylézá nová letošní svěží generace rostlinstva všeho
druhu. Bylin očekávaných a hýčkaných na zahrádce, i drzounů, co si planě kdesi v skrytu uchystaly útok, aby se
pak náhle předvedly aspoň kolem sloupků zahradního
plotu. Kopřivy, bršlice, popenec a spousta dalších, jimiž
opovrhujeme, ale dost často neprávem. Mnohé přezírané
a nenáviděné „plevele“ jsou často totiž mnohem zdravější
zeleninou, než efektní a předražené výpěstky ze supermarketů. V tomto receptáři si uvaříme Jarní bylinkovou
omáčku, využijeme k tomu bylinky a kopřivy, co nám dá
zahrádka i „plevel“ kolem plotu a dalším receptem bude
Jarní salát s kuřecím masem.

Jarní bylinková omáčka se špenátem
• 80 g másla
• 1 kysaná smetana
• 400 ml mléka
• 50 g ovesných vloček
• ½ pórku
• 150 g špenát
Dle chuti – mladé kopřivy, výhonky řeřichy, jarní bylinky (nať
zimní cibule, popenec, nově rašící
lístky loňského mangoldu atd.),
sůl, cukr

II

chotilsk¯

Mladé špenátové listy opláchneme,
necháme okapat a najemno pokrájíme. Pórek očistíme a nakrájíme
na jemno. Mladé kopřivy spaříme
vroucí vodou a poté také na jemno
nasekáme. Podle chuti použijeme
ještě další bylinky - petrželku, pažitku, kopr apod. Vše zelené krátce
zapěníme na rozpuštěném másle.
Zalijeme polotučným mlékem, mírně osolíme a osladíme. Přivedeme
k varu. Do mléka vsypeme jemně

zpravodaj
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mleté ovesné vločky, které omáčku během chviličky zahustí. Jakmile se omáčka povaří, sejmeme ji
z tepla a necháme pod poklicí asi
10 minut dojít a zhoustnout. Na závěr přimícháme výhonky řeřichy

a také kysanou smetanu. Jarní bylinkovou omáčku se špenátem podáváme k zapékaným pokrmům,
vařeným bramborám, pečenému
masu apod.

Jarní salát s kuřecím masem
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

½ kg kuřecích prsou
1 ledový salát
4 vejce uvařená natvrdo
svazek jarní cibulky
svazek ředkviček
bílý jogurt
stroužek česneku
sůl, pepř
bylinky
olej

Na kostky nakrájená kuřecí prsa
osolíme, opepříme a orestujeme

na oleji doměkka. Ledový salát
natrháme na kousky a pokrájíme ředkvičky, jarní cibulku, vejce
uvařená natvrdo. Vše jemně smícháme v misce. Potom do misky
vmícháme maso. Směs zakápneme
olejem, nejlépe olivovým, dosolíme
a opepříme podle chuti. Na závěr
přelijeme jogurtem, který jsme
ochutili nasekanými bylinkami
a prolisovaným stroužkem česneku (nemusí být). Ozdobíme lístky
bylinek a můžeme servírovat.

Dobrou chuť vám přejí

-Lhotské vařečky-

TJ PROSTŘEDNÍ
LHOTA
pořádá pro chlapce
a dívky ve věku 6–15 let
Kontaktujte fotbalové
trenéry s licencí C:
Milan Stingl
tel.: 606 201 914
e-mail: stingl-milan@seznam.cz

chotilsk¯
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Běh na rozhlednu Veselý vrch

sobota

28. 4.

2018
A je to tady! Start třetího ročníku běžeckého krosu, který se
během své krátké historie již stal „živoucí legendou“ či aspoň
přinejmenším závodem, o kterém se mezi běžci velmi pochvalně mluví, je
za dveřmi. Díky němu o Prostřední Lhotě a Veselém kopci vědí i lidé, kteří
naši část Středního Povltaví dosud možná jen tušili jako „nějakou vesnici nad
Slapskou přehradou“. Teď vědí, že v těchto vesnicích se docela zajímavě žije.
Ale probudili se i místní a lidí z našeho chotilského prostředí na startu
závodu rok od roku přibývá. To je fajn a o to nám jde nejvíc – rozběhat celé
vesnice! Proto zveme všechny, kteří se nebojí jakkoliv vyběhnout na Veselý
vrch, klidně i šnečím tempem se závěrečným stoupáním třeba po čtyřech,
od dětí po dospělé všech věkových kategorií – přijďte a natřete to ostatním,
především ale sami sobě a vlastní pohodlnosti!
• Prezentace: - od 9 hodin na fotbalovém hřišti v Prostřední Lhotě
• Start a délka běhu:
- dospělí: v
 10.30 hodin na odbočce za statkem směrem na Kobylníky
a běží se 5,3 km
- děti: v 10.35 tamtéž a poběží 1,4 km
• Kategorie: - děti: do 7 let, 8–10 let a 11–15 let
			
- ženy: do 39 let, 40–49 let a nad 50 let
			
- muži: do 39 let, 40–49 let, 50–59 let, 60–69 let a nad 70 let
• Startovné: 	- děti zdarma, pro dospělé 50 Kč pro předem přihlášené
(www.bezecpodblanicka.cz) a 70 Kč pro přihlášené
na místě
A kdo se neodhodlá k vlastní aktivní účasti, přijďte aspoň fandit, povzbuzovat a užít si příjemný kousek jarního dne na čerstvém vzduchu.

ZPĚT V ČASE
Otevření Drtinovy rozhledny na Besedné
Dne 11. července 1926
(Neautorizovaný článek z časopisu „Vltavské proudy“ č. 9 z roku 1926)
V neděli 11. července t. r. slavnostním způsobem otevřena byla na vrchu
„Besedné“ u Nového Knína „Drtinova rozhledna“. Zesnulý prof. Frant. Drtina byl rodákem z Hněvšína a bezprostředně nad jeho rodištěm zvedá se
mohutná rozhledna, dílo arch. Adámka, vystavěná péčí přátel Drtinových,
která vévodí celému kraji dobříšskému, neveklovskému a sedlčanskému.

IV
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Myšlenka postaviti na Besedné rozhlednu jest myšlenkou samotného
prof. Fr. Drtiny, který za svého častého pobytu v rodném domě nikdy neopomenul rozhlížeti se odtud do rodného kraje, obetkaného zkazkami historickými, skropeného krví prvých poutníků husitských. Pohled odtud otvírá
se do krajiny v okruhu 50 km. Z jedné strany vine se údolí Vltavy s údolím
potoka Masníku, které vystavěním přehrady štěchovické promění se v nejbližší době v obrovské jezero až ke Kamýku. Za korytem vltavským zříš celý
kraj neveklovský, na severovýchod z tmavých oblaků kouře majestátně
zvedá se Petřín a Hradčany, ano i sokolský stadion. Jako na dlani máš před
sebou celé Jílovsko. Na západě a jihozápadě se tmaví lesy hřebenů brdských, které nyní právě stát vypověděl dosavadním majitelům, dobříšskému Colloredo-Mannsfeldovi a arcibiskupu pražskému pro zřízení střelnice.
Týmž směrem možno spatřiti okolí historického zlatohorního města Nového
Knína, zlatodůl Libčice, Dobříš s lesklými plochami četných rybníků, Sv.
Horu a místo, kde leží město Příbram a Březové Hory označují jen oblaka
hustého, černého dýmu příbramských dolů. Ve skupině pásma brdského
zdvihají se majestátně hory zlatonosné Mikule, Hradec, Baba, Tok, Třemošná a obrátíš-li se na stranu sedlčanskou, dohlédneš na Vysoký Chlumec,
daleko na Voticko a Milevsko. Při jasném počasí okruh rozhledu jistě se
ještě rozšíří. Při stálém deštivém počasí, které stavbu rozhledny provázelo
a ztěžovalo a které pokazilo i slavnost jejího otevření, nebylo možno přesně
zjistiti, kam lze dohlédnouti, protože mlhy v pozadí vadily značně rozhledu.
Celkový náklad na rozhlednu bude činiti asi Kč 46.000,-.
Slavnostním řečníkem byl p. min. rada Tůma, který v dějinném přehledu vyzdvihl ohromnou práci Drtinovu a vysvětlil světový jeho význam,
hlavně v oboru pedagogickém. Bývalý vyslanec p. Prokop Maxa, omlouvající p. min. zahr. zál. Ed. Beneše, naznačil, jaký význam měl pro své
žáky, mezi něž se pan ministr počítá. Zástupce české obce učitelské pan řed.
Vimmr vzpomněl velkých zásluh Drtinových o učitelstvo. Zástupce ruských
pedagogů pan Gribovskij prohlásil, že Drtina jest učitelem i pedagogů ruských. Za osobní přátele Drtiny p. dr. Vl. Novák, prof. brněnské techniky,
v pohnuté řeči poukázal na dobré srdce Drtinovo. Nejtklivější částí byla řeč
syna oslavence Dra. Prokopa Drtiny, který zdůraznil dvojí radost, kterou by
měl tatínek z této rozhledny. Jednak že byla uskutečněna, a pak že spojena
s jeho jménem, a to z nižádné slávychtivosti, ale z čistého pocitu lidské lásky k bližnímu; ta radost by byla z vědomí, že jej lidé mají rádi. – Slavnostních hostí bylo mnoho a uvádíme jen stručně rektora pražské university
prof. Petra, dr. Herbena; z rodiny přítomna též choť zesnulého. Došla též
celá řada pozdravů a omluvných dopisů. Ač po celou dobu slavnosti hustě
pršelo, přístup z Neveklovska a Sedlčanska byl znemožněn rozvodněnou
Vltavou, přes níž nebylo naprosto možno převážeti, odhadnut počet obecenstva na půl druhého tisíce osob, kteří vyslechli jednotlivé řečníky, oceňující
význam práce Drtinovy. Bylť prof. Drtina celému širokému okolí osobně
nám, s každým dovedl jen svým vlastním způsobem mile a srdečně pohovořiti. – Tělocvičná jednota „Sokol“ Nový Knín uskutečniti míní příštím
rokem myšlenku zesnulého župního vzdělavatele br. R. V. Nováka a zasadí
chotilsk¯
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pamětní desku na rodný dům prof. Fr. Drtiny v Hněvšíně. – Slavnost odhalení této desky měla býti spojena s otevřením Drtinovy rozhledny, úmrtím
br. Nováka a pracemi na všesokolský slet musila však tato druhá část oslav
Drtinových býti oddálena.
Splácí-li rodný Drtinův kraj velkému svému synu lásku za lásku, prosíme všechny jeho ostatní ctitele, aby přišli se též pokloniti velké jeho památce a navštívili náš povltavský kraj – kraj Drtinův. Všechny potřebné informace mileráda sdělí tělocvičná jednota Sokol Nový Knín nebo Chotilsko.

SPORT - FOTBAL
Mladší žáci
kolo

den

datum

hodina

1.

mužstvo

So

24. 3.2018

12.30

SK LITAVAN Bohutín, z. s.

TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA

2.

Ne

1. 4.2018

12.00

TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA

TJ SOKOL Dublovice z. s.
TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA

3.

So

7. 4. 2018

10.30

TJ Ligmet Milín z. s.

4.

So

14. 4. 2018

12.00

TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA

TJ Sokol Počepice, z. s.

5.

Ne

22. 4. 2018

14.45

Pičín/Višňová

TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA

6.

So

28. 4. 2018

14.30

TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA

TJ Sokol Daleké Dušníky z. s.

7.

Ne

6. 5. 2018

14.45

SK Březnice 1918, z. s.

TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA

14.

Út

8. 5. 2018

10.00

TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA

SK Březnice 1918, z. s.

8.

So

12. 5. 2018

12.00

TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA

SK LITAVAN Bohutín, z. s.
TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA

9.

Ne

20. 5. 2018

10.00

TJ SOKOL Dublovice z. s.

10.

So

26. 5. 2018

12.00

TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA

TJ Ligmet Milín z. s.

11.

Ne

3. 6. 2018

14.45

TJ Sokol Počepice, z. s.

TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA

12.

So

9. 6. 2018

10.00

TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA

Pičín/Višňová

13.

Ne

17. 6. 2018

15.00

TJ Sokol Daleké Dušníky z. s.

TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA

Starší přípravka

VI

kolo

den

datum

hodina

2.

Ne

1. 4. 2018

10.00

TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA

mužstvo

TJ Sokol Pičín z. s.

3.

Ne

8. 4. 2018

14.00

TJ Sokol Rosovice

TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA

4.

So

14. 4. 2018

10.00

TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA

SK Nový Knín

5.

Ne

22. 4. 2018

10.00

TJ Slavoj Obecnice

TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA

6.

So

28. 4. 2018

09.00

TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA

FC Višňová

1.

Út

1. 5. 2018

14.00

FC Višňová

TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA
TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA

7.

Ne

6. 5. 2018

10.00

TJ Sokol Pičín z.s.

8.

So

12. 5. 2018

10.00

TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA

TJ Sokol Rosovice

10.

So

26. 5. 2018

10.00

TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA

TJ Slavoj Obecnice

9.

So

2. 6. 2018

10.00

SK Nový Knín

TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA
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Měsíčník pro Mokrovraty, Pouště
03
1a//okolí
2016
2018

Mokrovratský

zpravodaj

3

březen 2018

příloha novoknÍnského zpravodaje

Aktuality z naší školy – březen 2018
3. 4. 2018

– Pohádkové představení „O hledání jara“

16. 4. 2018

– Den otevřených dveří od 8.00 do 10.00 hodin

17. 4. 2018

– Zápis do 1. ročníku ZŠ od 14.00 do 17.00 hodin

18. 4. 2018

– Zápis do 1. ročníku po telefonické dohodě

30. 4. 2018

– Rej čarodějů a čarodějnic ZŠ i MŠ

Vážení spoluobčané,
i když byl měsíc březen plný mrazu a sněhu, věříme, že po vynesení
Morany nastane oteplení a všichni začneme čerpat ze sluníčka nové síly.
Tato akce s dětmi z MŠ i ZŠ se stala v naší škole již tradicí. Postavičku paní
Zimy vyrobili žáci 1. a 2. ročníku, žákyně 5. ročníku ji vhodily do Kocáby
a ostatní přítomné děti se rozloučily zimní básničkou a jaro přivolávaly jarními písničkami.
„Zdravé zuby“ byl název projektu, který proběhl na naší škole 20. března. Žáci se prostřednictvím prezentace studentek Lékařské fakulty v Plzni
seznámili se správnou péčí o své zuby. Zvolené formy a metody byly přiměřené věku dětí a i pomůcky byly velmi pěkné, názorné a děti plně zaujaly.
22. března se uskutečnilo pro děti a jejich rodiče velikonoční tvořivé odpoledne – „Zlatá brána“. Děti a rodiče si mohli namalovat kraslici, vyrobit
ovečku, zápich zajíčka nebo uplést pomlázku. Nechybělo ani pohoštění, které děti vlastnoručně upekly a připravily. Celé odpoledne se neslo v duchu
velikonočních tradic a přispělo k upevnění vzájemné spolupráce.
„Velikonoc“ v Čechově stodole se zúčastnily pouze děti z MŠ, které na tuto
akci pozvaly paní učitelky z MŠ Korkyně. I tady si připomněly velikonoční
zvyky a obyčeje.

I
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Věříme, že příchod jara a zlepšující se počasí ještě více obohatí život naší
školy častějším pobytem v přírodě.
zaměstnankyně ZŠ a MŠ Mokrovraty

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ MOKROVRATY
Kritéria pro přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

úterý

17. 4.
2018

1.	Dosažení věku zapisovaného dítěte dle ustanovení § 36,
odst. 3) zákona 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění
2. Přiměřená tělesná a duševní vyspělost dítěte
3.	Trvalý pobyt dítěte v Mokrovratech (přednostně), a to do naplnění kapacity
Zápis do 1. ročníku Základní školy v Mokrovratech pro školní
rok 2018/2019 se uskuteční v úterý 17. 4. 2018 od 14.00 do 17.00
v budově ZŠ Mokrovraty, v I. třídě – přízemí.
K zápisu se s rodiči dostaví děti, které nejpozději k 31. 8. 2018
dovrší věk šesti let, a děti, které měly v minulém roce odklad
školní docházky. S sebou vezměte občanský průkaz a rodný
list dítěte.
Náhradní termín: středa 18. 4. 2018 (je nutno se předem domluvit, tel.: 318 593 841, e-mail: zs.mokrovraty@seznam.cz)
Zápis se skládá z formální části, v jejímž průběhu zákonný zástupce požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky a předloží rodný list
dítěte a svůj doklad totožnosti. Se souhlasem zákonného zástupce se druhá
část zápisu skládá z rozhovoru a dalších činností s dítětem, na jejichž základě lze orientačně posoudit připravenost dítěte vzhledem k očekávaným
výstupům RVP ZV.
Rozhovor a další činnosti s dítětem, na jejichž základě škola orientačně
posuzuje školní zralost dítěte, jsou organizovány hravou formou a doba jejich trvání nepřesáhne 30 minut.
Bude-li žádat zákonný zástupce přijetí mladšího dítěte (§ 36, odst. 3) školského zákona) či žádat pro své dítě o odklad (§ 37 školského zákona), je
vhodné mít již v době zápisu k dispozici požadovaná odborná vyjádření.
Správní řízení o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání je vedeno pod registračním číslem. Výsledek zápisu se oznamuje zveřejněním seznamu dětí
pod přiděleným registračním číslem s uvedením výsledku zápisu.
PhDr. Lenka Havlíčková
ředitelka školy
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Svoz nebezpečného odpadu v roce 2018
Sobota 21. 4. 2018:
• Pouště, náves			
• Mokrovraty, před obchodem

9.39 – 9.49 hod.
9.54 – 10.04 hod.

sobota

21. 4.
2018

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.

Sběr bioodpadu 2018 – POZOR ZMĚNA
Sběr bioodpadu v roce 2018 bude každou neděli od 9.00 do 13.00 ve dvoře hasičské zbrojnice v Mokrovratech.
Příjem bioodpadu začíná v neděli 8. dubna 2018.

Hasičský ples Pouště
V sobotu 17. 3. 2018 jsme si v hospůdce u Tondy Černého v Mokrovratech užili již poněkolikáté sousedskou sešlost v podobě hasičského plesu
našeho místního hasičského spolku v Pouštích. Ačkoli byla tentokrát menší
účast než v minulých letech, akce se opět velmi vydařila. Nemalou zásluhu
na tom měl opět Pepa Melkes, který se sice tentokrát na ples fyzicky nedostavil z důvodu péče o nový krásný přírůstek do své rodiny, ale přesto akcí
provázel jeho duch, a to v podobě zábavných soutěží, které Pepa vymyslel,
a my plesající se jich zúčastnili. Jeho kreativita je v tomto směru opravdu
obdivuhodná a jsme rádi, že ho máme:-). Hlavní cenu získal Pavel Drechsler,
který především svou urputností a soutěživou povahou a v neposlední řadě
i nezdolnou touhou po vítězství předčil v hlavní soutěži všechny ostatní
soutěžící, když z lavoru plného vody pouze zuby vylovil všechna nastrčená
jablka, a zaslouženě tak dobyl zářného vítězství. I ostatní soutěže probíhaly
ve veselém duchu, dokonce jsme si zopakovali i pravopis:-).
Velké poděkování za organizaci celé akce patří kromě Pepy tradičně Andree Drechslerová a Lence Konvičkové. Děkujeme též dalším členům za pomoc s výzdobou sálu a všem, kteří přispěli do soutěží svými dary.
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Dále děkujeme za podporu akce paní starostce Ecklové a všem členům
zastupitelstva. Zejména děkujeme za dar do soutěže. Panu Tondovi Černému pak děkujeme za poskytnutí zázemí útulné hospůdky, kterou provozuje,
a to nejen pro tuto akci, ale i pro nadcházející Maškarní ples pro děti.
Nakonec největší poděkování patří Zemědělské společnosti Dobříš, spol.
s r. o., za hodnotný (a chutný) dar do soutěže.
Děkujeme moc
Za hasičský spolek v Pouštích Veronika Kučíková

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
• dne 11. 4. 2018
• dne 12. 4. 2018
• dne 13. 4. 2018

10:30 – 15:00 hod.
7:00 – 15:00 hod.
12:00 – 16:00 hod.

celá obec Mokrovraty
Mokrovraty 177
celá obec Mokrovraty

Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven pouze na nezbytně nutnou dobu. Výše uvedené informace budou 20 dní před plánovaným
přerušením dodávek elektřiny k dispozici na internetových stránkách
www.cezdistribuce.cz.
INZERCE

Prodej
slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky
Tetra hnědá, Dominant ve všech
barvách a slepičky Green Shell typu
Arakauna. Stáří 15–20 týdnů, cena
159–195 Kč/ks.
Prodej: 19. dubna, 19. května
a 16. června 2018
Nový Knín – u firmy ELKO – 17.15 hod.
Výkup králičích kožek - cena dle
poptávky.
Informace:

Po-Pá 9.00-16.00 hod.
Tel.: 601 57 62 70,
728 60 58 40

PILA

v Novém Kníně
Přijme pracovníka
do výroby na stálý
pracovní poměr.
Očekáváme – vysoké pracovní nasazení
a manuální zručnost
Nabízíme – solidní mzdu včetně odměn
a práci v pohodovém kolektivu

V případě zájmu kontaktujte
vedoucího pily pana Hranického
tel.: 603 16 84 21.
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