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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
11. 3. 2018 mi byla doručena rezignace ředitele naší školy PaedDr. Miloše
Petříka. Jeho rozhodnutí zcela respektuji. Miloš nastupoval na pozici ředitele školy 1. 8. 1991 – to znamená, že tuto funkci zastává 27. rok. Pamětníci
vědí, že nastoupil do rozestavěné školy a dalších dlouhých 8 let bojoval spolu s vedením města o finance na dostavbu. V roce 1994 úspěšně kandidoval
do městského zastupitelstva, v dalších volbách byl zvolen zástupcem starosty. Tuto funkci vykonával až do roku 2014. V současné době pokračuje jako
zastupitel.
Za sebe mohu říci, že po mém příchodu na radnici jsme k sobě brzy našli
cestu a jak se říká, „sedli jsme si“. Kromě společné práce nás spojuje i muzika a další zájmy.
Dovolte mi touto cestou vyjádřit Milošovi velké poděkování za vše, co pro
školu i město za dlouhé roky svého působení vykonal. Otisk jeho práce je
zde zcela zřetelný.
Přeji mu hodně pohody a zdraví. Miloši, děkuji za mnohaletou spolupráci.

Ing. Tomáš Havlíček
starosta

Titulní kresba:
Novoknínské střechy
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ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
USNESENÍ č. 86/18 ze zasedání Rady města Nový
Knín ze dne 2. 5. 2018
• USNESENÍ č. 1 – 86/2018 – RM
Rada města Nový Knín projednala podmínky dotace z Krajského
úřadu a pověřuje starostu k jednání
s vedením KÚSK ohledně splnění
podmínek.
• USNESENÍ č. 2 – 86/2018 – RM
Rada města Nový Knín bere
na vědomí vyhlášení výsledků žádosti o dotace na rekonstrukci komunikace. Naše žádost je v tuto
chvíli ve statutu náhradníci.
• USNESENÍ č. 3 – 86/2018 – RM
Rada města Nový Knín bere
na vědomí žádosti o prodej majetku
společnosti BOCA s.r.o. panu J.A.N.
a o pronájem paní J.Š. a postupuje
je k projednání ve stavební komisi.

• USNESENÍ č. 4 – 86/2018 – RM
Rada města Nový Knín projednala návrh zajištění financování wifi
připojení k internetu na náměstí Jiřího z Poděbrad, schvaluje jej a pověřuje starostu města zajištěním
změny správy přístupu a podáním
žádosti.
• USNESENÍ č. 5 – 86/2018 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje přijetí Vratislava Dolejše na práce v městských lesích na poloviční
úvazek.
Ing. Tomáš Havlíček, starosta města
Ing. Radek Hrubý, člen rady
V Novém Kníně dne 2. 5. 2018

USNESENÍ č. 87/18 ze zasedání Rady města Nový Knín ze dne
14. 5. 2018
• USNESENÍ č. 1 – 87/2018 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program zasedání Rady města Nový
Knín.
• USNESENÍ č. 2 – 87/2018 – RM
Rada města Nový Knín bere
na vědomí informaci o jednání
s paní A. O. a M. N. o možné budoucí
směně pozemků s městem.
• USNESENÍ č. 3 – 87/2018 – RM
Novoknínsk¯

Rada města Nový Knín schvaluje
opravu poškozených poklopů dle nabídky ze dne 25. 4. 2018.
• USNESENÍ č. 4 – 87/2018 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje
smlouvu na servis a dohled dětského hřiště s firmou Hřiště hrou s.r.o.
• USNESENÍ č. 5 – 87/2018 – RM
Rada města Nový Knín projednala návrh smlouvy na pronájem orzpravodaj
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dinace MUDr. Pelikánové a odkládá
rozhodnutí na příští jednání.
• USNESENÍ č. 6 – 87/2018 – RM
Rada města Nový Knín projednala návrh smlouvy o smlouvě budoucí na pronájem ordinace MUDr. Fardovi a odkládá rozhodnutí na příští
jednání.

• USNESENÍ č. 7 – 87/2018 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje příspěvek na 8. ročník Cihlafestu
ve výši 2.000 Kč.
Ing. Tomáš Havlíček, starosta města
Martin Provazník, člen rady
V Novém Kníně dne 14. 5. 2018

SDĚLENÍ RADNICE

Pozvánka na zasedání zastupitelstva
Zastupitelstvo města Nový Knín zve na své zasedání, které se bude konat ve čtvrtek 14. 6. 2018 od 19.00 v Hospůdce Na návsi v Libčicích.

ČTVRTEK

14. 6.
2018

Poděkování
Děkuji touto cestou SDH Nový Knín za uspořádání tradičního pálení
čarodějnic včetně perfektního úklidu a navíc zvládnutí občerstvení přátel
z Ledra.
Zvláštní poděkování všem, kteří se zapojili do přípravy a průběhu návštěvy italských přátel, a největší dík a obdiv patří Standovi Fouknerovi
za uvaření 120 porcí výborného gulášku. Dostal jsem dva dopisy plné díků
od Giuliana a Luisy.
Ještě jedno poděkování – všem, co mi přáli k narozeninám, zvláště SDH
Nový Knín a Pepovi Máchovi.
starosta města
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Itálie – září 2018

6.–10.

Ve dnech 6.–10. 9. 2018 se koná již tradiční výlet k přátelům do Valle di Ledra.

září
2018

Cena 3.500 Kč.
Prosíme všechny přihlášené, aby platbu provedli nejpozději do konce června a to hotově v pokladně městského úřadu nebo na účet
č. 521474359/0800, var. symbol 242888.
V případě nezaplacení v tomto termínu bude automaticky dána přednost
náhradníkům!

OKÉNKO ZE ŠKOLSTVÍ

Matematický klokan
16. března se žáci školy zapojili do celostátní soutěže Matematický klokan. V rámci školy dosáhli
nejlepších výsledků v jednotlivých kategoriích tito
žáci:
Kategorie Kadet (8. a 9. třída)
1. Fiala Jan (8), 2. Pham Tomáš (8), 3. Prokopec Martin (8)
Kategorie Benjamín (6. a 7. třída)
1. Tyrmerová Magda (7), 2. Pavlík Dominik (6), 3. Hrubá Sandra (6)
Kategorie Klokánek (4. a 5. třída)
1. Fialová Zuzana (5), 2. Dusík Samuel (4), 3. Šplíchalová Pavlína (4)
Kategorie Cvrček (3. třída)
1. Kameníková Lenka (3), 2. Hrubá Adéla (3), 3. Němec Tomáš (3)

Novoknínsk¯
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Pěvecká soutěž
I tento rok, konkrétně 15. března 2018, proběhla na naší škole pěvecká
soutěž žáků 1. stupně. V minulých ročnících jsme této soutěži říkali hudební, protože zde měli možnost mezi sebou porovnat síly i soutěžící ve hře
na hudební nástroje. Ti se nám tak trochu postupně vytrácejí, ale věřme, že
se situace zlepší. Letos tedy své síly poměřovali žáci v kategorii 1. a 2. tříd
a v kategorii 3.–5. tříd.
Nejlépe se v kategorii 1. a 2. tříd umístili: 1. místo Lucie Boudová, 2.
místo Helena Gruberová, o třetí místo se podělil Tomáš Balwar s Gabrielou
Tylovou. V kategorii 3. až 5. tříd získala 1. místo Larisa Kostićová. S dalším
určováním pořadí to porota neměla vůbec snadné. Je to patrné z celkového
pořadí. O druhé místo se podělili Lucie Pechačová, Jakub Fau a Adéla Hrubá. Podobné to bylo i se třetím místem, které obsadil Martin Koňakovský
a Simona Petřinová. Žáci 5. třídy se letos soutěže nezúčastnili. Všem zúčastněným patří velké díky za jejich odvahu při vystoupení.
Mgr. Augustin Kůr

Plavecký výcvik
17. dubna ukončili žáci 4. a 5. třídy plavecký výcvik. V plaveckém bazénu
v Příbrami absolvovali celkem 20 lekcí.
/mp/

McDonalds Cup
Ve dnech 17. a 18. dubna se na Dobříši konala okrsková kola soutěže
v malé kopané McDonalds Cup. Bohužel ani v jedné z kategorií (1.–3. třída
a 4.–5. třída) se našim fotbalistům nedařilo a i přes bojovný výkon prohráli
všechny zápasy a obsadili shodně 5. místo.
Mgr. Augustin Kůr
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Školní kolo v recitační soutěži
Dne 18. 4. 2018 proběhlo na naší škole školní kolo v recitaci žáků 1. a 2.
tříd a ve čtvrtek 19. 4. se nám představili recitátoři 3. až 5. tříd. Ti nejlepší
z každé kategorie budou reprezentovat naši školu v oblastním kole v Čapkově Strži. Děkujeme všem, kteří se soutěže zúčastnili. Překvapením byla
velká účast soutěžících ze 4. a 5. třídy.
Umístění žáků:
I. kategorie: 1.–2. tř.
1.
Dominik Brunclík a Lucie Boudová
2. Pavlína Šplíchalová a Tomáš Balwar
3.
Gabriela Tylová a Nela Pilařová
II. kategorie: 3.–4. tř.
1.
Larisa Kostićová a Veronika Hlinková
2. Lucie Pechačová, Julie Hrubá, Sam Dusík a Marek Zelenka
3.
Gabriela Bernardová, Mikuláš Hrubý a Kateřina Peciválová
III.
1.
2.
3.

kategorie: 5. tř.
Martin Havlíček
Pavel Chuman
Martin Korba

Blahopřejeme vítězům a přejeme mnoho úspěchů v další soutěži.
Mgr. Augustin Kůr

Novoknínsk¯
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Zápis do 1. třídy
Ve dnech 18. a 19. dubna se na naší škole uskutečnil zápis do 1. třídy, kterého se zúčastnilo 37 dětí se svými zákonnými zástupci. Kolik žáků opravdu do první třídy nastoupí, bude ale známo po ukončení správního řízení
ohledně žádostí o odklad školní docházky.
PaedDr. Miloš Petřík

Velký úspěch na biologické olympiádě
V průběhu dubna proběhla v DDM Příbram okresní kola Biologické olympiády kategorie C a D. Tématem letošního 52. ročníku byl „Pohyb“. V této
těžké soutěži se předpokládá celoroční příprava. Dále se soutěžící, kterým
se podaří úspěšně projít školním kolem, musí úspěšně vyrovnat se zpracováním vstupní práce. V okresním kole je čeká trojboj: test teoretických
znalostí, poznávání rostlin a živočichů, poslední částí je laboratorní úkol.
Mezi staršími žáky (8. a 9. třída) se do reprezentace školy odvážně pustil
pouze Petr Štěpánek z 8. třídy. Za mladší žáky (6. a 7. třída) vyrazila z Nového Knína kompletní trojice: z 6. tříd Martin Schenk a Lucie Jirásková, ze 7.
třídy Magdalena Tyrmerová. Po těžkém souboji se Magdaleně Tyrmerové
podařilo obsadit vynikající 1. místo! Bylo to ale velmi těsné. Při celkové
rovnosti bodů s dalším účastníkem soutěže rozhodl výsledek testu teoretických znalostí, ve kterém byla naše žákyně lepší. Velkou pochvalu za pěkné
9. místo zaslouží také Martin Schenk.
Shrnutí výsledků:
1. místo
Magdalena Tyrmerová
9. místo
Martin Schenk
19. místo Petr Štěpánek
23. místo Lucie Jirásková
Všem zúčastněným žákům děkujeme za pilnou práci a reprezentaci školy, zejména pak gratulujeme Magdaléně a držíme palce do krajského kola,
které se koná 25. května v Mělníce.
Mgr. Jitka Tyrmerová

Vzdělávání pedagogického sboru
30. dubna se ve škole uskutečnilo celodenní školení pedagogického sboru
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v poskytování první pomoci. Ve dnech 7., 9. a 10. května pak pedagogický
sbor získával nové poznatky a dovednosti při školení čtenářské gramotnosti, které proběhlo v rámci projektu Šablony pro ZŠMŠ Nový Knín (hrazeno
z prostředků EU).
PaedDr. Miloš Petřík

Vikingové
Dne 3. května zhlédli žáci 1. i 2. stupně ve dvou představeních skupiny
historického šermu Pernštejni zajímavé vystoupení, které přiblížilo historii
a život Vikingů.
Za bezplatné zapůjčení sokolovny děkujeme TJ Sokol Nový Knín.
(mp)

Florbalový turnaj O pohár ředitele školy
4. května se ve školní tělocvičně uskutečnil již dvanáctý ročník
florbalového
turnaje
O pohár ředitele ZŠ
Nový Knín v kategorii starších žáků, jehož se účastní školy
z Dobříšska. Vzhledem
k neúčasti dobříšského
gymnázia jsme jako
pořádající škola nasadili dva týmy. Oba dva
si vedly velmi dobře,
A tým suverénně zvítězil, B tým obsadil 3.
místo. Celý turnaj bezchybně soudcoval rozhodčí M. Ch. Kušnirák.
PaedDr. Miloš Petřík

Novoknínsk¯
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DRUŽSTVO

Nečín

Nový
Knín B

1.
Dobříš

2.
Dobříš

Nový
Knín A

BODY

1

NEČÍN

X

4:6

2:1

0:9

2:9

3

8:25

4.

2

NOVÝ KNÍN B

6:4

X

5:2

1:4

3:4

6

15:14

3.

3

1. DOBŘÍŠ

1:2

2:5

X

2:8

2:10

0

7:25

5.

4

2. DOBŘÍŠ

9:0

4:1

8:2

X

1:3

9

22:6

2.

5

NOVÝ KNÍN A

9:2

4:3

10:2

3:1

X

12

26:8

1.

SKÓRE POŘADÍ

Návštěva zoologické zahrady v Praze
Den Země oslavili žáci naší školy návštěvou zoologické zahrady v Praze.
Je to již tradiční akce, na kterou se žáci velmi těší. Ani letos tomu nebylo
jinak. 14. května ráno vyrazily směrem k hlavnímu městu dva autobusy
s žáky druhého stupně. Květnové počasí nám přálo. Užívali jsme si sluníčka, nádherně rozkvetlé a upravené zahrady. Většina zvířat byla ve svých
venkovních výbězích, takže si každý mohl najít svá oblíbená. Domů jsme se
vraceli unavení, ale spokojení.
V hodinách přírodopisu žáci probírali svoje zážitky a nové poznatky doplněné množstvím pěkných fotografií. Už se těšíme na další návštěvu, protože do zoo se každý rád vrací.
Mgr. Jitka Tyrmerová
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ČERVEN VE FARNOSTI
Měsíc červen patří úctě k Ježíšovu Srdci. Ježíšovo Srdce je nevyčerpatelný pramen, který se touží rozlévat
do srdcí všech lidí. Úcta k Ježíšovu nejsvětějšímu Srdci
v nás obnovuje účinky Ježíšova vykoupení. Toto božské Srdce je hlubina všeho dobra, a potřební mají do ní pohroužit všechny své
potřeby. Je to hlubina radosti a máme do ní ponořit všechny své smutky.
Proti naší pošetilé domýšlivosti je to hlubina pokory, pro ubožáky hlubina
slitování, je to hlubina lásky, v níž se má utopit všechna naše bída. Je třeba,
abychom byli ve spojení se Srdcem našeho Pána Ježíše Krista, abychom
získávali orientaci v životě.
Kde jinde je bezpečný a jistý úkryt
i odpočinek pro slabé
než ve Spasitelových ranách?
Svět kolem nás hlučí, tělo nás svírá, ďábel klade nástrahy.
Já však neklesám, neboť mé základy stojí na pevné skále.
S důvěrou čerpám ze srdce Páně to,
čeho se mně samotnému nedostává,
protože on oplývá milosrdenstvím.
Probodli jeho ruce i nohy, otevřeli bok kopím
a z těchto štěrbin mohu sát med ze skály
a olej z kamene nejtvrdšího,
to znamená okusit a vidět, jak dobrý je Pán.
A protože Hospodinova láska je od věků na věky,
také já „na věky chci zpívat o Hospodinových milostech“.
Z kázání svatého Bernarda, opata
(Sermo 61, 3-5: Opera omnia, 1839, 1, 2, 3033)

Poutní bohoslužby u kapliček v obcích naší farnosti
2. 6.
		
9. 6.
16. 6.

15.00
18.00
14.00
16.00

Mílina, mše svatá u zvoničky
Velká Hraštice
Nechalov, poutní mše svatá
Záborná Lhota, poutní mše svatá
Novoknínsk¯

zpravodaj
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23. 6.
24. 6.
30. 6.

10.00
15.00
10.30
16.00

Velká Lečice
Pouště, poutní mše svatá
Libčice, poutní mše svatá
Drhovy, poutní mše svatá

Svatá Hora – pozvání na toto poutní místo
Sobota 9. 6.
• Slavnost Korunovace
17.00
mše svatá s lidovým zpěvem v bazilice
19.00
mariánské nešpory u Korunovačního oltáře
19.30
mše svatá z vigilie se světelným průvodem,
Mons. Zdenek Wasserbauer
Neděle 10. 6.
• Slavnost Korunovace – národní pouť
11.00
slavnostní mše svatá za účasti českých a moravských biskupů,
hlavní celebrant Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský
Sobota 16. 6.
• Pouť na křídlech pomoci
11.00
mše svatá s pomazáním nemocných
Přeji všem požehnání do nového měsíce.
Žehná Vám P. Josef Andrejčák O.Cr.

SOUTĚŽ 23. OKRSKU SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Dne 19. května 2018 se uskutečnila okrsková soutěž 23. okrsku SDH, tentokrát v Prostřední Lhotě. Pořádajícím družstvem bylo SDH Prostřední Lhota.
Soutěžila družstva z SDH Prostřední Lhota, Nový Knín, Sudovice a Záborná
Lhota. První disciplínou byl běh na 100 m s překážkami pro družstva mužů
a žen. Prostředí hřiště v Prostřední Lhotě bylo perfektně připravené, včetně vybavení pro uskutečnění soutěže. Počasí se vydařilo, což bylo příjemné.
Soutěžící hasiči nasadili rychlá tempa a dali do soutěže maximum. Dokonce
využili možnost opravit si výsledky běhu na 100 m v dalším pokusu. Někdo
byl úspěšný, jiný ne, ale všichni se snažili. Vítězem družstva mužů se stalo
SDH Záborná Lhota a vítězem družstva žen se stalo rovněž SDH Záborná
Lhota. Obě družstva si krásné, broušené putovní poháry právem zasloužila,
vlastně poháry zůstaly na svém místě, protože tato družstva vyhrála i v předešlých letech. Jsou opravdu šikovní a zapálení pro tzv. „hasičinu“. Ostatním
družstvům se dařilo, časy běhů a požárních zásahů však na „Záborňáky“
nestačily. Přesto všem blahopřejeme k dosaženým výsledkům.
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Děkujeme všem hasičům za účast a pořádajícím za uskutečnění soutěže.
Přejeme všem krásné léto a věřím, že příští rok se opět všichni sejdeme
na okrskové soutěži.
Miroslav Konopásek
starosta 23. okrsku

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 v pěkném zázemí školičky u Trolíků.
Navštíví nás opět pan včelař, paní šperkařka.
• Cena včetně oběda: 1 100 Kč (sourozenecká sleva)
• Místo konání: Prostřední Lhota 4
Info na tel. 731 474 720
Soňa Sladkovská
www.skolkatrolivrch.cz
Novoknínsk¯
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PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Poděkování zasahujícím členům při zásahu v Novém Kníně
a reakce na současný stav JSDH Nový Knín
Vážení kolegové hasiči města Nový Knín, velmi rád se připojím k poděkování za úspěšné zvládnutí mimořádné události, která se stala dne 7. března v ulici Staroknínská 344, tedy požáru v prostorech spodních pater domu,
kde z důvodu úniku zplodin hoření a tepelné reakce byla v patře domu
uvězněna matka s dětmi.
V reakci na článek člena JSDH Nový Knín pana Fouknera bych rád
jako dlouholetý příslušník HZS, technik technické a chemické služby, který
má v gesci veškeré detekční a dozimetrické přístroje na územním odboru
okresu Příbram, reagoval na přání, jako je např. termokamera, které mimo
popisu události bylo zmíněno v článku.
Termokamera patří do prostředků značně finančně nákladných a pro
jednotku SDH Nový Knín, která patří do kategorie jednotek JPO III, tedy
s výjezdem do 10 minut od vyhlášení poplachu, je absolutně nevyužitelná.
Toto zařízení slouží k vyhledání ohniska požáru, popř. dohašování požáru.
Termokamerami jsou vybaveny jednotky HZS JPO I, které jsou plošně pokryty v městech Dobříš, Příbram, Sedlčany. Vyjíždí do 2 min. od vyhlášení
požárního poplachu. Dojezdový čas z města Dobříš do Nového Knína je kolem 10 min. V případě možnosti dalších nákupů prostředků pro hasiče města Nový Knín je zřejmé, že jsou mnohem důležitější věcné nebo ochranné
prostředky, které by bylo třeba doplnit.
Je pravda, že hasiči jsou mnohdy vzorem pro společnost a také jsou
hrdinové v očích malých dětí. Krédem hasičů je čistota, pořádek a jasně
definované uložení věcných prostředků, se kterými pracují.
Město Nový Knín se snaží vycházet místním hasičům velmi vstříc a přiznejme si, že pokud se podíváme do historie, vždy tomu tak nebylo.
Je třeba zmínit, že došlo ke značným opravám a revitalizaci hasičské
zbrojnice v Novém Kníně. V ochranných prostředcích, jako jsou přilby,
zásahové obleky, obuv, ochranné rukavice a vzduchové dýchací přístroje,
jsme zaznamenali také velké zlepšení a dovybavení jednotky.
Vybavení se komplexně velmi zlepšilo a musíme tedy říci, že finanční
prostředky, které plynou z rozpočtu města, nejsou malé.
Víme, že hasiči nepracují s veřejností pouze v řízení operačním, tedy
při požáru nebo jiné mimořádné události, ale také v řízení organizačním,
které zahrnuje práce na technice, úklidu prostor v garážích, vnitřních
prostorách hasičské zbrojnice a v jejím okolí, při soutěžích, oslavách nebo
ve dnech otevřených dveří.
Je třeba ukázat občanům Nového Knína, jak máme vybavenou hasičskou
zbrojnici a uspořádány zásahové prostředky na zdolávání MU, a uvědomit
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si, že je nutné se o vybavení také patřičně starat a ukládat ho na určené
místo v požární technice i ve zbrojnici.
Velmi mne zarmoutilo, když jsem viděl, jak vypadá vnitřní část garáží naší hasičské zbrojnice v Novém Kníně. Uložení věcných prostředků se
nachází ve velmi špatném stavu. V okamžiku jsem si myslel, že to není hasičská zbrojnice, ale sběrný dvůr. Vždyť my máme dokonce takový luxus,
že naše požární stanice je obydlena, tedy máme výhodu oproti ostatním
sborům.
Je opravdu k zamyšlení, že si na tento stav stěžují přímo i členové výjezdové skupiny naší jednotky. Nevím, kde je tedy problém? Je třeba vyvodit
tlak na to, aby došlo ke změně a nápravě. Žádné soukromé předměty členů
v garážích atd.
Je nutné si uvědomit, že finanční prostředky, které plynou do budovy
a do vybavení hasičů, jsou prostředky města, které by mohly být využity
jinde. Je zřejmé, že musíme předvést výsledky práce nejen u zásahu, ale
i při běžném provozu.
Okolí hasičské zbrojnice by také mělo reprezentovat naše krásné město.
Je pravda, že hasičská zbrojnice je naší vizitkou, tedy dejme průchod
změně stavu, abychom mohli být hrdí na vybavení, pořádek, připravenost,
vědomosti a zkušenosti našich místních hasičů.
Zde bych ještě zmínil, že jde hlavně také o motivaci mladých potenciálních členů výjezdové jednotky hasičů města Nový Knín. Je třeba předvést
práci, která je uchvátí, fyzickou a odbornou stránku práce dobrovolného
hasiče.
V závěru článku bych našim hasičům JPO III Nový Knín popřál mnoho
nových členů, pevné nervy, výdrž a úspěšně zvládnuté zásahy bez zranění
v dalších letech.
por. Bc. Václav Krotil, DiS.,
dlouholetý člen výjezdové jednotky JSDH Nový Knín,
příslušník HZS, technik technické a chemické služby

Aby bylo koho volit
Mnozí jsou nespokojeni, jakým způsobem je město řízeno, nejednou
jsem zaslechl názor, že pokud jde o výsledky práce zastupitelstva, nynější
volební období je nejhorší od roku 1989. Toto volební období se však chýlí
ke svému konci a někdy na přelomu září a října nás čekají komunální volby. Přinejmenším jeden z dosavadních členů zastupitelstva dále kandidovat
nehodlá, jiní naopak chystají své kandidátní listiny, jiní se nad tím aspoň
zamýšlejí. Ne že by se jim nějak zvlášť chtělo dlouze vysedávat kolem šišatého stolu v podkroví radnice, ale prostě už se na dosavadní situaci nedokážou lhostejně dívat.
Novoknínsk¯
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Následující řádky jsou určeny zčásti těm, kdo se chystají kandidovat,
případně aspoň uvažují o tom, že by to mohli zkusit.
Tak předně: datum konání komunálních voleb vyhlašuje prezident republiky nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Volby do obecních zastupitelstev se musejí konat ve třicetidenní lhůtě končící dnem uplynutí volebního období místních zastupitelů a senátorů, tj. nejpozději 5. a 6. října
2018; teoreticky však je možné, že se budou konat už v září. Přesný termín
bychom tedy měli znát nejpozději na začátku července.1 Každopádně ti, kdo
uvažují o kandidatuře, by neměli příliš otálet.
Pravidla, jimiž se tyto volby řídí, jsou dána zákonem 491/2001 Sb. Celý
jej lze nalézt například na adrese https://zakonyprolidi.cz/cs/2001-491, zde
si připomeňme hlavně to, co je důležité pro případné zájemce a zájemkyně
o kandidaturu.
Prvním důležitým údajem je počet členů zastupitelstva: v obci (či městysi
či městě), která má nad 500 a pod 3000 obyvateli, zastupitelstvo podle Zákona o obcích2 může stanovit počet jeho členů mezi sedmi a patnácti, musí
to stihnout nejméně 85 dní před termínem voleb. Lze předpokládat, že pro
příští volební období bude určen opět dosavadní, tj. nejvyšší možný počet,
protože při méně početném zastupitelstvu už nelze ustavit radu města.
Kandidátní listiny podávají volební strany; těmi mohou být jednak oficiálně registrované politické strany či hnutí, jednak jednotliví nezávislí kandidáti, jednak sdružení nezávislých kandidátů. Každá volební strana může
podat maximálně jednu kandidátní listinu, na kterou může postavit maximálně tolik lidí, kolik jich má mít příští zastupitelstvo (pro zastupitelstva o 7
nebo méně členech existuje výjimka – tam každá strana může nominovat
až o třetinu vyšší počet kandidátů). Kandidátní listiny je potřeba podat u registračního úřadu, jímž je v našem případě (platí pro Nový Knín, Chotilsko
i Mokrovraty) Městský úřad Dobříš jakožto pověřený obecní úřad3, a to nejpozději do 16.00 hodin 66 dnů přede dnem voleb. Pokud by se volby konaly
opravdu 5. a 6. října, byl by posledním dnem 31. červenec, pokud o čtrnáct
dní dříve, šlo by dokonce o 17. červenec – času už tedy moc nezbývá.
K tomu dodejme, že jednotliví nezávislí kandidáti a sdružení nezávislých kandidátů (na rozdíl od kandidátek registrovaných stran a hnutí)
musí ke kandidátní listině dodat petici, která tuto kandidaturu podporuje,
tj. musí stihnout i vysbírat podpisy. V záhlaví petice a na každé její další
straně musí být uveden název volební strany, název zastupitelstva obce,
do kterého volební strana kandiduje, a rok konání voleb. Vedle podpisu
voliče musí být uvedeno jeho jméno, příjmení, datum narození a místo, kde
je přihlášen k trvalému pobytu, jinak tento hlas pro podporu volební strany
nelze započítat. Nezapočítávají se také podpisy kandidátů samých. Potřebný
počet podpisů pod petici podporující sdružení nezávislých kandidátů činí 7 %
obyvatel obce zaokrouhlený na celé číslo nahoru. Potřebný počet podpisů
zveřejní registrační úřad nejpozději 85 dní před volbami.
Nyní uvedu předběžná čísla podle počtu obyvatel (jak jsou uvedeny
ve Wikipedii) k 1. lednu 2018: Nový Knín (2011 obyvatel) – 141 podpisů;
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Mokrovraty (769 obyvatel) – 54 podpisů; Chotilsko (489 obyvatel) – 35 podpisů. Ale čím více podpisů strana dodá, tím samozřejmě lépe, už pro případy,
že by některé podpisy nebyly uznány. Dodejme, že jsem nikde nenalezl, že
by občan nemohl takto podpořit více kandidátních listin – ať je z čeho vybírat. Pro případné jednotlivé nezávislé kandidáty jsou ty počty podpisů nižší
– procentní sazba v tomto případě závisí na velikosti obce. Pro Nový Knín
a Mokrovraty (obce nad 500 do 3000 obyvatel) jsou to 4 procenta, tj. jednotlivec samostatně kandidující v Novém Kníně musí nasbírat 81 podpisů,
v Mokrovratech 31 podpisů; pro Chotilsko (obec do 500 obyvatel) je sazba 5
procent, takže jednotlivý nezávislý kandidát musí být podpořen 25 podpisy.
Protože však platí, že čím více lidí se na kandidátní listině volební strany
objeví, tím je větší šance, že se z ní aspoň někdo do zastupitelstva protlačí,
s kandidujícími jednotlivci u nás příliš počítat nelze; výjimkou jsou obce,
kde se opravdu všichni kandidáti (a kandidátky) předem dohodnou, že budou kandidovat jednotlivě; výhodou v takovém případě je, že do zastupitelstva projdou opravdu ti, kdo dostanou nejvíce hlasů, nevýhodou naopak to,
že v případě odstoupení zvoleného kandidáta během volebního období už
za něj nemá kdo nastoupit jako náhradník. Příkladem obce z našeho okolí,
kde to už několik volebních období funguje takto, jsou Borotice.
Z výše uvedených odstavců vyplývá, že už v okamžiku zahájení sbírání
podpisů na podporu sdružení nezávislých kandidátů je potřeba mít připraven jeho název. Ve větších městech může být jeho vhodná volba dobrým
marketingovým tahem, zatímco v menších městech, městysech či obcích,
kde si všichni takřka „vidí do talířů“ (bez ohledu na to, zda EU přijala nějakou směrnici na ochranu osobních údajů), asi až tak moc nezáleží na tom,
zda se nějaká parta(j) nazve Sláva & Čest nebo třeba Bída & Děs. Možná
i proto, že největší bídu a děs lze často očekávat právě od těch, kdo se slávou
a ctí zaklínají nejhlasitěji.
A ještě jedna poznámka: některé spoluobčany a spoluobčanky by možná
zajímalo, zda nehodlám kandidovat i já. Uhodli dobře: nehodlám. Byť někoho to možná zamrzí – ale jiní se třeba zaradují. Tak to ostatně na světě
chodí odjakživa.
Mám k tomu několik důvodů. Jednak ten, kdo umí jakž takž psát, nemusí
umět jiné věci. Například něco zorganizovat. Z tohoto důvodu se domnívám,
že jako blogger, který se snaží informovat o okolním dění, jsem užitečnější.
Na obojí bych čas neměl (i tak ho mám nedostatek).
A pak je tu jeden důvod „ideový“: 28. října 1992 se v pražském kulturním domě Eden konalo shromáždění proti dělení Československa. Bylo by
z mé strany fér slibovat věrnost jakési České republice (to součástí slibu

1
2
3

Zdroj:  https://www.denik.cz/z_domova/komunalni-volby-se-letos-budou-konat-nejpozdeji-5-a-6-rijna-20180207.html
Zákon o obcích (č. 128/2000 Sb.) lze nalézt například na adrese https://zakonyprolidi.cz/cs/2000-128
Zde se lze ptát, proč se pověřeným obecním (resp. městským) úřadem dosud nestal i ten novoknínský, když podobné pravomoci
mají i menší města – na sousedním Písecku například Mirovice nebo Mirotice.
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zastupitele/zastupitelky opravdu je), když jsem tehdy na onom shromáždění
podepsal petici proti jejímu mezinárodnímu uznání, pokud tato vznikne bez
referenda?
Miloš Hlávka
P. S. Po dokončení tohoto článku prezident republiky vyhlásil komunální
volby na 5. a 6. října tohoto roku, tj. na nejzazší možný termín. (Zároveň
má proběhnout první kolo voleb do třetiny Senátu.) Platí tedy, že kandidátní
listiny musí být podány do šestnácté hodiny dne 31. července 2018.

Myslet v souvislostech – nejen o cestách a městských bytech
To, že místní komunikace ve městě jsou ve stavu nedobrém až naprosto
tristním, jistě není novinka. Dlouhodobé zanedbání údržby je mimo jiné
důsledkem čekání na některé dotace, které se dostavily později, než se očekávalo. Vždyť už v roce 1992 se počítalo s přestavbou kanalizace, a to včetně biologické kořenové čističky odpadních vod. Jenže do toho přišlo dělení Československa a jako jeden z prvních orgánů likvidované republiky
byl zrušen Federální výbor životního prostředí, který měl mít tuto investici
na starosti. A trvalo zhruba dalších dvacet let, než na tu kanalizaci opravdu
došlo. Po celou tu dobu se – kromě vyloženě havarijních případů – na cesty
z pochopitelných důvodů nesáhlo. Nicméně kanalizace v samotném Novém
a Starém Kníně a v Sudovicích je v zásadě hotova, o vodovodu bude vbrzku
platit totéž, a tak nazrál čas se na ten tristní stav cest podívat a konečně
začít jednat.
Proto je nesporně dobře, že stavební komise byla pověřena jejich soupisem a stanovením pořadí jejich obnovy. Rád bych doufal, že toto pořadí,
jakmile bude hotovo, bude řádně zveřejněno na městském webu a v Novoknínském zpravodaji; obě strany zastoupené v zastupitelstvu měly informování občanů ve svých volebních programech, tudíž by to neměl být
problém. Byla by to příležitost k tomu, aby se ozvali ti, kdo by se domnívali,
že stav jejich ulic je potřeba řešit dříve – a v odůvodněných případech bylo
ono pořadí korigováno.
Jistě by nebylo od věci mít i časový harmonogram, ale ten žel závisí
i na tom, jak rychle se podaří získat dostatek peněz – což není věc zcela
předvídatelná. Na některé z cest by možná šlo získat dotace, v některých
případech bude nutno použít vlastní zdroje.
Pravda, jedna ze stran zastoupených v zastupitelstvu města vyslovila
návrh, jak prostředky na obnovu komunikací získat poměrně rychle: zprivatizovat všechny městské byty – a z jejich prodeje obnovu cest zaplatit.
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Přiznám se, že mám s takovým řešením problém. A to z několika důvodů. Především si myslím, že právě otázka nakládání s městskými byty patří
k těm, nad nimiž by se mělo uvažovat v širších souvislostech. Především
by se mezi obyvateli oněch městských bytů měl uskutečnit průzkum, zda
o jejich převedení do vlastnictví stojí a zda by na jejich odkoupení měli
dostatek finančních prostředků. Kdo sleduje zprávy z ekonomiky, nejspíš
zaznamenal, že úrokové sazby hypoték v současnosti poměrně stoupají –
a nejspíš v tomto směru bude ještě hůř. Vlastní bydlení přestává být dostupným i pro část střední třídy. A protože bytů celkově není právě nadbytek,
stoupá i „komerční“ nájemné. Tudíž bych byl v tomto směru velmi opatrný.
Teoreticky existuje možnost prodat ty byty „někomu třetímu“, kdo na ně
mít bude. Jenže to považuji za sociálně necitlivé a riskantní. Vzpomeňme si,
jak politickou scénou dodnes hýbe už řadu let stará privatizace OKD, z níž
nebyly vyjmuty podnikové byty. Případně ne až tak dávná privatizace bytů
ČEZu na pražském sídlišti Písnice. Opravdu chceme svěřit své spoluobčany
do rukou „obchodníků s chudobou“?
Navíc v jednom z bytových domů patřících městu je kotelna, která zásobuje teplem i další domy na sídlišti. A právě z tohoto důvodu by asi bylo
žádoucí, aby byla pod kontrolou města4.
Existují města, kde se na podobné otázky pamatuje. Například Vídeň se
sociálním bydlením počítá už od roku 1919, kdy se vídeňským starostou stal
Jakob Reumann, a zejména od roku 1922, kdy se Vídeň oddělila od Dolních
Rakous a získala statut rakouské spolkové země (takže mohla vydávat svoje
vlastní zákony); k přerušení této bytové politiky došlo pouze v období austrodašismu a II. světové války, tj. v letech 1934–1945. Šanci žádat o takovýto
byt má ten, kdo nepřekračuje určité výdělkové limity (v roce 2017 to bylo
66 000 eur na dvě osoby za rok) a aspoň dva roky legálně bydlí ve Vídni
(a některé další doplňkové podmínky: například dosavadní bydlení v přeplněném či zdravotně závadném bytě, zdravotní důvody apod.). V současné
době se v městském vlastnictví nachází kolem 220 tisíc bytů; dalších 150
tisíc patří neziskovým stavitelům (družstvům apod.). Nejnovějším počinem
je sídliště Seestadt Aspern, kde mají být vybudovány čtyři tisíce bytů, jež
zůstanou majetkem města. Nájemné je přitom omezeno na 7,50 €/m2, a to
včetně provozních poplatků domu (to se může zdát hodně, avšak nutno brát
v úvahu i to, že ve Vídni je i „poněkud“ jiná úroveň příjmů).
Je pochopitelné, že vše má své klady a zápory. Například v případě Vídně, kde se na takovýto sociální byt čeká dva roky i o něco déle, vznikla otázka co s těmi, kdo se do takovéhoto sociálního bytu nastěhovali, ale později
se natolik vzmohli, že původní výdělkové limity značně překračují, a tudíž
by neměli problém si opatřit bydlení „komerční“. Nebylo by správné, aby
tak učinili a dosavadní byt přenechali potřebnějším? Na radnici se o této
možnosti diskutovalo, ale nakonec byla tato myšlenka odmítnuta – z důvodu, že takovéto řešení by časem vedlo ke vzniku chudinských ghett, což by
bylo větší zlo, než když v takovém komunálním bytě žije někdo, kdo už by
jej nepotřeboval.5 I s touto připomínkou však má vídeňská bytová politika
Novoknínsk¯
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(a z ní plynoucí slušná dostupnost bydlení) nezanedbatelný podíl na tom, že
se toto město už řadu let pohybuje na horních příčkách anket hodnotících
kvalitu života ve světových velkoměstech.
A ještě dodejme, že v Rakousku nikdy nevládl režim stalinistického střihu, tudíž vídeňskou bytovou politiku lze za „bolševický výmysl“ považovat
asi jen velmi stěží.
Řekněme však, že by uvedené otázky neexistovaly, že by obyvatelé současných městských bytů měli jak zájem, tak dostatek finančních prostředků na to stát se jejich vlastníky. I pak by bylo otázkou, zda by bylo moudré
výnosy z jejich prodeje věnovat právě na obnovu městských komunikací,
byť by ji to nesporně urychlilo. Ne že bychom ty komunikace nepotřebovali,
ale ona to není jediná věc, která nás pálí.
Například nám zoufale chybí dům s pečovatelskou službou. Podotýkám,
že takovou budovou disponuje nejen Dobříš, ale například i městys Jimramov, který má kolem dvanácti set obyvatel, tedy zhruba tři pětiny obyvatel
Nového Knína. Majitelem uvedené budovy je městys – a nejspíš jej provozuje ve vlastní režii. Dům s pečovatelskou službou najdeme i v Chlumětíně,
což je obec, která má něco přes dvě stovky obyvatel – tedy představuje asi
desetinu Nového Knína. V tomto případě je ovšem možné, že tento dům
zajišťuje služby i pro osoby pocházející ze sousedního města Svratka, které má zhruba 1400 obyvatel. A domem s pečovatelskou službou disponuje
například i obec Svratouch (která na Svratku téměř navazuje, jen už patří
do jiného okresu a kraje). Domnívám se, že občané, kteří prožili prakticky
všechny své aktivní roky v tomto městě a sdíleli s ním dobré i zlé, by měli
mít právo v něm své životy i důstojně dožít a ne být „vyhoštěni“ do Sedlčan,
na Dobříš či do Mníšku, a tím vytrženi z prostředí, které znali nejdůvěrněji.
Otázkou samozřejmě je, kde by se onen dům s pečovatelskou službou
měl nacházet. V Jimramově stojí přímo na náměstí Jana Karafiáta, asi dva
domy od tamní římskokatolické fary6. V Chlumětíně se nachází na hlavní
ulici (což ovšem v tomto případě není žádné překvapení, protože ona tam
jiná než hlavní ulice v podstatě ani není). Šlo by v novoknínském případě
využít volné místo v Pivovarské ulici? Nebo snad proluku po někdejší „židovně“ v ulici, jež nese jméno jednoho slepého vojevůdce? Ponechme tuto
otázku prozatím otevřenou.
Kromě toho si myslím, že město by nějaké byty vlastnit mělo, sociální,
startovací apod. Tudíž v případě, že by ty dosavadní bylo možno odprodat
dosavadním nájemníkům, mělo by místo nich získat jiné. Předmětem diskuse budiž, kolik by jich mělo být. Jak již bylo zmíněno, vlastní bydlení
je dostupné čím dál nižšímu počtu lidí a to bychom opravdu neměli brát
na lehkou váhu.
Vraťme se však aspoň na okamžik k tomu, čím jsme začali – k těm našim často tristním cestám. Neměli bychom promyslet, jaký povrch by měly
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mít? Kam by se měl položit asfalt a které ulice by bylo lepší vydláždit? A pokud vydláždit, zda kamennými dlažebními kostkami nebo betonovou zámkovou dlažbou? Nedávám hotovou odpověď – neznám všechna pro a proti
a počítám s tím, že to může být ulici od ulice různé. Vím jen, že jízda auta
po dlažbě je hlučnější než po asfaltu a že v zimě to na dlažbě může více
klouzat – aspoň pokud jde o ulici ve svahu. Je možné, že pořizovací cena
dlažby bude vyšší. Na straně druhé mám za to, že údržba dlažby může být
levnější a citlivější k životnímu prostředí. Dlažební kostky lze po zasypání
výkopu poměrně snadno vrátit na původní místo, s asfaltem je to horší.
Nedivil bych se, kdyby se například v Kostelní ulici nacházely – navzdory
mnohému kopání – ve vozovce z velké většiny tytéž dlažební kostky, které
se v ní nacházely v době mého narození, tedy před více než 56 lety. Jak
asi může vypadat 56 let starý asfaltový povrch? Myslím, že cesta z Libčic
na Chramiště bývala svého času vyasfaltovaná – a ten povrch byl položen
před méně než padesáti lety. A podívejme se, jak její povrch vypadá nyní.

 Zde je třeba přiznat, že ona kotelna je zatížena smlouvou s firmou, která ji přestavovala za své prostředky. Původní vytápění
lehkým topným olejem bylo změněno na topení dřevěnými briketami a peletami – a nyní má ona firma z tohoto titulu právo ji provozovat; nepamatuji si, kolik let. Pravdou je i to, že někteří obyvatelé onu smlouvu považují za nevýhodnou. To nedokážu posoudit.

4

 Bližší informace lze najít například na adrese https://dspace.vutbr.cz/bitstream/handle/11012/51931/77-82_kozelouhova.pdf
a v článku Vídeň ukazuje, že to jde v Kulturním čtrnáctideníku A2 číslo 10/2018 (webová verze článku na adrese https://www.
advojka.cz/archiv/2018/10/viden-ukazuje-ze-to-jde je s výjimkou úvodních odstavců dostupná pouze předplatitelům a předplatitelkám časopisu; je potřeba buď zaplatit, nebo počkat rok, než bude článek zpřístupněn všem).

5

 V Jimramově se po Tolerančním patentu přihlásila k protestantismu třetina obyvatel, tudíž tam tehdy takřka okamžitě vznikla
i fara evangelická.

6

Novoknínsk¯

zpravodaj

21

05 / 2018
A nakonec ještě odběhnu k jednomu tématu, které souvisí s předchozími
odstavci jen okrajově. Jak mnozí vědí, v posledních letech se razantně zvedla cena stočného. Stalo se tak na zásah Státního fondu životního prostředí,
který požaduje, aby platby připojených občanů a firem pokryly nejen provozní náklady, ale i budoucí údržbu. Aby se někdy později nestalo, že se
někde něco „vysype“ a město bude žebrat o nějakou dotaci na opravu. Proč
to píšu: myslím, že by město mělo příjmy ze stočného účtovat na zvláštní
fond, ze kterého by se následně hradily právě výdaje s vodohospodářskou
infrastrukturou spojené. Aby bylo vidět, nakolik ony platby onu údržbu
dlouhodobě pokrývají. Ideální by možná bylo mít na to zvláštní bankovní
účet nebo podúčet, určitě by to mělo být oddělené v účetnictví. Ať se za nějakých deset let nedivíme.
Podobně by se mělo postupovat i v případě vodného. Nedávno jsme se dověděli, že ve vodném už nelze zvlášť účtovat paušální (tj. nezávislé na spotřebě) částky za použití vodoměrů. VHS Dobříš, která i po převzetí vodohospodářské struktury městem zajišťuje některé odborné služby, proto vypočetla,
jak by se ten paušál dal rozpočítat do ceny vodného, aby se celkové příjmy
města (a výdaje uživatelů vodovodu) nezměnily. A co se stalo? Zastupitelstvo
se rozhodlo, že to vodné ponechá v původní výši, takže jeho příjmy se sníží
právě o ty zrušené paušály. Nebudou ty peníze někde chybět? Já vím, je před
volbami, a tak musíme občanům a občankám ukázat, jak jsme na ně hodní.
I když je to třeba na úkor příštích generací. A přes to, že někteří z těch, kdo
jsou na občany hodní, pokud jde o vodné, by neváhali privatizovat městské
byty bez ohledu na to, zda na ně jejich obyvatelé budou mít dost prostředků.
Miloš Hlávka

XVI. ROČNÍK NKT JE ZRUŠEN
N OVO K N Í N S K Ý T R I AT LO N

Milé kamarádky, milí kamarádi, stabilní i nestabilní členové NKT CREW, příznivci a podporovatelé.
Letošní přípravy na NKT provází od začátku velká spousta problémů.
Nabízí se otázka, jestli je to výzva k tomu všechny je překonat, nebo jestli
je to signál, abychom se letos do pořádání NKT raději nepouštěli. Po zvážení všech pro a proti jsme se s Oldou domluvili, že letošní ročník pořádat
nebudeme.
Omlouvám se, pokud jste si rezervovali v kalendáři místo a přizpůsobovali NKT svůj program.
Díky za pochopení a přeju Vám všem hezké léto
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Politický sonet

Karel Hlaváček (1874–1898)
Jde vítr od Voges — a plášť náš spěchem
se po něm kroutí, třepotá a kotí,
a celý národ jedním kvapným dechem
si notí Marseille — ba, že jenom notí!
V tom vítr obrátí se, zrovna proti;
(náš čich v něm zvětří ruskou juchtu) — spěchem
plášť po něm zas, a Marseille nepovolná
v »Ó, bože, cára chraň...« se mění zvolna.
Co sympathií sklem tu dvojí slávu
tak zříme — ký div, vlastní impotenci
že snažíme se moudře zatušovat,
by nemohla po světě vytrubovat
tu naši zbídačelou existenci,
pro číhavý smích zlomyslných davů!
(ze sbírky Sokolské sonety, 1895)

Dne 15. června 2018 od 19.00 hodin
se v prostorách Oranžového Čápa
na náměstí Jiřího z Poděbrad v Novém Kníně uskuteční

Pocta Karlu Hlaváčkovi aneb večer věnovaný
památce básníka, od jehož smrti v uvedený den
uplyne právě 120 let.
Básně Karla Hlaváčka zarecituje, zhudebněné zazpívá a úryvky
z jeho prózy a korespondence přečte Miloš Hlávka
Přijďte včas, kapacita sálu je omezena!

VZPOMÍNÁME
• Dne 22. června vzpomeneme smutné první výročí úmrtí našeho milovaného manžela, tatínka a dědečka, pana Josefa Plota z Libčic.
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou
manželka Marie a dcera Petra s rodinou.
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PODĚKOVÁNÍ
Za celou naši rodinu bych chtěla poděkovat hasičům a městu, obzvláště
pak velmi milé paní z úřadu. Velké poděkování patří paní učitelce našeho syna, spolužákům a jejich rodičům a samozřejmě ostatním pedagogům
a žákům. A Vám všem, kteří nás podpořili ať už fyzicky, hmotně či duševně.
Velmi si toho vážíme a z celého srdce děkujeme.
Pavla Sotáková s rodinou

Poděkování panu řediteli Miloši Petříkovi
Chtěla bych touto cestou poděkovat panu řediteli Miloši Petříkovi za to,
jakým nadřízeným mi byl celých 19 let mého působení ve školní jídelně. Při
mých začátcích mi byl vždy oporou, rádcem i učitelem. Vždy byl otevřený
mým nápadům a požadavkům, a pokud to bylo jenom trochu možné, snažil
se mi vyjít vstříc a myslím, že nejenom mně. Mnohému jsem se od něj naučila a stal se velkou součástí mého života nejenom jako nadřízený a kolega, ale
dovolím si říci, že plynutím času se pro mě stal i přítelem. Za vše, co vykonal
nejenom na půdě školy, si ho velice vážím. Loučení s ním, i když neodchází
nikam daleko, nebude vůbec jednoduché. Přeji mu za celý tým školní jídelny
krásný odchod do důchodu a jenom pohodu a hlavně hodně zdraví.
Děkuji za vše
Petra Moravcová
vedoucí školní jídelny

JUBILANTI MĚSÍCE ČERVNA 2018
• V červnu slaví své kulatiny paní Vlasta Šolfová.
Jubileum má také paní Libuše Talůžková.
Oběma oslavenkyním přejeme hodně zdraví,
radosti a štěstí.

Měsíčník Novoknínský zpravodaj
Číslo 05/2018 vyšlo v Novém Kníně, dne 1. 6. 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: pátek 22. června 2018.
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PŘÍLOHA NOVOKNÍNSKÉHO ZPRAVODAJE

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE:
Zastupitelstvo obce na zasedání dne 14. 5. 2018 jednalo zejména
ve věcech:
• Informace FÚ k počtu dětí ve školních a předškolních zařízeních
• Informace EKOKOM o množství vytříděného odpadu za I. čtvrtletí 2018
• Pozvánka
Ministerstva
vnitra
na školení týkající se GDPR
• Sdělení krajského úřadu o postupech při mimořádných událostech
týkajících se dodávky elektřiny
• Oznámení krajského úřadu o zahájení řízení ve věci udělení výjimky v odchytu obzvláště chráněných živočichů
• Veřejná vyhláška o stanovení
místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
• Usnesení o zrušení rozhodnutí
soudu ve věci určení opatrovnictví
• Výzva k řešení situace kolem „neoprávněného“ záboru části pozemku
parc. č. 42/6, k.ú. Prostřední Lhota
• Stížnost na výši poplatků za nakládání a likvidaci odpadu v roce 2018
• Účetní závěrka obce Chotilsko
za rok 2017
• Rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu obce na rok 2018. Celková výše
příjmů je 13.377,7 tis. Kč a celková
chotilsk¯

výše výdajů je 18.404,8 tis. Kč.
• Požadavek na stanovení počtu
zastupitelů ve volebním období
2018–2022 pro obec Chotilsko –
ve volebním období 2018–2022
bude počet zastupitelů 9
• Žádost SDH Záborná Lhota o povolení pořádání Antonínské poutě
(včetně taneční zábavy)
• Žádost o povolení uspořádání akce
„Letní minifestival vážné hudby
u štoly Josef“
• Žádosti o poskytnutí dotace (příspěvku) na provoz organizací:
ČMELÁČEK, Linka bezpečí
• Návrh smlouvy o vystoupení Divadla NAVĚTVI v rámci Mikulášské
nadílky
• Veřejnoprávní smlouva o vykonání přenesené působnosti MěÚ Dobříš v agendě řešení přestupků
• Návrh smlouvy o zajištění služeb
pro Českou poštu, s.p.
• Žádost o prodej pozemků parc. č.
265/10 a parc. č. 251/3, oba k.ú.
Křeničná
• Cenovou nabídku Fair Care s.r.o.
na administraci žádosti o dotaci
zpravodaj
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na projektový záměr „propojení
vodovodu Chotilsko – Lipí – Prostřední Lhota“
• Požadavek na povolení uspořádání Mírového pochodu PADAJÁTRA
• Návrh na spolupořadatelství při
akci DOBRÁ NÁLADA NAD ZLATO
• Návrh na ukončení podání návrhu připomínek, podnětů, nabídek
a žádostí k projednání nebo na vě-

domí na pravidelné měsíční zasedání zastupitelstva obce – vždy
ve středu předcházející pondělnímu zasedání Zastupitelstva obce
Chotilsko
• Návrh
na
vznesení
dotazu
na COOP Příbram, družstvo, jaký
je další záměr využití budovy bývalé prodejny v Chotilsku
-OÚ-

CHOTILSKÝ RECEPTÁŘ
Léto je za rohem a blíží se oblíbená sezóna grilování. Dnes si dopřejeme gruzínský šašlik. Na jeho přípravě
není nic složitého. O vzniku šašliku koluje několik verzí,
podle jedné tatarští válečníci na svých taženích museli postupovat rychle, a tudíž neměli čas stavět nějaké kuchyně,
jídlo vařili na ohništích. Originální recept je z jehněčího
a skopového masa, ale šašlik je výborný i třeba z vepřové krkovičky. My, obyvatelé Chotilska, máme tu výhodu
proti mnohým jiným, že se v naší oblasti celkem hojně
chovají ovce, a tudíž dopřát si ten pravý gruzínský šašlik
z jehněčího nebo skopového by neměl být nepřekonatelný
problém.
GRUZÍNSKÝ ŠAŠLIK
• 1 kg jehněčího
nebo skopového masa
• ½ kg cibule
• olej
• sůl
• česnek
• 2 citrony
• dle chuti feferonková pasta
nebo pepř

Odblaněnou,
odleželou
kýtu
nakrájíme na kostky a osolíme.
Připravíme si marinádu z oleje,
feferonkové pasty nebo pepře, prolisovaného česneku a citronu a cibule nakrájené na kolečka. Maso
vmícháme do marinády a necháme odležet do druhého dne. Druhý
den napichujeme na jehlu střídavě
s cibulí, která zůstala v marinádě.
Grilujeme na rozpáleném grilu.
Ideální příloha k šašliku je zeleninový salát, pečivo a dresink.

Dobrou chuť vám přejí
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BĚH NA ROZHLEDNU VESELÝ VRCH
Malé ohlédnutí, jak to letos všechno bylo…
Konečně! Po loňském doslova „vodním“ závodě nás
všechny čekalo krásné letní počasí. Některým se to nelíbilo, bylo pro ně příliš horko, ale většina nejen běžců, ale
i přihlížejících a povzbuzujících byla spokojena. Někteří
závodníci vydrželi na našem hřišti při letos výborném Regentu téměř do čtyř
hodin odpoledne. S občerstvením, které pro závodníky a povzbuzující na Veselém vrchu připravily opět místní hospodyňky, byli spokojeni úplně všichni.
Já ani nevím, jak to všechno chutnalo, měla jsem jen dva kousky, co se přivezly z Veselého vrchu dolů, na hřišti jsme zbytek rozdělili na stoly a bral si
každý, kdo tu byl… Co víc k tomu dodat?
A teď k závodu: Běželo 63 dospělých běžců a 23 dětí. Jako poslední se při
prezentaci přihlašovala nejstarší účastnice závodu – 73letá Miloslava Ročňáková ze Zvole. Běžela v kategorii 50letých žen a z deseti žen v této kategorii
(mimo jiné byla to nejsilněji obsazená ženská kategorie) se umístila na osmém místě. V mužích byl nejrychlejší Jan Hostička z Příbrami a mezi ženami
Radka Ficová z STS Chvojkovice.
Z místních běžců vyhrál Tomáš Hrubý z Lipí, druhý doběhl Radek Jarkuliš z Prostřední Lhoty, třetí Jiří Šťástka z Prostřední Lhoty a čtvrtý vyběhl
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obutý a doběhl bosý Miroslav
Drobílek, rovněž z Prostřední
Lhoty. Naše místní běžkyně
se přihlásila k závodu, pak se
však zapomněla a běžela s dětmi dětskou trať, prý omylem.
Nevadí, hlavně, že si závod
užila i tak. Zkrátka – nešlo jen
o sportovní zápolení, ale především o hezký zážitek.
Ke zdárnému průběhu celého závodu velkou měrou
přispěli partneři našeho závodu, a to jsou: Obec Chotilsko
(hlavní partner), nakladatelství Mladá fronta, Praha, Řeznictví a uzenářství
Pavel Šťástka, Prostřední
Lhota, Vaněčkův statek,
Čelina, Pivovar Regent,
Třeboň, Kola servis Beran,
Dobříš, Ocelot Libčice, Eleven, Jablonec nad Nisou.
Děkujeme.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu závodu:
paní starostce obce Chotilsko Běle Tobolové, která se ujala startérské pistole
a odstartovala závody dospělých i dětí a v závěru předávala ceny a losovala
tombolu, dále Jiřímu Filgasovi za grafickou pomoc a za vynikající fotografie, Jiřímu Šťástkovi st. za odvoz věcí na rozhlednu a na hřiště, Romanovi Baudysovi za zapůjčení ozvučovacího zařízení, Lence Charouskové
za úžasné fotografie, pomocníkům při prezentaci a rozhodčím v cíli: Miroslavu Maškovi, Haně Šimanové, Aleně Futerové, Aleně Maškové, Libuši Pﬁngstnerové, Drahuši Weintzeitlové, Petru Švecovi, Vladimíru
Vymazalovi, za zabezpečení výborného občerstvení na hřišti patří obrovský
dík Jitce Stinglové, která nápor hladových a žíznících běžců zvládla na výbornou!
Za upečené dobrůtky patří poděkování hospodyňkám z Mokrska i Prostřední Lhoty: Marii Moulíkové, Ivě Sečkářové, Drahomíře Hájkové,
Nikole Hájkové, Zlatě Hájkové, Olince Maškové, Ladislavě Drobílkové, Soně Sladkovské, Aleně Maškové a tentokrát i muži, který se do výroby dobrůtek pro běžce pustil – Martinu Königovi.
Děkujeme! Všechno a všem chutnalo. Byla to pomyslná „třešnička na dortu“
a skvělá tečka za třetím ročníkem Běhu na rozhlednu Veselý vrch!
Libuše Vlachynská

IV
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ZPĚT V ČASE
Povltavská vzpomínka kulturní i komunikační
Vltavské proudy č. 10, ročník 1931, podepsáno: „N“
Vybavila se podepsanému dnem 3. října t.r., kdy dožil by se zvěčnělý profesor české university v Praze František Drtina své sedmdesátiny.
Kulturní význam povltavského rodáka, který ve své tiché domovině tak
rád prožíval prázdniny – netřeba líčiti. Každý vzdělanec, učitel, profesor
a filosof českoslovanský zná vědecké, vychovatelské vůdcovství Drtinovo i jeho práci pro reformy českého školství. Drtinovy zásady vychovatelské jsou dnes nejlepším základem myšlenkovým snah učitelstva nové,
popřevratové školy národní, spolu spojeny s ideami Masarykovými, bylť
prof. Drtina státním tajemníkem ministerstva školství; bohužel zemřel r.
1925. Komunikační vzpomínka naše týká se přirovnání cestovních poměrů
dnešních se stavem jejich před 50 lety, jak v „Čes. Slově“ dojímavě líčeny
jsou dopisem strýčka Drtinova, zvoucího jej na Moravu.
„… Tak tedy ať František přijede, kdy bude chtít. Dejte mu nějakou
tašku, do ní trojí prádlo s jedním utěrákem, hřeben, kartáč na šaty, ale nic
jiného zbytečného. Několik zlatovek bude ještě potřebovat. Nedávejte mu
ale příliš mnoho. Dostane-li k těm šesti zlatým, které jsem mu já poslal,
ještě šest zlatých, má toho pro všechny případy dost, i kdyby se na cestě,
ku př. v Olomúci, jak zamýšlí, den nebo dva dny zdržel. Ač pravdě nepodobno, je přece možná, že by ho někde nějaká neočekávaná nehoda potkat
mohla, a tudíž třeba s ní počítati. Pro ten případ tedy ho poučte, že může
na každé stanici telegrafovati buď mně nebo Vám, kam právě bude míti
blíže. Kdyby jakoukoliv nehodou na cestě třeba o poslední krejcar přišel,
může přece i bezplatně telegrafovat o peníze, které by se mu pak musely
zaslat také po telegrafu, to jest, ne peníze vlastně, ale telegrafická poukázka na ně, která by se mu pak na telegrafické stanici vyplatila. Nejel-li
dosud po železnici, bude záhodno, dopravit ho železnicí do Prahy (z Votic),
aby se tím dříve trochu s ní seznámil, a poznal, jak se zachovati, a na co
třeba býti opatrným. Bude-li potřebovat jakýs legitimační lístek, to Vy asi
lépe víte, než já. Já bych myslel, že bude, zvláště pro případ nějaké nehody. Snad by i školní vysvědčení k tomu stačilo. Přiložený list s tištěnými
plány jízdy na železnici odevzdejte Františkovi…“
Tolik starostí tedy bylo před tak málo lety s cestou dospívajícího muže
z Hněvšína u Svatojánských proudů na Moravu. Neuvěřitelné a přece
pravdivé.
Vzpomínám vlastní návštěvy Povltaví před 5 lety přes Živohošť, Nahoruby ku Psaným skálám, kdy divili se nám, že pěšky podél Vltavy pronikáme do kraje tak opomíjeného. Dnes, kdy jezdí se sice do Davle vlaky,
do Štěchovic parníky a do Knína nebo Sedlčan autobusy – přec ještě celé
chotilsk¯
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kraje obou břehů vltavských mimo jediný most v Kamýku mají právě tak
obtížné, nedostačující spojení se světem středočeským, a proto stále trpí
hospodářskou tísní více a déle, než bohaté kraje polabské. Není tu oprávněná zahořklost a trpkost celého povltavského kraje?

16.–17.

ANTONÍNSKÁ POUŤ

června

Sbor dobrovolných hasičů Záborná Lhota Vás srdečně
zve na tradiční Antonínskou pouť.

2018

• V sobotu 16. 6. 2018
od 16.00 hod. pouť
zahájí mše svatá, poté
bude od 17.00 hod. následovat taneční zábava
se skupinou BOSÁCI.
• V neděli 17. 6. 2018
od 13.00 do 18.00 hod.
bude k tanci i poslechu
hrát populární skupina
z Křivoklátska – ČERNÝ BREJLE.
Občerstvení a pouťové atrakce po oba dva dny jsou zajištěny.
SDH Záborná Lhota

INZERCE

Hledám podnájem 1+1 v Novém Kníně a okolí. Kontakt na tel. 605 778 598.

Nemocnice Na Pleši s.r.o. přijme do pracovního poměru
pomocnou sílu do stravovacího provozu a servírku
• Nabízíme možnost ubytování v areálu nemocnice a jiné benefity.
• Nástup možný ihned.
• Kontakt: personální oddělení tel.: 318 541 513,
e-mail: personalni@naplesi.cz
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PŘÍLOHA NOVOKNÍNSKÉHO ZPRAVODAJE

AKTUALITY Z OBCE
Usnesení ze zápisu č. 34/2018 ze zasedání Zastupitelstva obce
Mokrovraty, konaného dne 16. 5. 2018 od 19.00 hodin
• Usnesení č. 1-34/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
volí zapisovatelku p. JUDr. Veroniku Kučíkovou a jako ověřovatele zápisu p. Mgr. Jiřinu Zorkovou
a p. Pavla Vohralíka.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů.
• Usnesení č. 2-34/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje program jednání zastupitelstva obce dne 16. 5. 2018 takto:
1. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda
o umístění stavby
2. Rozpočtové opatření č. 3/2018
3. Jmenování pověřence GDPR
4. Žádost o umístění zatrubnění
5. Různé
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 3-34/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje Smlouvu o budoucí
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smlouvě o zřízení věcného břemene
a Dohodu o umístění stavby č. IV-126022131/1 mezi ČEZ Distribuce, a.s.,
Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly
a Obcí Mokrovraty.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 4-34/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje rozpočtové opatření č.
3/2018. Rozpočet se upravuje na straně výdajů o 1 mil. Kč na § 2310 (Pitná
voda). Rozpočtové opatření je vyrovnáno položkou 8115 (Financování)
ve výši 1 mil. Kč. Ostatní závazné
ukazatele nejsou změněny.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 5-34/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje jmenování Pověřence
ochrany osobních údajů (Data Protection Officer – DPO), ve smyslu
ust. čl. 37 Nařízení Evropského parzpravodaj
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lamentu a Rady (EU) č. 2016/679,
obce a Základní školy a Mateřské
školy Mokrovraty, a to Bc. Ivu Petřinovou ode dne 25. 5. 2018.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 6-34/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty

zamítá žádost p. Z.P., zastoupeného
společností ATELIER HESTIA s.r.o.,
o souhlas s umístěním zatrubnění
na obecním pozemku parc. č. 668
v k.ú. Mokrovraty.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů

K bodu 5
• Zastupitelé se zabývali skutečností, že na pozemcích parc. č. 168/1, 168/2
a 168/3 v k.ú. Mokrovraty majitele p. Z. P. probíhají neoprávněné rozsáhlé
terénní a stavební úpravy, a to navzdory tomu, že Stavební úřad v Novém Kníně stále nerozhodl v územním řízení o umístění stavby skladu
zemědělských a lesnických produktů a manipulační plochy, které bylo
zahájeno dne 4. 1. 2018 na základě žádosti p. Z. P. Obec Mokrovraty podala za pomoci svého právního zástupce v souladu se stavebním zákonem a ve stanovené lhůtě proti oznámení Stavebního úřadu v Novém
Kníně o zahájení územního řízení v této věci námitky, které odůvodnila
zejména tím, že umístění stavby je v rozporu se stavebním zákonem, konkrétně v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, s vydanou územně
plánovací dokumentací a s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Obec bude o dalším postupu jednat se svým právním
zástupcem, přičemž zvažuje podání návrhu na opatření proti nečinnosti Stavebního úřadu v Novém Kníně k nadřízenému správnímu orgánu
(Krajskému úřadu Středočeského kraje) a další právní kroky.
• Starostka obce informovala zastupitelstvo o žádosti občanů o řešení úpravy povrchu cesty na pozemcích parc. č. 146/12, 146/13, část 121/3, 147/5
a 147/8 v k.ú. Mokrovraty. Zastupitelstvo se sjednotilo na tom, že obec
bude zvažovat vybudování zpevněné cesty po vyřešení vlastnických vztahů k pozemkům pod plánovanou cestou. V letošním roce se zde plánuje
vybudování veřejného osvětlení.
• K žádosti města Dobříš o finanční příspěvek na vybudování další kapacity 2. ZŠ v Dobříši se zastupitelstvo shodlo na tom, že město Dobříš vzhledem k docházce žáků s trvalým pobytem v obci za tímto účelem finančně podpoří. Dohodu s městem Dobříš o poskytnutí finančního příspěvku
na rozšíření kapacity 2. ZŠ Dobříš však uzavře až poté, co bude známa
přesná výše požadovaného finančního příspěvku.
• Na schůzi zastupitelstva se dostavila p. M. M. s dotazem, zda bude vyhověno její žádosti o zařazení části jejího pozemku parc. č. 192/26 v k.ú. Pouště
na okraji současné zástavby do územního plánu za účelem výstavby rodinného domu a chovu domácího zvířectva. Zastupitelé se s p. M. M. předběžně (ústně) dohodli, že obec má zájem o směnu svého pozemku č.parc.
327 v k.ú. Pouště o rozloze 2018 m² za část jejího pozemku parc. č. 192/1
MOKROVRATSK¯
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v k. ú. Pouště s tím, že by se tato směna mohla uskutečnit za podmínky,
že bude schválen nový územní plán. Smlouva by mohla být uzavřena
s odkládací, případně rozvazovací podmínkou.
• Pan Václav Konvička opakovaně vznesl žádost k zastupitelstvu obce, aby
obec zakoupila traktor a cisternu na odvoz fekálií pro budoucí řešení odvozu fekálií u majitelů rodinných domů, které se nepodaří připojit na kanalizaci v obci. Současně žádá obec, aby se tímto požadavkem zabývala.
Stanislava Ecklová
starostka obce

AKTUALITY Z NAŠÍ ŠKOLY – ČERVEN 2018
1. 6. 2018

oslava MDD – ZŠ i MŠ + MŠ Korkyně

5. 6. 2018

fotografování

5. 6. 2018

školní kolo recitační soutěže

7. 6. 2018

spaní ve škole – ZŠ i MŠ

11. 6. 2018

recitační soutěž ve Staré Huti

21. 6. 2018

rozloučení předškoláků s MŠ, zahradní slavnost
– ZŠ i MŠ

27. 6. 2018

předání závěrečného vysvědčení

28.–29. 6. 2018

čerpání ředitelského volna ZŠ, provoz MŠ podle
počtu přihlášených dětí

Vážení spoluobčané,
informace z naší školy bychom zahájili zprávou o divadelním představení, které se uskutečnilo 14. 5. v příbramském divadle. Příběh o „Křišťálovém srdci“ zdůraznil vítězství dobroty srdce nad zlem, nenávistí a závistí.
Výpravná pohádka plná písniček se dětem líbila.
16. května se uskutečnila v mateřské škole besídka ke Dni rodin „Maminky a miminka“, která se zaměřila na všechna mláďátka z celé živočišné říše.
Nechybělo ani vystoupení předškoláků s dramatizací pohádky „O koťátku,
které zapomnělo mňoukat“. Na závěr dostali všichni hosté dárky a dětmi
vlastnoručně upečené pohoštění.
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V úterý 22. 5. přijali žáci ZŠ pozvání paní Zoulové k návštěvě. Děti měly
možnost zblízka pozorovat život domácích zvířat a jejich mláďat a prohloubit si své znalosti.
Na závěr měsíce nás čekají další zajímavé činnosti, a to školní výlet a pasování žáků 1. ročníku na čtenáře. Podrobnosti o těchto akcích přinese příští
Mokrovratský zpravodaj.
zaměstnankyně ZŠ a MŠ Mokrovraty

SVOZ ŽELEZNÉHO ODPADU

NEDĚLE

17. 6.
2018

Neděle 17. 6. 2018:
• Pouště
• Mokrovraty

– svoz od 9.00 do 10.00 hod.
– svoz od 10.15 do 13.00 hod.

Žádáme občany, aby železný odpad připravili před své nemovitosti do 9.00 hod.
Chataři mohou tento den železný odpad odložit u kontejnerů na směsný
odpad do 9.00 hod.

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ MOKROVRATY – VILY
Obec Mokrovraty zakoupila nové herní prvky na dětské hřiště v Mokrovratech-Vilách.
Děkujeme manželům Hájkovým za aktivní přístup při realizaci a za údržbu hřiště.
Obec Mokrovraty
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