Novoknínský 1
zpravodaj

leden 2016
výtisk zdarma

Měsíčník pro Nový Knín, Chotilsko a Mokrovraty
Mikroregion Střední Povltaví

Na této stránce bychom
rádi pravidelně uveřejňovali Vaše (nejen) historické
fotografie z Nového Knína.
Zasílat nám je můžete
na e-mail:
radnice@mestonovyknin.cz.
Děkujeme!

Foto Petra Žáčková
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SLOVO STAROSTY
Co nás čeká v roce 2016
Je první měsíc nového roku, takže mi dovolte několik vět, co nás v tomto
roce čeká.
Již od listopadu 2015 probíhá dlouho připravovaná akce investora Povodí
Vltavy „Kocába, ř.km 17,766 – 19,953, Nový Knín – oprava opevnění“. Jedná
se o opravu opěrných zdí a odtěžení povodňových nánosů z Kocáby v průtahu městem.
Z akcí města konečně dojde na opravy a pořízení nových lávek a mostů
a několika komunikací z popovodňových dotací od Ministerstva pro místní
rozvoj, celková hodnota díla 55 mil. Kč. Dále s dotací ze Středočeského kraje bude dokončen vodovod v Sudovicích.
Též budeme usilovat o dotace na rozšíření MŠ, pořízení hasičské cisterny
a opravu místních komunikací.
Celý letošní rok si také budeme připomínat výročí 830 let od první písemné zmínky o Knínu. Připravili jsme návrh „piktogramů“, které bychom
chtěli celý rok užívat na všech našich materiálech, ale i na materiálech Vašich, pokud byste tam chtěli toto výročí připomenout.
Prosíme Vás o pomoc s výběrem toho pravého piktogramu. Na přiloženém listu jsou očíslované návrhy. Prosíme, vyberte 3 dle Vašeho názoru
nejlepší a list se zakroužkovanými návrhy přineste na městský úřad (stačí
vhodit do schránky), nebo nám napište jejich čísla e-mailem na adresu radnice@mestonovyknin.cz anebo využijte ankety na stránce www.mestonovyknin.cz.
Těšíme se na Váš výběr.

Ing. Tomáš Havlíček
starosta
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ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
USNESENÍ č. 26/15 ze schůze Rady města Nový
Knín ze dne 21. 12. 2015
• USNESENÍ č. 1-26/2015 - RM
Rada města Nového Knína schvaluje program schůze rady města dne
21. 12. 2015.
• USNESENÍ č. 2-26/2015 - RM
Rada města Nového Knína schvaluje program zasedání zastupitelstva
konaného 7. 1. 2016.
• USNESENÍ č. 3-26/2015 - RM
Rada města Nového Knína bere
na vědomí zápis ze schůze komise
pro otevírání obálek a hodnocení
nabídek ze dne 15. října 2015 na akci
„Vodovod Nový Knín, III. stavba“
a schvaluje doporučení této komise
zastupitelstvu města Nový Knín uzavřít smlouvu s firmou ZEPRIS s.r.o.
• USNESENÍ č. 4-26/2015 - RM
Rada města Nového Knína schvaluje smlouvu o nájmu pozemku parc.
č. 100/1 v k.ú. Libčice mezi Městem

Nový Knín a panem
Františkem Podhoreckým.
• USNESENÍ č. 5-26/2015 - RM
Rada města Nového Knína bere
na vědomí výroční zprávu o činnosti Základní školy Nový Knín
ve školním roce 2014/2015.
• USNESENÍ č. 6-26/2015 - RM
Rada města Nového Knína schvaluje výpověď nájemní na pozemek
111/1 v k.ú.Nový Knín smlouvy mezi
Městem Nový Knín a Ing. Pavlem
Mrštíkem ke dni 31. 12. 2015 s dvouměsíční výpovědní lhůtou.
Ing. Tomáš Havlíček, starosta města
Petr Chmelík, místostarosta
V Novém Kníně dne 21. 12. 2015

USNESENÍ č. 27/16 ze schůze Rady města Nový Knín ze dne
4. 1. 2016
• USNESENÍ č. 1-27/2016 - RM
Rada města Nového Knína schvaluje program schůze rady města dne
4. 1. 2016.
• USNESENÍ č. 2-27/2016 - RM
Rada města Nového Knína schvaluje udělení souhlasu panu Petru Houzarovi s užitím znaku města Nový
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ke znakům měst České republiky“.
• USNESENÍ č. 3-27/2016 - RM
Rada města Nového Knína bere
na vědomí oznámení ředitele Základní školy a Mateřské školy Nový
Knín o vyhlášení ředitelského volna
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• USNESENÍ č. 4-27/2016 - RM
Rada města Nového Knína bere
na vědomí ředitele Základní školy
a Mateřské školy Nový Knín o době
a místě konání voleb do Školské
rady Základní školy Nový Knín pro
období 2016 - 2018.

• USNESENÍ č. 5-27/2016 - RM
Rada města Nového Knína projednala situaci parkování a provozu
na náměstí Jiřího z Poděbrad v Novém Kníně a ukládá starostovi zjistit podmínky architektonické soutěže na řešení této situace.
Ing. Tomáš Havlíček, starosta města
Petr Chmelík, místostarosta
V Novém Kníně dne 4. 1. 2016

POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO
Zastupitelstvo města Nový Knín zve na své zasedání, které
se bude konat ve čtvrtek dne 25. 2. 2016 od 19.00 hodin v zasedací místnosti v podkroví radnice v Novém Kníně.

ČTVRTEK

25. 2.
2016

INFORMACE Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Kompenzační příspěvek na neumístěné dítě
do MŠ v Novém Kníně
Rodiče mohou žádat na Městském úřadu Nový Knín o kompenzační příspěvek na neumístěné dítě do MŠ v Novém Kníně ve školním roce 2015/2016.
• Termín podání žádosti: do 15. 3. 2016.
• Podmínky přidělení kompenzace:
1. Dítě má trvalé bydliště v Novém Kníně.
2. Alespoň jeden z rodičů dítěte má trvalé bydliště v Novém Kníně.
3. Během příslušného školního roku dítě dovrší věk tří let.
4. Na každý měsíc po dovršení věku tří let během školního roku obdrží
příspěvek 1.000,- Kč (max. na 10 měsíců, tj. září – červen).
5. Příspěvek je podmíněn podáním žádosti.
6. Dítě v tomto školním roce nenavštěvuje jiné státní předškolní zařízení.
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OKÉNKO ZE ŠKOLSTVÍ
V tomto příspěvku se vracíme k některým akcím,
které se uskutečnily v naší základní škole v prosinci minulého roku a v lednu tohoto roku.

Předvánoční návštěva městské knihovny
Protože se blížil
svátek Mikuláše, připravila si pro nás
paní knihovnice překvapení. Když jsme ji
(žáci z 1. oddělení ŠD
1. 12. a z 2. oddělení
ŠD 3. 12. 2015) navštívili, čekala na nás
jako čertice a poutavě
nám o původu svátku vyprávěla. Měla
připravené i otázky
o vánočních svátcích
a adventu. Za správné
odpovědi děti dostávaly sladké odměny. Moc paní Kápičkové děkujeme za poutavé a vtipné vyprávění.
Kateřina Havlíčková, DiS.

Mikulášská nadílka
4. prosince trochu s předstihem proběhla na naší novoknínské škole Mikulášská nadílka. Tato akce je již tradičně v režii deváťáků. Stejně jako
v minulých letech navštívili deváťáci převlečení za Mikuláše, čerty a anděly
všechny třídy naší školy s nadílkou. V Mikulášské knize byli zaznamenáni
hříšníci i vzorní žáčci. Zlobílkové se museli vykoupit básničkou nebo písničkou a všichni dostali malou odměnu. Většina tříd pak zazpívala nebo přednesla společnou báseň. Za přípravu nadílky patří deváťákům poděkování.
Mgr. Dana Petříková
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Soutěž v logických hrách
8. prosince se uskutečnil 5. ročník
Soutěže v logických hrách. Konal se
v Příbrami na Gymnáziu pod Svatou
Horou. Do bojů o umístění se zapojilo celkem devět týmů z pěti škol. Sokomid, Cuts, Hexagon a Piškvorky
jsou názvy her, ve kterých jednotlivá družstva soutěžila. Pro vítězství
v jednotlivých hrách byla velmi důležitá logika, kreativita a spolupráce
jednotlivých členů v týmu.
Nejvíce bodů získala a první dvě
místa obsadila družstva ze ZŠ Jiráskovy sady, na třetím místě se umístilo družstvo ze ZŠ 28. října. ZŠ Nový Knín reprezentovala dvě družstva. 1.
družstvo ve složení František Schenk, Anna Picková, Linda Lamberková,
Eliška Tesařová a Kateřina Soukupová se umístilo na 7. místě. 2. družstvo
ve složení Alena Gruberová, Petr Štěpánek, Hana Phamová, Tomáš Gruber
a Jan Fiala se umístilo na 9. místě. Sláva vítězům – čest poraženým! Pro
všechny soutěžící byly připraveny drobné ceny. Soutěž byla velmi napínavá
a zajímavá, určitě se zúčastníme i v příštím školním roce.
Mgr. Edita Klímová
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Vánoční jarmark a koncert
Tradiční jarmark novoknínské školy se tento rok uskutečnil 9. prosince v prostorách
školní haly. Žáci i učitelé se
na jarmark připravili velice
pečlivě. Rodiče a přátelé školy zde mohli nakoupit spoustu
milých drobností a potěšit jimi
své blízké. K vidění byly například výrobky keramických

kroužků, různé skleněné svícny, drobná přání, výrobky z korálků, papíru a spousta dalších
vánočních předmětů, které žáci
vyráběli se svými učiteli v hodinách výtvarné a pracovní výchovy. V 18 hodin již bylo téměř
všechno prodáno a návštěvníci
jarmarku se odebrali do zaplněného kostela, kde si se zájmem vyslechli
tradiční předvánoční koncert žáků naší školy a mladých hudebníků z Dobříše pod vedením pana učitele Čiháka a kroužek flétniček pod vedením
paní učitelky Budkové. Další písně
i básně byly připraveny velmi pěkně pod vedením pana učitele Kůra
a paní učitelky Kušnirákové.
Poděkovat je třeba všem žákům
i učitelům , kteří se na přípravě

této vydařené akce podíleli. Doufejme, že příští rok
se při této příležitosti opět
setkáme.
/akce je zdokumentována na www.regio.tv/
Mgr. Dana Petříková
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Exkurze v České národní bance
10. prosince žáci 8. třídy navštívili expozici „Lidé a peníze“ v České
národní bance v Praze. Výstava byla
velmi zajímavá. Je umístěna v prostorách bývalého trezoru pod budovou ČNB. Žáci se dozvěděli informace o vzniku, historii a poslání České
národní banky, informace o vzniku
a vývoji platidel v Čechách od pazourků až k digitálním penězům. Prohlédli si vitríny se zajímavými exponáty – s nejrůznějšími druhy platidel
ještě před vznikem mincí, s padělky
bankovek a ukázkami ochranných prvků na nich, s bankovkami, kterými
se platilo v jednotlivých historických obdobích. Zhlédli pořad o „Nakládání
s hotovostí v ČNB“ – o manipulaci, skladování, evidenci, počítání, kontrole
a ničení poškozených peněz. Byl to příjemně strávený čas doplněný i krátkou procházkou po adventně naladěné Praze.
Mgr. Edita Klímová

Exkurze v Národním technickém muzeu
Ve středu 17.prosince druhý stupeň ZŠ podnikl exkurzi do Národního
technického muzea
v Praze. Každá třída měla svého průvodce a spolu s učitelem se seznamovala s jednotlivými expozicemi. Největší zájem byl zřejmě o dopravu,
zaujal přehled o historii
automobilů,
motocyklů,
jízdních kol nebo letectví
a lodní doprava. Pozornost
žáků však upoutala i jiná
oddělení.
Žáci
měli
možnost
srovnat vývoj techniky
v domácnosti u různých
pomocníků v dřívějších
dobách. Časoměrné přístroje od nejstarších typů
až po současnou elektroniku děti obdivovaly v oddělení měření času. ZajímaNovoknínsk¯
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vý byl i fotografický ateliér nebo současná výstava Zrnka písku.
Dětem se exkurze líbila. Příště si mohou prohlédnout i ta místa, na která
nezbyl čas.
Mgr. Jana Němotová

Školní sběr papíru 2015
Tak jako již v předešlých letech i letos naše škola organizovala sběr papíru. Že je papír surovina,
kterou je potřeba recyklovat a šetřit tak naše lesy
od zbytečného kácení, už dnes ví kdekterý náš prvňáček. A když k tomu připočteme ještě trochu motivace v podobě zajímavých cen, není pak divu, že
se sbíralo jako o život. Celkem jsme vybrali 5300 kg
papíru a 660 kg kartonu. Každý sběrač byl po zásluze odměněn, od nejmenších sladkých odměn, přes různé knihy a stavebnice za prvenství v kategorii jednotlivých tříd, až po první tři místa, kterých jsme nakonec museli
udělat pět, protože každý z pěti jmenovaných nasbíral přes úctyhodných
300 kg papíru. Takže třetí místo obsadila Adélka Hrubá (328 kg) s Kačkou
Wiedermannovou (358 kg), druhá byla Kačka Kolková (429 kg), o sto kg
byla lepší Zuzka Fialová (530 kg) a na 1. místě přebíral královskou odměnu
- tablet Lenovo Kuba Vaněk s 544 kg. Všem sbírajícím děkujeme za účast.
Vězte, že jestliže je pravda, že 1 tuna recyklovaného papíru zachrání 17
vzrostlých stromů, tak jsme za našich cca 6 tun ušetřili cca 102 stromů, což
už je pěkný kousek lesa. Tak hezky sbírejte dál, příští rok budeme určitě
v soutěži pokračovat.
Mgr. Augustin Kůr
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Zápis do 1.třídy
Ve dnech 14. a 15. ledna 2016 se uskutečnil zápis žáků do 1. třídy naší školy
pro školní rok 2016-2017. Bylo zapsáno celkem 40 nových žáčků. Do konce
května však mají rodiče ještě možnost podat žádost o odklad školní docházky, ke které je nutno přiložit doporučení pedagogicko psychologické
poradny a odborného lékaře.

Volby do školské rady
Ve dnech 18. a 19. ledna 2016 proběhly volby do Školské rady Základní školy
Nový Knín pro období 2016 – 2018. Za kurii rodičů byla zvolena paní Petra
Moravcová, za kurii pedagogů paní Mgr. Jana Zouchová.

Beseda s psycholožkou
18. ledna měli rodiče našich žáků možnost vyslechnout přednášku a besedovat na téma vztahy mezi dětmi ve škole a nebezpečí šikany s psycholožkou PhDr. Helenou Vrbkovou, ředitelkou o.p.s. Život bez závislostí. Akci
připravila výchovná poradkyně školy Mgr. Jana Zouchová.
PaedDr. Miloš Petřík, ředitel školy

UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE PSŮ
Dávejte si pozor na lidi, kteří tráví psy, pohybující se v uzavřeném domácím prostředí – na zahradě nebo dvorku. Člověk přehodí přes plot otrávenou návnadu určenou pro hlídacího psa. Po jejím pozření pes ochrne na páteř a všechny nohy. Je to žalostný pohled.
Bydlím v Kozohorské ulici a fenku ochrnutou právě po požití jedu mám
doma. A podle mých informací to není jediný otrávený pes v mém okolí. Jen
u mne jde již o druhého otráveného psa. A to je pes vinen jen tím, že dobře
hlídá!
Stanislav Foukner

Novoknínsk¯
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ŽÁDOSTI O FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA PODPORU SPORTU
A KULTURY
Město Nový Knín vyhlašuje přijímání žádostí o finanční příspěvek na podporu kulturních a sportovních aktivit města Nový Knín. Řádně vyplněné
žádosti na schváleném formuláři, který je k dispozici na webových stránkách (viz úřední deska – složka Město Nový Knín) či na radnici města, odevzdávejte přímo do podatelny radnice v Novém Kníně do 29.2.2016.
Upozorňujeme, že v případě přijetí vaší žádosti, musíte následně vyplnit
vyúčtování k podpořené akci či činnosti. V případě dotazů se obraťte přímo
na pana starostu Tomáše Havlíčka či na předsedkyni sportovní komise Jarku Michálkovou.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V NOVÉM KNÍNĚ
uskutečnil dne 8. 1. 2016 výroční valnou hromadu. Při této příležitosti byli oceněni někteří
členové SDH Nový Knín. Tato významná ocenění
předával Ing. Josef Beran, zástupce OSH Příbram
spolu s velitelem SDH Nový Knín Stanislavem
Fouknerem a starostou SDH Nový Knín Miroslavem Konopáskem st.
• Sbor dobrovolných hasičů Nový Knín udělil:
- Čestné uznání Elišce Budkové za dobré umístění při soutěži Miss hasička Středočeského kraje
• OSH Příbram udělilo:
- Čestné uznání Anně Kaliankové
- Čestné uznání za věrnost Vlastě Hranické
- Medaili za příkladnou práci - Petru Chmelíkovi,
Miroslavu Konopáskovi ml., Jaroslavu Šturmovi a Pavlu Trefnému
- Medaili za zásluhy:
		- Stanislavu Fouknerovi a Miroslavu Konopáskovi st.
• Krajské sdružení hasičů Středočeského kraje udělilo:
- Čestné uznání za aktivní práci pro SADH
panu Jiřímu Zamrazilovi – in memoriam
• Sdružení Čech, Moravy a Slezska udělilo:
- Čestné uznání paní Miloslavě Smělé
Všem oceněným srdečně blahopřejeme.
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ÚNOR VE FARNOSTI
•2
 . února v 17:00 hod.
	V kostele sv. Mikuláše v Novém Kníně při mši svaté ze svátku Uvedení
Páně do chrámu budu žehnat svíce - „hromnice“
•3
 . února v 8:00 hod.
	V kostele sv. Mikuláše v Novém Kníně po mši sv. se bude udělovat „svatoblažejské požehnání“. To bude udělováno i v sobotu a v neděli na závěr
bohoslužby.
• 10. února na Popeleční středu začíná postní doba
- Mše sv. s udílením popelce je v 8:00 hod. v Novém Kníně. (Popelec bude
udílen i následující 1. postní neděli při bohoslužbách)
• 11. února O památce Panny Marie Lurdské je Světový den nemocných.
•2
 0. února v 17:00 hod
	V kostele sv. Mikuláše v Novém Kníně bude bohoslužba věnována dětem
a mládeži.
Bohoslužby v kostele sv. Fabiána a Šebestiána v Živohošti budou na Boží
Hod velikonoční 27. 3. 2016 v 15:00 hod.

Přikládám
Poselství papeže Františka k 22. Světovému dni nemocných:
POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE U PŘÍLEŽITOSTI
XXII. SVĚTOVÉHO DNE NEMOCNÝCH
11. ÚNORA 2014
Víra a láska: „Také my jsme povinni položit život za své bratry“ (1 Jan 3,16)
Drazí bratři a sestry,

1

U příležitosti XXII. Světového dne nemocných, jehož letošním tématem
je Víra a láska: „Také my jsme povinni položit život za své bratry“ (1 Jan
3,16), se obracím zvláště na nemocné a na všechny, kdo jim poskytují svou
pomoc a péči. Církev ve vás poznává, drazí nemocní, zvláštní přítomnost
trpícího Krista. Je tomu tak, protože za každým naším utrpením, ba dokonce v jeho nitru, je utrpení Kristovo. Kristus spolu s námi nese jeho tíži
a odhaluje jeho smysl. Když Boží Syn vystoupil na kříž, zrušil samotu utrpení a osvítil její temnotu. Jsme tím uvedeni do tajemství Boží lásky k nám,
která dodává naději a odvahu: naději, protože v Božím záměru lásky se
Novoknínsk¯
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i noc bolesti otevírá velikonočnímu světlu; a odvahu k tomu, abychom každé
nepřízni čelili v jeho společenství a ve spojení s ním.

2

Boží Syn, který se stal člověkem, neodstranil z lidské zkušenosti nemoc
a utrpení, ale tím, že ho vzal na sebe, proměnil ho a dal mu jiný rozměr. Nový rozměr utrpení spočívá v tom, že již nemá poslední slovo, jímž je
nový život v plnosti; proměna je dána tím, že ve spojení s Kristem se nemoc
a utrpení mohou stávat pozitivními. Ježíš je cesta, po níž můžeme jít s jeho
Duchem. Jako Otec daroval z lásky Syna a Syn z téže lásky daroval sám
sebe, i my můžeme milovat ostatní, tak jako Bůh miloval nás, a dávat za své
bratry život. Víra v dobrého Boha se stává dobrotou, víra v ukřižovaného
Krista se stává silou k tomu, abychom milovali až do konce i nepřátele. Důkazem autentické víry v Krista je sebedarování, rozdávání lásky bližním,
zvláště tomu, kdo si ji nezaslouží, kdo trpí a kdo je na okraji společnosti.

3

V síle křtu a biřmování jsme povoláni, abychom se přizpůsobovali Kristu, milosrdnému Samaritánovi všech trpících: „Z toho jsme poznali
lásku: že Kristus za nás položil svůj život. Také my jsme povinni položit život za své bratry“ (1 Jan 3,16). Když k těm, kdo potřebují péči, přistupujeme
láskyplně, přinášíme jim uprostřed rozporností tohoto světa naději a Boží
úsměv. Když se velkorysá odevzdanost druhým stane stylem naší činnosti,
vytváříme prostor pro Kristovo srdce, zahříváme se jím, a tak přinášíme
svůj příspěvek pro příchod Božího království.

4

Abychom rostli v něžnosti a v ohleduplné a delikátní lásce, máme křesťanský vzor, k němuž můžeme s jistotou obracet svůj pohled. Je to Ježíšova Matka a naše Matka, která je pozorná vůči Božímu hlasu a potřebám
a těžkostem svých dětí. Panna Maria, vedena Božským milosrdenstvím,
které se v ní ztělesňuje, zapomíná na sebe a spěšně se vydává na cestu
z Galileje do Judeje, aby se setkala se svou sestřenicí Alžbětou a pomáhala
jí; na svatbě v Káni se přimlouvá u svého Syna, když vidí, že při oslavě
došlo víno; během celé své životní cesty nosí v srdci slova starého Simeona, která předpovídají meč, jenž pronikne její duši, a odvážně zůstává stát
u paty Ježíšova kříže. Ona ví, jak jít po této cestě, a proto je Matkou všech
nemocných a trpících. Můžeme se k ní utíkat s důvěrou a synovskou oddaností a být si jisti, že nám bude pomáhat a podporovat nás a že nás neopustí.
Ona je Matkou Ukřižovaného Zmrtvýchvstalého; zůstává s námi v našich
křížích a provází nás na naší cestě ke zmrtvýchvstání a k plnému životu.

5

Svatý Jan, učedník, který stál s Marií u paty kříže, nás uvádí k pramenům víry a lásky, k srdci Boha, který „je láska“ (1 Jan 4,8.16), a připomíná nám, že nemůžeme milovat Boha, pokud nemilujeme bratry. Kdo
stojí s Marií pod křížem, naučí se milovat jako Ježíš. Kříž „je jistota věrné
Boží lásky k nám. Lásky tak velké, že dokáže vstoupit do našeho hříchu
a odpustit ho, vstoupit do našeho utrpení a dát nám sílu nést ho, vstoupit
i do naší smrti a zvítězit nad ní a dát nám spásu… Kříž také vyzývá k tomu,
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abychom se nechali nakazit touto láskou, učí nás, abychom se na druhé dívali vždy s milosrdenstvím a s láskou, zvláště na ty, kdo trpí, kdo potřebují
pomoc“ (Křížová cesta s mladými, Rio de Janeiro, 26. července 2013).
Svěřuji XXII. Světový den nemocných přímluvě Panny Marie, aby pomáhala nemocným lidem prožívat jejich utrpení ve společenství s Ježíšem Kristem a podporovala ty, kdo se o ně starají. Všem nemocným, zdravotnickým
pracovníkům i dobrovolníkům ze srdce uděluji své apoštolské požehnání.
Ve Vatikánu 6. prosince 2013

František

Výročí úmrtí kněží, kteří mají vztah k naší farnosti:
• 8. 2. 1836 zemřel knínský farář Václav Barter, *1776 v Praze
• 12. 2. 1992 zemřel velmistr Řádu JUDr. Ladislav Sirový, rodák z naší farnosti - z Velké Lečice, *1918
• 14. 2. 1741 zemřel knínský farář Ferdinand Ignác Schonpflung de Gamsenberg, *1696 v Jílovém
• 16. 2. 1730 zemřel Georgius Adalbertu Schicht, administrátor v Dobřichovicích, rodák z Nového Knína, *1689
• 18. 2. 1938 zemřel borotický farář Antonín Krob, *1873 v Rynholci
• 21. 2. 1803 zemřel borotický farář Leonard Nemastil, *1770 v Netolicích
• 1908 zemřel knínský kaplan Josef Rydval, *1856 v Sytovicích
• 1975 zemřel emeritní farář v Boroticích Vratislav Krátký, *1886 ve Chmelné
Lehké odpočinutí, dej jim Pane a světlo věčné, ať jim svítí.

Úmysly apoštolátu modlitby na měsíc únor:
1. Abychom pečovali o stvořený svět, který jsme dostali jako nezasloužený
dar, a rozvíjeli jej a ochraňovali pro budoucí pokolení.
2. Aby přibývaly příležitosti pro dialog a setkávání mezi křesťanskou vírou
a asijskými národy.
3. Ať nemocné, seniory a trpící přijímáme v našich farnostech a společenstvích s úctou a láskou a umíme jim citlivě dát najevo svou vděčnost
za jejich modlitby, oběti a životní moudrost.
Vyprošuji požehnanou dobu postní - žehná P. Josef Andrejčák O. Cr.
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SOBOTA

POZVÁNKA

27. 2.

Maškarní průvod Dražetice - Libčice

2016

Dne: 27. 2. 2016
Začátek je v 9 hodin u Benediktů v Dražeticích, předpokládaný příjezd do Libčic cca ve 12-13 hod. Připojte se k nám a podpořte tuto obnovenou tradici, která se snaží pobavit lidi v obci už šestým rokem.
Více informací na tel. 773 075 444

Foto: Radka Poslušná
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POZVÁNKY

HASIČSKÝ PLES v Libčicích

SOBOTA

20. 2.

Česká hasičská jednota Libčice
si Vás dovoluje pozvat na HASIČSKÝ PLES,
který se koná 20. 2. 2015 od 20:00 hodin
v Hospůdce na návsi v Libčicích.

2016

K tanci i poslechu zahraje skupina STATIC.
Bohatá tombola!
Vstupné: 100,- Kč

HASIČSKÝ PLES v Drevnikách

SOBOTA

5. 3.

ŽUPA POVLTAVSKÁ
srdečně zve na 20. výroční hasičský ples,
který se koná v sobotu 5. března 2016, od 20:00 hodin
v kulturním domě v Drevnikách.

2016

K tanci i poslechu hrají BOSÁCI.
Svozový autobus odjíždí z Libčic,
přesný čas bude zveřejněn.
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UDĚLAT PRVNÍ KROK
Když jsem svého času psal článek věnovaný (nakonec zamítnutému) strategickému plánu města, všiml
jsem si, že v sekci věnované historii Nového Knína
byly použity poměrně rozsáhlé pasáže doslovně převzaté z Wikipedie. Což by samo o sobě nebylo nic špatného, protože ta je dostupná pod svobodnou licencí.
Nějaké podmínky však zde přece jen jsou: měl by mimo jiné být uveden
původ. Což se v případě oné citace nestalo. Nelkejme však nad porušováním autorského práva (kdo se jej aspoň jednou v životě nedopustil?), nýbrž
připomeňme si jedno výročí. V pátek 15. ledna 2016 totiž bylo Wikipedii
patnáct let. Výročí se připomínalo po celém světě; české oslavy se v pátek
15. ledna 2016 ve Skautském institutu v Praze zúčastnilo kolem třiceti wikipedistů a wikipedistek.
Začněme však předchůdkyní Wikipedie. Tou se stala v březnu roku
2000 Nupedia, založená pod vedením Jimmyho Walese a Larryho Sangera.
Na rozdíl od Wikipedie však zde byly kladeny vysoké požadavky na odbornost případných přispěvatelů. Uvážíme-li, že ti měli do Nupedie přispívat zadarmo, nebylo nic divného, že články nepřibývaly právě nejrychleji. Když
Nupedia v září 2003 ukončila svou činnost, bylo v ní všehovšudy 25 článků
(a dalších 74 bylo ve vývoji)1.
Samotná Wikipedie2 vznikla 15. ledna 2001, původně zamýšlená jako
doplňkový web k Nupedii. Na něm se mohl podílet prakticky každý. A pak
začaly přibývat nové články, noví autoři a nové jazykové verze. Například
ta česká vznikla v květnu 2002. Od června 2003 je Wikipedie a její sesterské projekty spravována Nadací Wikimedia založenou na Floridě v USA3
a její provoz je financován z dobrovolných příspěvků.
Do Wikipedie může, jak již bylo zmíněno, přispívat prakticky každý –
a činí tak dobrovolníci prakticky z celého světa. Hlavními podmínkami jsou
ochota věnovat práci na Wikipedii svůj čas a řídit se pravidly, na nichž je
Wikipedie založena. Vedle pravidel daných zákony (například nelze přejímat cizí materiály chráněné copyrightem) je asi nejzákladnějším nezaujatý
úhel pohledu4. Podstatným je zejména u témat, na něž existují různé názory5 – v takovém případě by v článku měly být zmíněny pokud možno všechny většinové a významné menšinové názory a žádný by neměl být vydáván
za objektivně pravdivý. Dalším důležitým pravidlem je ověřitelnost – vše, co
se do Wikipedie píše, by mělo být ověřitelné z důvěryhodných zdrojů (a tyto
zdroje řádně uváděny)6. A protože Wikipedie je svobodná encyklopedie, každý, kdo do ní chce přispět, bere na vědomí, že jeho příspěvek je neodvolatelně uvolněn pod copyleftovou licencí CC-BY-SA (Creative Commons Attribution ShareAlike – umožňuje kopírování a modifikace, vyžaduje uvedení
autora a uvolnění případných odvozenin pod stejnou licencí7).
U autorů úprav se předpokládá dobrá vůle – a u většiny jde o předpoklad
oprávněný (jinak by se Wikipedie nemohla rozvíjet). Nelze samozřejmě vy-
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loučit nepřesnosti, jichž se může přispěvatel dopustit, a samozřejmě nelze
vyloučit ani zlou vůli. I na to má Wikipedie své nástroje. Případné omyly
může opravit každý, kdo na ně přijde; článek, poškozený zjevným vandalismem lze v případě potřeby vrátit do předchozího stavu; ve Wikipedii jsou
totiž – přinejmenším od doby, kdy je encyklopedie postavena na softwaru
MediaWiki – uloženy všechny verze jednotlivých článků. Je to sice náročné
na diskové kapacity počítačů8, ale má to, jak vidno, své výhody. Články, které by se stávaly cílem vandalů častěji, lze zamknout, takže je může editovat
pouze prověřený uživatel; účet uživatele, který závažně porušuje závazná
pravidla, může některý ze správců zablokovat.
Práce na Wikipedii není centrálně řízena; každý může (při dodržení pravidel) editovat to, co se mu zrovna zachce a na co má zrovna čas. V důsledku toho nemusí být všechna témata zpracována ve stejné podrobnosti. Zatímco třeba dějiny Nového Knína9 jsou tam zpracovány poměrně podrobně
(Valentovy Paměti jsou opravdu rozsáhlý zdroj), o historii sousedního Chotilska se ve Wikipedii nenachází prakticky nic10, podobně ani o jednotlivých
částech této obce. Ani Mokrovraty11 nejsou zpracovány kdovíjak podrobně.
Ale možná by to mohla být inspirace pro místní občany: vyhledat zdroje
informací, pustit se do úprav a příslušné články odpovídajícím způsobem
rozšířit. Není nutné (a asi ani možné) napsat vše najednou, lze pracovat
postupně. Přidávat informace podle časových možností. Každé drobné rozšíření se počítá. K tomu může pomoci vědomí toho, že jde o novou přidanou
hodnotu k již tak rozsáhlému zdroji informací (do tištěných všeobecných
encyklopedií se například Mokrovraty nevešly ani v té relativně stručné
podobě, v jaké se nyní nacházejí ve Wikipedii). Že práce bude mít pravděpodobně svůj smysl, protože tato internetová encyklopedie je již nyní vyhledávaným zdrojem.
Oč těžší to měli ti, kdo před patnácti lety pracovali na prvních článcích
a nemohli vědět, jak vše dopadne, protože disky prvního serveru ještě zely
prázdnotou a těžko někoho lákaly k vyhledávání informací. A přece měli
odvahu udělat první krok. Krok, který je těžký i v případě předem dopodrobna naplánované cesty – tím spíše je obtížný, pokud je krokem do neznáma, do neprozkoumaných končin. Krok, jehož aktéři sice mohli doufat, ale
rozhodně nemohli mít jistotu, že na této pouti nezůstanou sami.
Miloš Hlávka
1 V
 íce je zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Nupedia (a samozřejmě ve zdrojích, na něž článek odkazuje).
2 Slovo „wiki“ pochází z havajštiny a znamená „rychle“.
3 Zdroj je zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie
(a opět ve zdrojích, na něž článek odkazuje).
4 Pravidlo je popsáno a vysvětleno zde: https://cs.wikipedia.
org/wiki/Wikipedie:Nezaujat%C3%BD_%C3%BAhel_pohledu
5 Pravidlo lze samozřejmě využít i v případě, že by si nějaká
firma chtěla ve Wikipedii založit svůj reklamní článek.
6 Pravidlo je popsáno zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/
Wikipedie:Ov%C4%9B%C5%99itelnost.
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7 P
 odrobnější popis licence je zde: https://cs.wikipedia.
org/wiki/CC-BY-SA (v článku je odkaz na závazné znění
v angličtině a na českou portaci licence ve verzi 3.0)
8 Do roku 2003 byl veškerý obsah Wikipedie na jediném
serveru; v roce 2006 šlo již o 171 strojů umístěných na čtyřech místech světa (Více je na adrese https://cs.wikipedia.
org/wiki/Wikipedie v odstavci Software a technika).
9 Adresa ve Wikipedii je https://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%BD_Kn%C3%ADn.
10 Adresa ve Wikipedii je https://cs.wikipedia.org/wiki/Chotilsko.
11 Adresa ve Wikipedii je https://cs.wikipedia.org/wiki/
Mokrovraty.
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O POKLADU DOLU SV. PANNY KATEŘINY
Vypráví Petr Kadlec
To, co vám budu vyprávět, není tak o lidech, jako o lesních skřítcích.
Náš skřítek, kterému říkali Skalňák, protože jeho kůže byla hrubá jako
skála, žil takřka v zapomnění sám v opuštěném dole sv. Panny Kateřiny,
který se nachází na Kozích horách. Proč? Protože byl ošklivý i na poměry
lesních skřítků, kteří však sami sebe považovali za nejkrásnější ze všech
rodů trpaslíků, které obývali a možná obývají zlaté hory kolem Knína.
Tito v dolech zlato nekopali, ale spokojili se i ze semínky zlatého prachu,
který někdo utrousil
v lesích a na haldách.
Rádi se proto toulali
po lesích, lukách a bystřinách v touze najít
svůj kousíček zlata.
Mnoho důlních skřítků
jim také závidělo jejich ženy, které nebyly
na rozdíl od těch jejich
vousaté. Proto za ně
občas nabízeli hotové
jmění, ale lesní skřítci
se nikdy nenechali zlákat bohatstvím a na podobné pokoutné obchody nepřistupovali.
No a jak bylo již řečeno, tenhle zapomenutý lesní skřítek Skalňák žil sám a vycházel
ven ze svého dolu jen
za soumraku , doufaje
že objeví svůj drobek
zlatého prachu. Ve stejné době v nedalekých
Libčicích žil bohatý
sedlák, který za roky,
co odíral své sousedy
i čeleď, si nashromáždil nemalé bohatství.
Avšak válka se vřítila
do našeho kraje jako
saň, co svými plame-
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ny počala ukrajovat další a další zem. Libčice však byly tenkrát ukryté
v hlubokých lesích a kdo cestu neznal, tak je nenašel. Proto jej hrůzy
války dlouho míjely, ale jednoho roku se tímto krajem jako mor rozlila
strašlivá švédská vojska pod vedením generála Banera, která si našla
cestu i do Zlatých hor.
Plenili, loupili a zabíjeli vše, co se jim postavilo do cesty. Náš sedlák se
začal bát o své bohatství, a proto se vydal až do Kozích hor, kde z dětství
věděl o opuštěném dolu sv. Panny Kateřiny, který pomalu zmizel z myslí
lidí a možná že už jen toulavé kočky vědí, kde leží. Přesto to, co mnoho lidí neví, tak socha sv. Floriána ukazuje svým ukazováčkem přímo
k místu, kde důl leží. Zde schová svůj poklad a až se válka přežene , tak
se pro něj vrátí. Své zlato však nesvěřil nikomu než sobě a jedné noci
naložil soumary a vydal se po nezmapovaných lesních stezkách ke Kozím
horám. Až do svítání šel, ale svého cíle nedosáhl a tak se přes den skryl
a čekal, až zase soumrak zahalí krajinu a pak šel teprve dál. Nakonec tak
druhé noci dosáhl konečně svého cíle, ale i když se velmi snažil, cizím
očím neunikl. Všiml si ho samozřejmě Skalňák, který na jedné své potulce byl, ale hlavně zbloudilý jezdec ve vojenském kabátě, který zaslechl
řehtání jednoho ze soumarů. Nebyl to nikdo jiný než generál Baner, jenž
se oddělil od svého vojska a protože chtěl býti chvíli sám a věřil, že hluboké lesy jej samy ochrání.
Nejdříve se chtěl na sedláka vrhnout a vzíti si hned, co má, ale nechtěl
si připadat jak potulný lapka, a proto jej pouze sledoval ve svém počínání. Viděl, jak ze soumarů hliněné nádoby sundal a do zarostlé štoly nosil.
Nakonec ji opět zakryl, vzal své soumary a odešel. Baner po něm do štoly
vešel a zjistil, že nádoby jsou plné zlatých a stříbrných dukátů. Neměl je
však jak odnést a tak je na místě nechal. Přesto pojistit si musel, aby se
pro ně sedlák sám nevrátil. Sledoval jej proto dál, až sedlák sám jej dovedl do Libčic. Ještě předtím si však Baner všiml, jak se sedlák u sochy sv.
Floriána zastavil a u nohou se mu poklonil s díky na jeho rtech, že vždy
mu ukáže, kde jeho poklad leží. Tak stalo se, že další den aniž by se kdo
nadál, švédská jízda v trhla sem a rabovala, kradla a zabíjela. I bohatý
sedlák se stal obětí toho běsnění, že by záměrem? Baner byl však spokojený, teď bude zlatý poklad jenom jeho a sv. Florián mu cestu snadno
ukáže, pokud by snad zapomněl. Týden na to své dva věrné vzal a k dolu
se vydat chtěl, přesto jak čekal, cestu k dolu zapomněl. Socha však cestu
svojí rukou ukazuje, tak jaký zmar. Ale ouha, kdy se to stalo? Běduje generál Baner nad sebou. Soše ruka chybí, možná mečem uťatá. Cestu tedy
jenom tuší. Po štole se však slehla zem, nikde není, kde ji tedy hledat má?
Ale ona neztratila se, to jen jeden lesní skřítek svému štěstí nevěří, přímo
u něj doma zlato leží. Důl proto co nejvíc skryl, ať už jej nikdo neruší.
O zlatém pokladu se už jen mezi místními hovoří, ale k nalezení není.
Co už jej lidí hledalo a když se někdo pokusil sochu opravit, tak ruka
opět brzy sama upadla a nebo ji Skalňák urazil ,aby jeho poklad nikdo
neohrozil. Chcete ho najít? Hodně štěstí, ale vězte, že vám to Skalňák co
nejvíc stíží.
Novoknínsk¯

zpravodaj
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V NOVÉM ROCE PO NOVU
Asi před dvěma měsíci jsem s hrůzou zjistil, ze 80 % mých daní jde do místa bydliště, tedy do Nového Knína. Za 3 firmy je to ročně pěkná suma. Jedná
se o statisíce.
Otázka je, co z toho mám, nebo k čemu je mně to dobré? Výsledek není
překvapivý – je to čistá nula, pro ty, kteří nejsou tak dobří v matematice, se
to dá vyjádřit lehko pochopitelným slovem – nic.
Například v Pyšelích zjistili, že bylo vydáno nařízení na podporu zaměstnavatelů, nebo firem v tom smyslu, že jim přednostně budují u jejich
sídel komunikace. Vím to, protože tam mám parcelu a soused podniká, tak
tam udělali přednostně komunikaci. Já se toho domáhám bezvýsledně 7 let.
Místo toho, aby si vážili každého, kdo do místní pokladny nadprůměrně přispívá, tak to absolutně nikoho nezajímá. Možná je to závist, možná si to nikdo neuvědomuje, možná je to každému jedno, možná, že je tady zamrzlý socialismus.
Obec ani nemá a vůbec neuvažuje o tom, že by mohla přilákat podnikatele například levnými pozemky určeným k podnikání. Pokud má obec
prosperovat, musí využívat všechny možnosti , jak obci obstarat prostředky,
a ne jen čekat s nataženou rukou. Čím víc podnikatelů do obce přiláká, tím
pochopitelně víc peněz v obecní pokladně. Tím jednodušší bude život místních obyvatel, protože nebudou muset dojíždět do práce.
Myslím, že je to typický problém nejen řady měst, ale i občanů, kteří
očekávají, že za ně někdo bude rozhodovat, že za ně někdo všechno vyřeší.
Co bych se angažoval.
Máme tady podnikatele, jejichž firmy jsou registrované v Praze, protože
předpoklad možnosti kontroly se limitně blíží nule. Ale to městu absolutně
nic nedá. Lidi tady nemají pevnou adresu a tím pádem také ničím nepřispívají, jen berou.
Spousta lidí mě považuje za hlupáka, protože platím daně. Doteď jsem
s tím neměl problém. Daně se mají platit, jinak se nikam nedostaneme.
Ale v novém roce to bude jinak. Jednu firmu už jsem prodal a u zbylých
dvou se postarám o to, abych tomuto městu dal jen minimum. Samozřejmě
zákonným způsobem.
Jediné, v čem se hodlám angažovat, je řešení přímo tragické situace
znečišťování ovzduší kotli na tuhá paliva. Na mapě znečištění jsme na stejné úrovni jako Praha a severní Čechy. Naše firma vyvinula ve spolupráci
s universitou v Krakowě špičkové automatické kotle na uhlí a pelety jak
dřevěné, tak biopelety.
Jsou v kategorii 5 a spadají pod dotace. První dva kotle jsou už na skladě
a budou nabídnuty zájemcům za výrobní cenu, abychom přesvědčili místní
obyvatele. Jedná se o výkon 25kW. Kotle se budou dodávat od výkonu 15 kW
až do 200 kW pro větší budovy.
Pan starosta se nabídl, že případným zájemcům pomůže s dotacemi prostřednictvím firem zprostředkujícím dotace pro město.
Zdeněk Ronzani
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PODĚKOVÁNÍ
• Děkuji touto cestou Sboru dobrovolných hasičů v Novém Kníně za ocenění, které jsem od nich obdržela.
Vlasta Hranická
• Děkujeme touto cestou všem, kteří nám pomáhali při hledání našich psů
v tomto měsíci. Psí slečny jsou již ve svém domácím prostředí a těší se
zdraví.
Manželé Konopáskovi, Sudovice
• Chtěla bych touto cestou poděkovat všem občanům Nového Knína a okolí
za sběr víček pro mého syna Kubíčka. Víček se nasbíralo 700 kg a peníze
budou použity na doplatek v lázních a na rehabilitační pomůcky pro Kubíka.
Děkuji, maminka Kubíčka.

Poděkování dárcům Tříkrálové sbírky 2016
V letošní Tříkrálové sbírce jsme v našich farnostech
vybrali 77 200 Kč. Celá částka již byla podle regulí sbírky zaslána na ústřední sbírkové konto. Část
bude využita v diecézi a část v mezinárodní pomoci.
Na naše záměry dostaneme zpět 65% celkového objemu. Předpokládáme, že prostředky použijeme v sociálních a zdravotních službách a také k přímé pomoci
potřebným lidem. O použití prostředků budeme informovat ke konci roku.
Vzpomínáme na všechny z Vás, se kterými jsme se setkali během sbírky,
a děkujeme za Vaše příspěvky. Na mysl přichází ono známé „Radostného
dárce miluje Bůh.“ Jistě to tak je. Přejeme splnění všech Vašich tužeb a snů
a vše dobré v roce 2016.
Stanislava Krejčíková, jr., koordinátorka sbírky
dr. Stanislav Žák, ředitel FCH Starý Knín

Novoknínsk¯
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RYBÁŘI INFORMUJÍ
Výroční členská schůze MO ČRS
MO ČRS Nový Knín pořádá v pátek 4. 3. 2016
od 18.00 hod. výroční členskou schůzi v hotelu
„U Mikulášků“ na náměstí v Novém Kníně.
Srdečně zveme všechny své členy.

Výdeje povolenek v únoru 2016
• 13. 2. 2016
• 27. 2. 2016
9:00 - 11.30 hodin
KLUBOVNA NA SÍDLIŠTI
Termín zkoušek pro rok 2016: 27. 2. 2016

SBĚR BATERIÍ
Děti z České hasičské jednoty Libčice stále sbírají vysloužilé baterie.
Díky Vám jsme od září do prosince
2015 nasbírali 124 kg těchto baterek.
I nadále můžete nosit baterie
na radnici – zelená krabice u vchodu a také do vestibulu školy. Baterie
zabalené např. v sáčku můžete vhazovat i do kontejnerů se slunečnicemi, které máme v Libčicích , a nebo
u prodejny COOP v ulici Na Smíchově v Novém Kníně.
Děkujeme.
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Vzpomínka
• 	Dne 17. února 2016 tomu bude již celých 10 let, co nás
navždy opustil náš milovaný manžel, otec a dědeček
pan Jiří Němeček ze Sudovic.
Vzpomeňte spolu s námi.
Rodina Němečkova

• Dne 26. 2. 2016 tomu bude již deset let,
co nás navždy opustila naše milovaná
maminka, babička a prababička Jiřina
Mrázková (dámská krejčová z Nového
Knína). Náš tatínek Antonín Mrázek, který mezi námi není už 13 let, by
9. 2. 2016 oslavil 91. narozeniny. Kdo jste
je znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
V našich srdcích zůstanou navždy.
Rodina

Jubilanté měsíce února 2016
• V únoru oslaví své narozeniny pan
Zdeněk Rothbauer a paní Petra Gröschlová.
• Dalším oslavencem je paní
Marta Provazníková.
• Krásné narozeniny slaví také paní
Věra Jiránková.
Všem přejeme pevné zdraví a hodně štěstí do dalších let.

Měsíčník Novoknínský zpravodaj
Číslo 1/2016 vyšlo v Novém Kníně, dne 31. 1. 2016,.
Ministerstvem kultury ČR evidováno po číslem MK ČR E 10608.
Vydává Městský úřad Nový Knín, nám. Jiřího z Poděbrad 1, 262 03 Nový Knín, IČ 00242888.
Uzávěrka příštího čísla: 22. února 2016
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PŘÍLOHA NOVOKNÍNSKÉHO ZPRAVODAJE

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE:
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 11. 1. 2016 projednalo zejména:
•	Podporu konceptu MAS od Sdružení místních samospráv v ČR
•	Obnovu hesla do Dálkového přístupu katastru nemovitostí
•	Návrh na zápis do dobrovolného
svazku obcí „REGION DOBŘÍŠSKO A NOVOKNÍNSKO“ do rejstříku svazku obcí
•	Počet nezaměstnaných v obci Chotilsko (dle evidence Úřadu práce)
•	Žádost o sdělení informace ve věci
podání písemnosti na pana Z.K.
•	Arboristický posudek na lípu
u hřbitova na Staré Živohošti
•	Rozpočtové opatření č. 12 k rozpočtu obce na rok 2015
•	Zprávu hodnotící komise o hodnocení nabídek ve výběrovém řízení na zpracování územního plánu

I

chotilsk¯

obce Chotilsko
•	Dohodu o úhradě faktur mezi Obcí
Chotilsko a Lesy České republiky,
s.p.
•	Smlouvu o provádění lesnických
prací mezi Obcí Chotilsko a Lesy
České republiky, s.p.
•	Nabídku na provedení arboristických prací v lokalitě Stará Živohošť. Jedná se o prořezání větví
a zpevnění koruny lípy ve vchodu
na hřbitov
•	Žádost o prodej pozemku parc. č.
414, v k.ú. Sejcká Lhota o výměře
207 m²
•	Možnost podání žádosti o dotaci
z Fondu podpory dobrovolných
hasičů a složek IZS pro rok 2016
•	Možnost podání žádosti o dotaci z Fondu rozvoje obcí a měst
zpravodaj
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pro rok 2016. Dotace by se týkala
úhrady dodávek a služeb externím dodavatelům, kteří se podílejí na zpracování územního plánu
obce Chotilsko

a 23. a 24. okrsku SDH na jejich
činnost v roce 2016
•	Žádost o vybudování mateřské
školy v Chotilsku

•	Příspěvek pro SDH Chotilsko, Prostřední Lhota a Záborná Lhota

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Vážení a milí rodiče, po roce opět pořádáme setkání představitelů obce
a právě narozených spoluobčánků. Letošní setkání se koná v sobotu 27.
února od 15:00 hod. v prostorách galerie Chotilského muzea. Těšíme se
na setkání nejenom s těmi nejmenšími, ale i s rodinnými příslušníky.
Komise pro kulturu a správu památek, OÚ, IC

PÁNÍČKU NEZAPOMEŇ!
Skromný poplateček obci na rok 2016 za mne zaplať
do konce února - nechci být černý pasažér!
vzkazuje Tvůj chlupáč

chotilsk¯
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MASOPUSTNÍ REJ 2016

SOBOTA

20. 2.

Srdečně zveme občany
i neobčany v maskách
tradičních i netradičních
do Masopustního průvodu. V sobotu 20. února
již tradičně vyrážíme
ve 13:00 hodin z Prostřední Lhoty na známou
trasu do Mokrska a zpět.
Na vaši hojnou účast
se těší král masopustu
(a na vaše mlsné jazýčky
zase všechny hospodyňky na trase).

2016

BURZA ODĚVŮ
Srdečně zveme na BURZU ODĚVŮ pro malé i velké, která se koná dne 6. února 2016, od 13:00 hod.
do 18:00 hod. v prostorách Drtinovy galerie v Chotilsku. Přijďte nabídnout čisté a udržované oblečení,
které Vám leží zbytečně doma v šatníku. Předmětné věci si budete mít možnost sami prodávat. Kdo se
chce zúčastnit (jako prodávající) této prodejní či výměnné akce, prosím kontaktujte pro bližší informace
paní Naďu Janatovou, tel.: 608 880 641.
Vítáme všechny zájemce.

Janatová Naďa, OÚ

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

III
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SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU V ROCE 2016
Termíny svozu 2016:
		

23. dubna		
24. září		

Přistavení vozidla svozové firmy
Chotilsko

Záborná Lhota

Prostřední Lhota
Mokrsko

náves

21. května
29. října
Příjezd

Odjezd

10:12

10:22

náves

10:51

11:01

náves

11:04

11:49

náves

11:54

12:04

Pouze od fyzických nepodnikajících osob budou v uvedených termínech
odebírány agrochemické odpady, oleje, obaly se zbytky nebezpečných látek,
olejové filtry, brzdové a nemrznoucí kapaliny, rozpouštědla, zásady, barvy,
lepidla a pryskyřice, jiná nepoužitelná léčiva, baterie a akumulátory, celé
zářivky.
OÚ

KNIHA O HISTORII CHOTILSKA
Zastupitelstvo obce schválilo vydání publikace o historii Chotilska a jeho
přilehlých obcí. Prosíme občany, kteří vlastní fotografie, pohlednice a případně textové dokumenty z doby minulé, aby je laskavě zapůjčili k uveřejnění v připravované publikaci. K poskytnutým fotografiím prosíme o jejich
popisy (osoby, místo, čas…). Veškeré materiály budou vráceny ve stavu, v jakém byly předány obecnímu úřadu. Předem děkujeme!
OÚ

POZVÁNÍ

SOBOTA

Pozvánka na 118. výroční Valnou hromadu
Sboru dobrovolných hasičů
v Záborné Lhotě, která se koná dne

30. 1.
2016

30. ledna 2016 (sobota) od 18:30 hodin
v zasedací místnosti hasičské zbrojnice.
Členům sboru doporučujeme hasičský stejnokroj.
Vzhledem k důležitosti doporučeného programu žádáme členy, rodinné příslušníky a hosty o dochvilnost.
Hudba a občerstvení zajištěno.
Antonín Vondrák, jednatel

chotilsk¯
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Milí spoluobčané,
Vánoce byly opět na blátě, ale teď už si děti konečně užily opravdovou
zimu s bruslením, sáňkováním a dalšími zimními radovánkami. Za chvíli
je čekají pololetní a pak i jarní prázdniny, tak snad s nimi přijde ještě nová
sněhová nadílka anebo si některé sněhu užijí třeba na horách. A my dospělí
budeme doufat, že nám sníh a led nezkomplikují příliš dojíždění za prací,
na nákupy či za zábavou.

AKTUALITY Z NAŠÍ ŠKOLY
Únorový kalendář
2. 2. 2016

divadlo „Nebojte se hastrmanů“

ZŠ i MŠ

5. 2. 2016

 xkurze do Čechovy stodoly
e
v Bukové u Příbrami – „Masopust“

ZŠ i MŠ

9. 2. 2016

karneval

ZŠ i MŠ

15. 2 . – 21. 2. 2016

jarní prázdniny

ZŠ i MŠ

26. 2. 2016

„ZŠ a MŠ hledá talent“

ZŠ i MŠ

Vážení spoluobčané,
i v tomto novém roce se znovu setkáváme na stránkách Mokrovratského
zpravodaje a věříme, že naše aktuality Vám přiblíží dění ve škole i různé
akce a činnosti dětí.
Ráda bych se ještě vrátila k prosinci, kdy o vánočních prázdninách došlo
k vymalování obou jídelen ZŠ i MŠ, kuchyně a schodiště, které jistě dostalo
veselejší ráz.

I
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„TULIPÁNOVÝ MĚSÍC - přivolejme s jarem i naději“ je název projektu,
kterého se zúčastnili žáci naší základní školy. Tématem bylo ztvárnění tulipánů různými výtvarnými technikami. Takto vytvořená díla budou použita
pro výzdobu onkologických klinik v nemocnicích v Praze a Nové Vsi pod
Pleší, a to zejména prostor s nejmenšími pacienty. Doufáme, že spolu s našimi obrázky vstoupí radost a krása i do míst, kde je jich potřeba.
Den otevřených dveří v naší škole využili zejména rodiče dětí, kteří
uvažují o zapsání svých dětí do naší základní školy.
14. 1. 2016 se uskutečnil turnaj, který má v naší škole dlouhou tradici,
a to devátý ročník ve hře „Člověče, nezlob se“. Turnaje se zúčastnilo 17
dětí, ze kterých vyšli tito vítězové:
1. místo – Honza Kučík
2. místo – Eliška Svobodová
3. místo – Honza Tran
4. místo – Ivana Svobodová
Sladká odměna i diplom však čekaly na všechny zúčastněné.
K zápisu do 1. třídy ZŠ Mokrovraty se dostavilo se svými rodiči 7 dětí.
Děkujeme za důvěru a těšíme se na další spolupráci.
Kolektiv zaměstnankyň školy

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
USNESENÍ ze zápisu č. 11/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Mokrovraty, konaného dne
16. 12. 2015 od 19.00 hodin
• USNESENÍ Č. 1-11/2015
Zastupitelstvo obce Mokrovraty volí
zapisovatelku Mgr. Jiřinu Zorkovou
a jako ověřovatele zápisu p. Pavla
Vohralíka a p. Karla Kaláta.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů
Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
• USNESENÍ č. 2-11/2015
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje program jednání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2015 takto:
1. Rozpočet na rok 2016
2. Pokladní limit 2016
MOKROVRATSK¯

3. D
 odatek č. 4 Smlouvy o dílo na výstavbu ČOV
4. Ocenění a zařazení místních komunikací a chodníků
5. Finanční dar žákům ZŠ Mokrovraty
6. Příkazní smlouvu o zabezpečení
přípravy žádosti o dotaci na rekonstrukci MK Mokrovraty mezi
Obcí Mokrovraty a firmou Witero
s.r.o.
7. Žádost o příspěvek
8. Různé
zpravodaj
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Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů
Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů

Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů
Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů

• USNESENÍ č. 3-11/2015
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje
schodkový
rozpočet na rok 2016 ve výši příjmů
10 881 418,- Kč, výdajů 14 515 000,Kč. Schodek ve výši 3 633 582,- Kč
bude vyrovnán z přebytku finančních prostředků minulých let.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů
Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů

• USNESENÍ č. 7-11/2015
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje finanční dar rodičům
žáků ZŠ Mokrovraty ve výši 2 000,Kč na žáka za celé období školního
vyučování s platností od školního
roku 2015/2016.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů
Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů

• USNESENÍ č. 4-11/2015
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
odsouhlasilo pokladní limit na rok
2016 ve výši 50 tisíc Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů
Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
• USNESENÍ č. 5-11/2015
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje dodatek č. 4 Smlouvy
o dílo na výstavbu ČOV 1000 EO
Mokrovraty mezi Obcí Mokrovraty
a firmou IMOS group s.r.o. a pověřuje starostku k jeho podpisu.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů
Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
• USNESENÍ č. 6-11/2015
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje zařazení místních komunikací a chodníků do dlouhodobého majetku obce v hodnotě 15 151 846,- Kč.

• USNESENÍ č. 8-11/2015
Zastupitelstvo
obce
Mokrovraty
schvaluje příkazní smlouvu o zabezpečení přípravy žádosti o dotaci
na rekonstrukci MK v obci Mokrovraty mezi Obcí Mokrovraty a firmou Witero s.r.o. a pověřuje starostku jejím podpisem.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů
Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
• USNESENÍ Č. 9-11/2015
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
neschvaluje příspěvek na vybudování komunikace na pozemcích p. č.
440/14 a p. č. 440/15 v k.ú. Mokrovraty.
Výsledek hlasování: Pro: 0 hlasů
Proti: 5 hlasů Zdržel se: 3 hlasy
Stanislava Ecklová
starostka obce

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem občanům Mokrovrat a okolí za sběr
víček pro mého syna Kubíčka. Víček se nasbíralo 700kg a peníze budou použity na doplatek v lázních a na rehabilitační pomůcky pro Kubíka.
Děkuji, maminka Kubíčka.
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PODĚKOVÁNÍ AZYLOVÉHO DOMU SV. LUDMILY
Srdečně děkujeme všem přátelům a příznivcům Azylového domu svaté
Ludmily v Mokrovratech, kteří azylovému domu pomáhají. Velice si vážíme
podpory a pomoci paní Kortánové z Malé Hraštice, pana Bittnera z Pouští, paní Kokešové z Dobříše, paní Hoppové – second hand Dobříš, paní
Vernerové – Charita Modřany i všem ostatním, kteří myslí na lidi v sociální tísni. Za péči a pomoc našim dětským klientům chceme poděkovat také
MUDr. Věře Fialové.
Mnoho radostných okamžiků, hodně štěstí a zdraví přejí v novém rocezaměstnanci a klienti Azylového domu svaté Ludmily Mokrovraty.

POPLATEK ZA PSA NA ROK 2016
Splatnost poplatku je 28. 2. 2016.
1. pes
2. a každý další pes

50,- Kč
120,- Kč

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU V ROCE 2016
V roce 2016 lze odkládat zdarma nebezpečný odpad
ve dnech:
23. dubna
21. května
24. září
29. října
• Mokrovraty, před obchodem		
• Pouště, náves			

12:09 – 12:19 hod.
12:24 – 12:34 hod.

Jedná se o staré barvy, motorové oleje, olejové filtry, brzdová a chladící
kapalina, rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, detergenty a odmašťovadla,
fotochemikálie, staré léky, zbytky zahradní chemie, olověné aku baterie,
monočlánky, zářivky.
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SOBOTA

POZVÁNKA

6. 2.

Mokrovratský MASOPUSTNÍ PRŮVOD

2016

Zahájení průvodu je v 9.30 hod.
od restaurace U Josefa.
(Trasa: Pouště, Vily, Mokrovraty)
Všichni jste srdečně zváni do průvodu.
Masku a dobrou náladu s sebou!
Sraz masek od 8.30 hod.
Bližší informace na tel. 604 308 910

Z REDAKCE
Vážení spoluobčané,
v případě zájmu o Vaši inzerci v Mokrovratském zpravodaji se obracejte
na elektronickou adresu obce: mokrovraty@volny.cz do 20.-tého každého
měsíce. Obec má právo na jazykovou i další korekturu, která nezmění smysl
textu, včetně krácení textu.
Vážení občané,
děkujeme Vám za to, že se svými příspěvky podílíte na konečné podobě
Mokrovratského zpravodaje. Žádáme Vás, abyste Vaše příspěvky posílali
na OÚ Mokrovraty (mokrovraty@volny.cz), a nikoli na MěÚ Nový Knín, a to
pokud možno nejpozději do 23. dne příslušného kalendářního měsíce.
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ZAHRADA – SERVIS
Provádíme veškeré
níže uvedené práce:
•	Realizace a údržba zahrad
•	Péče o ovocné stromy – jarní řez
•	Vysekávání a vyřezávání náletů
•	Prořezávání a kácení stromů
• Údržba živých plotů
• Údržba trávníků
•	Drobné zednické a truhlářské
práce, palubky, přístřešky,
pergoly aj.

Tel.: 736 777 069

FREGATTA
MĚCHENICE
Restaurace a cukrárna

PRODEJ
SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek opět prodává
slepičky snáškových plemen typu:
Tetra hnědá a Dominant ve všech
barvách: - stáří 14 až 19 týdnů,
- cena 149 až 180,- Kč/ks.
Prodej se uskuteční: 1. března 2016, Nový
Knín – u firmy ELKO, 17:15 hod.
Při prodeji slepiček - výkup králičích
kožek - cena dle poptávky.
Informace:

Po-Pá 9:00-16:00 hod.
Tel.: 601 576 270,
606 550 204, 728 605 840

PRO NOVÝ KNÍN A OKOLÍ
Vytiskneme Vaše opravdu velké
BANNERY | PLAKÁTY | FOTOGRAFIE
SAMOLEPY | TAPETY

přijme cukrářku
(prodavačku)
Informace na tel.:

777 209 012

www.fregatta.cz

www.r55.cz
tel.: 251 550 087

INZERCE

