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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
jak jste možná již někteří zjistili z usnesení zastupitelstva, od 1. 1. 2017
byla zvýšena cena stočného na 44,72 Kč s DPH. Chtěl bych Vám osvětlit,
proč jsme takové celkem citelné zvýšení přijali. Když v roce 2009 byla
po dlouholetém úsilí potvrzena dotace na kanalizaci v našem městě z fondů SFŽP, bylo nutné přistoupit na podmínky, které fond stanovil. Jednou
z nich je i to, že po dokončení díla budeme tvořit fond, který zajistí provoz
a nutné opravy. Proto byl stanoven složitý výpočet, ze kterého vyplyne cena
vodného a stočného, na základě různých podkladů. Původní model hrozil
mnohem razantnějším zdražením, po mnoha jednáních a úpravách vyšla
cena tak, jak stanovilo zastupitelstvo. Mnozí jste jistě zachytili v médiích
informace z jiných měst a obcí o zdražování právě ze stejného důvodu jako
u nás. Doufám, že tato úprava ceny stočného je již konečná, samozřejmě
kromě vlivu inflace a případného růstu cen vstupních komponent.

Ing. Tomáš Havlíček
starosta

Titulní kresba:
KNÍN POD SNĚHOVOU PEŘINOU
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ZASEDÁNÍ MĚStSKÉ RADY A ZAStUPItELStvA MĚStA
USNESENÍ č. 20/16 ze zasedání Zastupitelstva města Nový Knín ze dne 22. 12. 2016
• USNESENÍ č. 1 – 20/2016 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
volí ověřovatele zápisu – Ing. Pavel
Hnízdil, Ondřej Moravec.
• USNESENÍ č. 2 – 20/2016 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje program zasedání zastupitelstva.

12/2016. Úprava rozpočtu jednotlivých kapitol je přílohou tohoto usnesení. Současně schvaluje, že v případě obdržení finančních prostředků
z investiční dotace z Ministerstva
pro místní rozvoj dojde k úpravě
rozpočtu na příjmové a výdajové
stránce ve výši obdržených finančních prostředků.

• USNESENÍ č. 3 – 20/2016 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje rozpočtové opatření č.

Ing. Tomáš Havlíček, starosta města
Petr Chmelík, místostarosta
V Novém Kníně dne 22. 12. 2016

USNESENÍ č. 53/16 ze zasedání Rady města Nový Knín ze dne 12. 12. 2016
• USNESENÍ č. 1 – 53/2016 - RM
Rada města Nového Knína schvaluje přesunutí bodů z programu
rady č. 53/16 na další zasedání Rady
města Nový Knín.
• USNESENÍ č. 2 – 53/2016 - RM
Rada města Nového Knína schva-

luje program zasedání Zastupitelstva města konaného dne 22. 12.
2016 od 19.00 hod. v podkroví radnice v Novém Kníně.
Ing. Tomáš Havlíček, starosta města
Petr Chmelík, místostarosta
V Novém Kníně dne 12. 12. 2016

USNESENÍ č. 54/16 ze zasedání Rady města Nový Knín ze dne 9. 1. 2017
• USNESENÍ č. 1 – 54/2016 - RM
Rada města Nového Knína vyzve
stavební úřad k předložení dokladů
k dokončení stavby místní obslužné
komunikace v k.ú. Sudovice stavebníka A. Š. č.j. 83104 ze dne 5. 9. 2004.
• USNESENÍ č. 2 – 54/2016 - RM
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Rada města Nového Knína konstatuje, že v souvislosti s realizací stavby
„Kocába, ř. km 17,766–19,953, Nový Knín
– úprava opevnění“ došlo k výraznému
zhoršení bezpečnostní situace pro uživatele komunikace III/10222 a pověřuje starostu města ke zjednání nápravy
výzvou dotčených orgánů a institucí.
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• USNESENÍ č. 3 – 54/2016 - RM
Rada města Nového Knína projednala stav a správcovství internetových
stránek města Nový Knín a vzhledem
k nepřítomnosti místostarosty odkládá
projednání na další zasedání.
• USNESENÍ č. 4 – 54/2016 - RM
Rada města Nového Knína projednala návrh výstavby nového výtahu v Poliklinice Nový Knín a k řešení investice se pokusí získat dotaci.
• USNESENÍ č. 5 – 54/2016 - RM
Rada města Nového Knína odkládá projednání bodů 5–7 programu
na další zasedání.
• USNESENÍ č. 6 – 54/2016 - RM
Rada města Nového Knína projednala nabídku na kamerový systém v Základní škole Nový Knín

a pověřuje starostu města k zjištění
nutných podmínek pro provozování
kamerového systému.
• USNESENÍ č. 7 – 54/2016 - RM
Rada města Nového Knína schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí
s PVL č. 2075/2016-SML.
• USNESENÍ č. 8 – 54/2016 - RM
Rada města Nového Knína schvaluje smlouvu o nájmu pozemků
s PVL č. 2076/2016-SML.
• USNESENÍ č. 9 – 54/2016 - RM
Rada města Nového Knína schvaluje přidělení bytu 1+1 v č.p. 423 panu Š. H.
Ing. Tomáš Havlíček, starosta města
Petr Chmelík, místostarosta
V Novém Kníně dne 9. 1. 2017

SDĚLENÍ RADNICE
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva
Zastupitelstvo města Nový Knín zve na své zasedání, které se
bude konat ve čtvrtek dne 23. 2. 2017 od 19.00 hodin v zasedací místnosti v podkroví radnice v Novém Kníně.

Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní
pracoviště v Příbrami informuje veřejnost:

čtvrtek

23. 2.
2017

středa

8. 3.
2017

Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Příbrami informuje
všechny daňové poplatníky, kteří budou podávat daňové přiznání k dani
z příjmů fyzických osob za rok 2016, že v rámci služeb poskytovaných
veřejnosti budou pracovníci územního pracoviště přítomni dne:
•s
 tředa 8. 3. 2017 od 13.30 do 16.30 hod.
na Městském úřadu v Novém Kníně
Novoknínsk¯
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Upozornění pro majitele psů
Na základě množících se stížností občanů a v souladu
s platnou legislativou ČR upozorňujeme všechny majitele psů na nutnost dodržování následujících pravidel.
• Podle § 13, odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání je
povinnost každého majitele psa učinit potřebná opatření proti úniku zvířete. Za porušení této povinnosti lze uložit pokutu do výše 50.000 Kč.
• Na veřejném prostranství je odpovědná osoba povinna uklidit případné
psí exkrementy, jinak se jedná o znečištění veřejného prostranství.
V poslední době se bohužel stává samozřejmostí znečistění veřejného prostranství i volné pobíhání psů.
Parčíky na náměstí ani okolí zdravotního střediska nejsou vhodným
místem pro venčení psů.
Z okolí vánočního stromu muselo být nejdřív odklizeno velké množství exkrementů, než mohlo dojít k jeho ozdobení. Přitom u kostela i v ulici Pivovarská /z náměstí/ jsou umístěny koše a sáčky na psí exkrementy. Žádáme
proto majitele psů, aby těchto košů využívali.
Na základě záznamů z kamerového systému umístěného na náměstí,
budou jednotliví majitelé za znečištění prostranství pokutováni!!!
starosta města

Přípojky na vodovod
Vyzýváme všechny majitele nemovitostí v Novém Kníně, Starém Kníně
a Sudovicích v místech, kde doposud není vybudovaný veřejný vodovod,
aby nahlásili na radnici zájem o vodovodní přípojku. V jarních měsících
bude zahájena dostavba vodovodu a budou rovnou zhotovovány přípojky.
starosta města

Parkování u zdravotního střediska!

P

Vážení spoluobčané, na základě stížností pracovníků rychlé
zdravotní pomoci a našich lékařů Vás žádám, abyste kromě nezbytné dopravy invalidních pacientů nevjížděli a zvláště neparkovali
u zdravotního střediska. Je totiž velice častá situace, kdy příjezd ke ZS je
zablokován soukromými automobily a sanitky nebo lékaři nemohou volně
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přijíždět a odjíždět. Na režim v tomto prostoru upozorňuje dopravní značka
před radnicí! Pokud se situace nezlepší, budeme muset přistoupit k sankcím
za asistence policie.
starosta města

Poděkování
Děkuji touto cestou Standovi Fouknerovi a dalším novoknínským hasičům
za úsilí a mnoho hodin při opravě naší hasičské Tatry 148. V prosinci byla opět
zařazena do výjezdu a věřím, že ještě ukáže, že nepatří do starého železa!
starosta města

Vítání občánků
Město Nový Knín zve všechny své nové občánky ke slavnostnímu vítání.
Akce je určena všem novorozeňatům s trvalým bydlištěm v Novém Kníně.
Máte-li o uvítání zájem, sdělte jej prosím pracovnicím matriky telefonicky
na č. 318 593 015, případně písemně nebo e-mailem na:
jana.rambouskova@mestonovyknin.cz.
Pro účely evidence budete požádáni o jméno a datum narození dítěte, Vaše
jméno a vztah k dítěti, kontaktní telefon a adresu, na kterou Vám bude zaslána pozvánka těsně před konáním obřadu. Uvedené údaje uvádějte i při
písemném nebo e-mailovém kontaktu.
Předpokládaný termín jarního vítání je květen 2017. Pozvánka platí nejen
pro rodiče, ale i nejbližší členy rodiny a příbuzné.
matrika

POZVÁNKA

SOBOTA

25. 2.
2017

HASIČSKÝ PLES v Libčicích
Česká hasičská jednota Libčice si Vás dovoluje
pozvat na HASIČSKÝ PLES, který se koná 25. 2. 2017
od 20:00 hodin v Hospůdce Na návsi v Libčicích.
K tanci i poslechu zahraje skupina STATIC.
Bohatá tombola!
Vstupné: 100,- Kč

Novoknínsk¯
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OKÉNKO ZE ŠKOLStvÍ 1-2017
Bronzová děvčata Základní školy Nový Knín
24. listopadu 2016 se ve sportovní hale v Sedlčanech
uskutečnilo okresní kolo ve florbalu starších dívek. Utkalo se zde 5 nejlepších týmů, které postoupily po vítězství v okrskových kolech (celkem 20 družstev v 5 okrscích). Turnaji jednoznačně dominovalo družstvo dívek ze Základní
školy Jiráskovy sady Příbram, které nedalo nikomu
šanci. Naše děvčata se sice bodově vyrovnala týmu
2. Základní školy Sedlčany, se kterým i remizovala
1:1, ale dívky ze Sedlčan byly úspěšnější ve střelbě,
a tak naše děvčata po vítězství 2:1 nad Základní
školou Příbram, Školní 2:1 a Základní školou Březnice 2:0 obsadila krásné 3. místo. Blahopřejeme!
PaedDr. Miloš Petřík

8

Novoknínsk¯

zpravodaj

1 / 2017
Florbal: Okresní kolo IV. – Dívky, Sedlčany 2016
DRUŽSTVO

JIRÁSKO- 2. SEDLVY SADY ČANY

NOVÝ
KNÍN

ŠKOLNÍ BŘEZNICE BODY

SKÓRE

POŘADÍ

JIRÁSKOVY
SADY

X

4:1

4:1

8:0

10:0

12

26:2

1.

2. SEDLČANY

1:4

X

1:1

4:0

5:0

7

11:5

2.

NOVÝ KNÍN

1:4

1:1

X

2:1

2:0

7

6:6

3.

ŠKOLNÍ

0:8

0:4

1:2

X

3:1

3

4:15

4.

BŘEZNICE

0:10

0:5

0:2

X

0

1:20

5.

1:3

Mikulášská nadílka 2016
Tradiční
mikulášská nadílka proběhla na naší škole
s malým předstihem
2. prosince 2016. Zejména deváťáci se
na tuto akci těší,
protože
převlečeni za anděly, čerty
a Mikuláše rozdávají mladším spolužákům nadílku.
Deváťáci se akce
zhostili velice dobře.
Jenom příprava, malování, česání a oblékání trvaly více než
hodinu. V „mikulášské knize“ byli zapsáni zlobílkové i hodní žáčci. Zlobílkové se museli vykoupit básničkou nebo
písničkou. Všichni pak dostali drobný dárek. Nejvíce se báli prvňáci a druháci, ale andílci a hodné čertice je rychle utěšili.
Velké poděkování patří našim deváťákům, kteří nadílku připravili a realizovali velice pěkně a zodpovědně.
Novoknínsk¯
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Mgr. Dana Petříková

Rozsvícení vánočního stromu 2016
2. prosince 2016 při příležitosti rozsvícení vánočního stromu na náměstí
Jiřího z Poděbrad v Novém Kníně vystoupili s krátkým kulturním programem žáci 1. stupně naší školy pod vedením paní učitelky Mgr. Jindřišky
Kušnirákové a pana zást. ředitele Mgr. Augustina Kůra.

výlet do Muzea čokolády a marcipánu a do Muzea husitství
v táboře
V předvánočním čase (8. 12. 2016) si celý první stupeň naší školy udělal
výlet do Tábora. Byl to výlet podařený, veselý a plný vůně. Rozhodli jsme
se totiž zjistit, jak se vyrábí naše oblíbené pochoutky – čokoláda a marcipán. A to se nám také podařilo. V muzeu nás už očekávali a hned zapojili
do různých aktivit. Prohlédli jsme si pohádkové sklepení s čerty, absolvovali
výklad o zpracovávání čokoládových bobů a výrobě čokoládových pralinek, prošli si expozici s čokoládovými klobouky pro nejrůznější příležitosti
a pokochali se pohledem na marcipánový Tábor a celou řadu postaviček
z Večerníčku. Následovaly výtvarné dílny, kde jsme si vyrobili malé dáreč-
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ky z marcipánové hmoty, na závěr jsme konečně ochutnali tu nejlahodnější
mléčnou horkou čokoládu. Samozřejmě jsme nakoupili celou řadu sladkých
dobrot pro rodiče a někteří se vydali na cestu domů.
Protože jsme však byli v Táboře, čtvrté a páté třídy si nemohly nechat
ujít táborské náměstí se sochou Jana Žižky. V Muzeu husitství navíc probíhala krásná interaktivní vánoční výstava, na které nám lektorky představily české tradice. Na závěr jsme si pak společně zazpívali koledy.
Výlet se nám všem moc líbil a těšíme se zase na nějaký příští zážitek.
Mgr. Veronika Procházková

Základní škola Nový Knín opět vicemistrem Středočeského kraje ve ﬂorbalu!
Po vítězném tažení v okresním kole chlapců jsme se
8. prosince 2016 vypravili na krajské kolo ve florbalu,
které se konalo ve sportovním areálu Hamr Braník
v Praze. K soutěži se dostavilo všech 11 vítězů okresních kol. Po vylosování skupin se začalo hrát ve třech
základních skupinách (4+4+3) současně na 3 hřištích.
Našimi soupeři v základní skupině byla družstva Neratovic, Kladna a Rudné u Prahy. Podle dostupných informací jsme byli opět co do celkového počtu žáků nejmenší školou a při pohledu
na výšku hráčů některých
družstev i družstvem s nejnižší průměrnou výškou. I tak jsme po počáteční nervozitě a zvykání si na velké hřiště postupně porazili družstvo
Neratovic 5:2 a Rudné 3:0. S Kladnem bylo
utkání velice vyrovnané, nakonec se přiklonilo
štěstí na naši stranu a zápas skončil výsledkem
6:5 v náš prospěch. Vítězství ve skupině nás
kvalifikovalo k postupu do jedné ze dvou semifinálových skupin, do kterých byla nasazena
družstva z 1. a 2. místa ze základních skupin.
Tady jsme porazili družstvo Kolína 4:1 a remíza se ZŠ Vrdy nám stačila k postupu do finále.
Jelikož se družstvu Kladna podařilo ve své semifinálové skupině zvítězit, měli jsme se znovu utkat ve finále. Finálový souboj připomínal
zápas ze základní skupiny, bohužel se nám
zranil jeden z klíčových hráčů, což nakonec
rozhodlo ve prospěch Kladeňáků: oplatili nám
Novoknínsk¯
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Konečné pořadí krajského kola
ve florbalu škol – hoši III. kategorie, 2016
Pořadí

12

Škola

1.

ZŠ Kladno, Moskevská

2.

ZŠMŠ Nový Knín

3.

ZŠ Kolín, Lipanská

4.

ZŠ Benešov, Na Karlově

5.

ZŠ Mladá Boleslav, Jilemnického

6.

ZŠ Vrdy

7.

2. ZŠ Rakovník

8.

ZŠ Rudná u Prahy

9.

ZŠ Nymburk, Komenského

10.

ZŠ Dobřichovice

11.

ZŠ Neratovice, M.Plesingera

Novoknínsk¯

porážku ze základního kola a nakonec
zvítězili 5:4 (je zajímavé, že náš souboj v obou zápasech skončil na skóre
10:10). I tak jsme byli z druhého místa nadšeni, protože nás druhé místo
kvalifikovalo k postupu do předkola finále Mistrovství České republiky škol
ve florbalu mezi 15 nejlepších týmů
České republiky (ze Středočeského kraje postupují vzhledem k počtu okresů
2 týmy, z ostatních krajů pouze jeden).
Co dodat na závěr: chlapcům našeho týmu patří veliké uznání za předvedený výkon a teď již jim můžeme popřát jenom hodně štěstí, až se 26. ledna
2017 utkají jako reprezentanti města
Nový Knín, okresu Příbram a Středočeského kraje ve sportovním areálu TJ
Lokomotiva v Plzni s vítěznými školami Plzeňského a Jihočeského kraje.
PaedDr. Miloš Petřík
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Vánoční jarmark a zpívání v kostele
Dne 14. prosince
2016 proběhl na naší
škole ve večerních hodinách tradiční vánoční jarmark. Během jarmarku si mohli
rodiče a přátelé školy
nakoupit z velkého výběru krásných vánočních výrobků, které
pro ně připravily děti
se svými učiteli. Letos
bylo opravdu z čeho
vybírat. Nabízely se vánoční koule, svíčky, mýdla, svícny, korálkové
ozdoby, keramika, přáníčka a mnoho dalších
pěkných výrobků. Prodej byl obohacen hezkým vystoupením žáků obou
druhých tříd a třídy třetí pod vedením třídních učitelek Mgr. Pavly Vackové, Mgr. Jany Musilové a Mgr. Veroniky Procházkové. Děvčata z 2. A zatančila rytmický vánoční tanec, program pak dále pokračoval básničkami
a zpíváním s kytarou, na kterou hrál pan zást. ředitele Mgr. Augustin Kůr.
Velký zájem projevili návštěvníci jarmarku i o školní časopis Trhák, který
žáci 2. stupně vytvářejí pod vedením paní učitelky Mgr. Jany Zouchové.
V 18 hodin program
vyvrcholil
zpíváním
koled
v
novoknínském
kostele sv. Mikuláše, čímž jsme se zároveň zapojili do celostátní akce „Česko
zpívá koledy“. Pod
vedením pana učitele Karla Čiháka
žáci ze ZUŠ Dobříš
zahráli vánoční koledy, se zpěvem se
připojily zpěvačky
z 5. třídy pod vedením paní učitelky
Mgr. Jindřišky KuNovoknínsk¯
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šnirákové a přidaly se i hráčky
na flétnu pod vedením paní učitelky
Mgr. Anny Budkové. Závěrečné koledy zpíval již celý
kostel.
Myslím, že letošní vánoční setkání
se opravdu vydařilo,
návštěvnost
jarmarku byla vysoká a všichni si to
opravdu užili. Poděkování patří nejen
dětem, ale i učitelům, kteří v náročném předvánočním
čase všechno s dětmi připravili a nacvičili, panu faráři Andrejčákovi i všem
rodičům a návštěvníkům vánočního jarmarku a zpívání v kostele, kteří přispěli k hezké předvánoční náladě. Těšíme se, že se opět sejdeme příští rok.
Mgr. Dana Petříková

Školní kolo Olympiády v českém jazyce
Dne 19. prosince 2016 proběhlo na naší škole školní kolo Olympiády
v českém jazyce. Soutěže se zúčastnilo 6 žáků a žákyň 8. a 9. třídy. Žáci plnili jazykové úkoly a psali slohovou práci na téma: moje vzlety a pády. Výkony
žáků byly vyrovnané a s ohledem na výsledky do okresního kola postupují
žákyně 9. třídy Kateřina Soukupová a Eliška Tesařová.
Mgr. Jana Zouchová

Školní kolo Biologické olympiády
Dne 20. prosince 2016 proběhlo na 2. stupni ZŠ školní kolo Biologické
olympiády. Z celkového počtu 16 žáků uspěli tito čtyři nejlepší: 1. místo: Klára Janků, 2. místo obsadili Jan Fiala a Petr Štěpánek, na 3. místě se umístila
Marie Krbcová. Všichni účastníci si odnesli malé dárky.
Mgr. Jana Němotová
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Přednáška Policie
ČR
Dne
20.
prosince
2016 naši školu navštívili
příslušníci Policie ČR, aby
žákům 8. a 9. třídy vysvětlili problematiku kyberšikany, kriminality mládeže, sexuálního obtěžování
a další úskalí, na která
žáci základní školy mohou narazit. Přednáška
byla zajímavá a poučná.
Po přednášce pak žáci se
svými učiteli diskutovali
na daná témata.

Mgr. Dana Petříková

Exkurze do pražského planetária
Uprostřed vánočního týdne, ve středu 21. prosince 2016, vyjeli žáci
2. stupně naší ZŠ na návštěvu planetária v Praze. Před hlavním programem „Noční obloha“ si žáci měli možnost prohlédnout stálou expozici
ve vestibulu planetária. Pro některé byl atraktivní model sluneční soustavy,
jiné zaujalo shrnutí historických poznatků z pražské astronomie, někteří se
podivovali nad oděvy prvních kosmonautů, většinu žáků ale velmi pobavila
rozdílnost vlastní hmotnosti, které by dosáhli na různých planetách. V sále
Cosmorama pak žáci vyslechli zajímavou přednášku o vývoji pozorování
hvězd, systému a způsobu jejich poznávání a pojmenovávání. Odborný výklad byl připraven tak, aby mu žáci rozuměli a mohli si nové informace
zapamatovat. Výlet se celkově vydařil a žáci si jej jistě užili.

Školní sběr papíru 2016
I tento rok jsme se snažili udržet tradici a sběr uskutečnit, i když výkupní ceny za papír stále pomalu klesají, což k motivaci ke sběru jistě nepřispívá. Nicméně každému je jasné, že starý papír je potřeba recyklovat a šetřit
tak naše lesy. I letos se povedlo nasbírat pěkných 6 025 kg, z čehož bylo
papíru jen 4 583 kg, druhou část tvořil karton. Někteří sběrači se opravdu
Novoknínsk¯
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činili, a tak s vydatnou pomocí rodiny a přátel vysoutěžili:
• 1. místo: Malý Dominik (719,5 kg),
• 2. místo: Bříza Martin (698 kg),
• 3. místo: Wiedermannová Lucie (424 kg).
Rozdali jsme předem domluvené ceny: od tabletu, vstupenek do kina
Cinema City Nový Smíchov až po obědy na jeden měsíc ve školní jídelně
zdarma. Dále pak byli vyhodnoceni další tři nejlepší sběrači v každé třídě.
Každý sběrač si zasloužil dle svého přičinění nějakou cenu, od hodnotnějších cen v podobě batůžků či knihy, až po alespoň drobnou cenu v podobě
tatranky. Všem sbírajícím děkujeme za účast. A je-li pravda, že 1 tuna recyklovaného papíru zachrání 17 vzrostlých stromů, tak jsme za našich 6 tun
ušetřili cca 102 stromů, což už je pěkný kousek lesa – jen za tento rok a to
nemluvím o letech předcházejících.
Závěrem se mi optimisticky chce říci, sbírejme, ať můžeme příští rok
ve sběru pokračovat. Ovšem s výkupní cenou 0,20 Kč za kg kartonu nevím,
co bude příští rok. Ale konec konců nesbíráme jen kvůli odměně za sběr,
sbíráme a třídíme v konečném důsledku pro sebe.
Tak sbírejme, ať můžeme příští rok v soutěži pokračovat.
Mgr. Augustin Kůr

Postup do krajského kola Dějepisné olympiády
Dne 17. ledna 2017 se v Příbrami
uskutečnilo okresní kolo Dějepisné
olympiády. Letošní téma Marie Terezie a Habsburkové zřejmě nebylo tak
atraktivní jako loňský Karel IV., a tak
se okresního kola zúčastnilo méně škol
než v loňském roce (v loňském roce
183 žáků v základních kolech, letos
129 žáků). Naši školu reprezentovaly
Kateřina Soukupová a Michaela Smělá
z 9. třídy. Kateřina Soukupová vybojovala z 25 účastníků vynikající 2. místo,
získala 84 bodů z možných 90 a předběhla tak nejen žáky velkých příbramských, dobříšských a sedlčanských
základních škol, ale též žáky víceletých gymnázií. Míša Smělá se umístila
na pěkném 19. místě.
Blahopřání a poděkování patří oběma děvčatům za vzornou reprezentaci školy. Kateřinu teď čeká příprava na krajské kolo, které se bude konat
20. března v Kladně. Budeme jí držet palce!
Mgr. Dana Petříková
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Aktuálně od ČÁPA
Zdravím vás poprvé v tomto roce. A přináším další
novinky od ČÁPA.
Můžete se znovu hlásit do kurzů anglického jazyka
a keramiky a nově také do rybářského kroužku Novoknínský ledňáček, který dříve působil v ZŠ Nový Knín a nyní bude mít svoji
základnu u nás. Prostory klubovny vč. zázemí dále nabízíme ke společnému
setkávání či sdílení nějakého zájmu každému, kdo by chtěl vytvořit nějaký
klub či spolek, jako klubovnu nebo prostor ke scházení se. Naším snem bylo
a je oživit spolkovou činnost v našem městě a nabídnout nové smysluplné
způsoby trávení času. Navrhujeme proto využití pro účely různých kurzů,
klubů ale i jednorázových akcí, jako jsou narozeninové oslavy pro děti, ale
i bazary dětského oblečení nebo třeba semínek okrasných či užitkových
rostlin. Dopoledne by se zde mohly setkávat maminky s nejmenšími dětmi,
popovídat si a dát si teplý čajík, zatímco by si jejich dítka hrála. Odpoledne
v čase mimo kroužky by naopak mohl být klub pro starší děti, které například čekají na autobus nebo na odpolední vyučování. Řada dětí i dospělých
by teplý koutek pro čas čekání v tomto chladném počasí jistě uvítalo. Níže
uvádíme kontakt pro zájemce o využívání klubovny pro kroužky, narozeninové oslavy atd. Těšíme se na vaše reakce.
• Kontaktní osoba: Johana Dvorská, tel. 776 283 939
• E-mail: krouzky.cap@seznam.cz
Do Novoknínského ledňáčka se mohou hlásit děti ve věku od 7 do 15
let. Lektorem je pan David Veselý. Kroužek bude probíhat od února do května každé pondělí v 17.15 až 18.45 hod. Poprvé se malí rybáři setkají v pondělí 6. 2. 2017.
• Kontakt na lektora: tel: 724 523 443
• e-mail: odaglaii@email.cz
Johana Dvorská
O. P. S. ČAP

Novoknínsk¯

zpravodaj

17

1 / 2017

čRS MO INFORMUjE
čRS, z.s., MO Nový Knín sděluje nové
termíny výdejů povolenek na rok 2017
• únor
• březen

11. 2. a 25. 2. 2017
11. 3. a 25. 3. 2017

9–11:30 hod.
9–11:30 hod.

Zkoušky pro získání 1. rybářského lístku
Termíny provádění zkoušek jsou:
• únor
11. 2. 2017
9–11:30 hod.
• březen
25. 3. 2017
9–11:30 hod.
Místní organizace provádí přezkoušení na nové adrese v budově zdravotního střediska na náměstí Jiřího z Poděbrad č. 64, 262 03 Nový Knín.
• Kontaktní osoba: p. Martin Buřič
• tel. 604 963 062, e-mail: rybariknin@seznam.cz

Změna sídla čRS, z.s., místní
organizace Nový Knín
ČRS, z.s., místní organizace Nový Knín
se přestěhovala do budovy zdravotního
střediska na náměstí Jiřího z Poděbrad
č. 64.
vchod je ze zadní strany budovy.
Prosím, dodržujte zákaz vjezdu a nechte svá auta na náměstí!
Děkujeme.

Pozvánka na výroční členskou schůzi českého rybářského svazu, z.s., místní organizace Nový Knín

PÁtEK

3. 3.
2017

ČRS MO Nový Knín pořádá v pátek dne 3. 3. 2017 od 18.00 hod.
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Výroční členskou schůzi v hotelu "U Mikulášků" na náměstí v Novém Kníně.
Občerstvení zajištěno. Srdečně zveme všechny členy MO.
Více zde: http://rybariknin.webnode.cz/
ČRS, z.s., místní organizace Nový Knín

Z naší farnosti
Ohlédnutí se za uplynulým rokem 2016
V roce 2016 bylo v naší farnosti:
• pokřtěno 10 dětí,
• v kostele uzavřely 2 páry manželství,
• pohřbů bylo 24 – většina do země.
Na jaře 13. března 2015 vyhlásil Svatý otec Rok milosrdenství. Začal otevřením Svaté brány v Římě 8. prosince 2015 a trval do 20. listopadu 2016.
Kromě Říma se poprvé v dějinách otevřely Svaté brány také v naší diecézi!
Svatý otec takto akcentuje velké téma svého pontifikátu: Boží milosrdenství.
• 3. 1.
		
		
• 30. 4.
		
• 2. 5.

– v Živohošti mši svatou doprovázel sbor sv. Jiří z Vraného.
Po bohoslužbě následoval krátký vánoční koncert.
Tříkrálová sbírka v naší farnosti vynesla 77 200 Kč.
– v plzeňské katedrále vysvěcen nový plzeňský biskup – Tomáš Holub.
Blahopřejeme a provázíme modlitbou.
– mše sv. u kapličky v Malé Hraštici s panem vikářem Janem Dlouhým.
• 3. 5.
– pravidelné řádové setkání – tentokrát na Chlumu sv. Máří.
• 7. 5.
–n
 a Svaté Hoře pouť za duchovní povolání. V 11:00 hod. mše svatá.
		
Na tento den pan kardinál otevřel Bránu milosrdenství.
• 14. 5. – mše sv. u kapličky ve Velké Lečici.
• 15. 5. – poutní mše sv. u kapličky v Županovicích.
• 17. 5. – p
 outní mše sv. v sousední farnosti u kaple v Nové Vsi pod Pleší.
• 21. 5. – poutní mše sv. v Čelině.
• 28. 5. – mše sv. u kaple ve Slovanské Lhotě.
• 4. 6.
– mše sv. u zvoničky v Milině.
• 5. 6.
– pan kardinál otevřel na Svaté Hoře v den korunovace Bránu
milosrdenství.
		Většina farností našeho příbramského vikariátu se účastnila
i s kněžími.
Novoknínsk¯
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• 11. 6.
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

– mše svatá na Chramištích – manželé Bórikovi poděkovali za 20
let manželství.
– poutní mše sv. u kaple v Nechalově.
18. 6. – mše sv. u kaple v Záborné Lhotě.
25. 6. – v pražské katedrále vysvěceni noví kněží – mezi nimi i trvalý
jáhen Štěpán Fáber.
– mše sv. u kapličky v Drhovech.
26. 6. – poutní mše sv. v Libčicích.
2. 7.
– účast na obecní slavnosti – 90 let otevření rozhledny na Besedné.
4. 7.
– účast na pouti na Sázavě.
V červenci v naší farnosti pobýval biblista Josef Hřebík.
22.–24. 7. – oslavy města Knína – 830 let první zmínky.
V pátek po mši sv. ve farním kostele koncert italských přátel CORPO BANDISTICO.
V neděli se oslav účastnil i pan velmistr P. Josef Šedivý, O.Cr. – mše
sv. na náměstí
23. 7. – účastnili jsme se poutě na Skalku, kde byl i náš pan velmistr
P. Josef Šedivý, O.Cr.
30. 7. – sestra Barbora v Poličanech složila slavné sliby.
– poutní mše sv. v Kozích Horách.
7. 8.
– na slavnostech města Nového Knína důstojně zastoupil našeho
pana arcibiskupa Dominika kardinála Duku, který nemohl pro
nemoc přijet, pan opat želivského kláštera Jáchym Šimek, O.
Praem.
Na prázdninové praxi v naší farnosti byli: Ing. Leo Gallas, Ph.D.,
O.Cr. a MUDr. Martin Moravec, O.Cr.
21. 8. – v Živohošti koncert manželů Radových jako poděkování pracovníkům charity.
27. 8. – mše sv. u kaple v Chotilsku při „Chotilském posvícení“.
10. 9. – mše sv. Dražeticích.
17. 9. – posvěcení opravené kaple v Malé Lečici.
28. 9. – poutní mše sv. v Drevníkách a v Mokrovratech.
7.–9. 10. – farní pouť k sv. Františkovi, účast kněží: Jan Dlouhý, Karel Satoria, Petr Beneš, náš klerik Tomáš Gregůrek, O.Cr.
10. 10. – pohřeb P. Karla Kuncla ve Smečně (dříve působil v Dublovicích
– v našem vikariátě).
18. 10. – účastnili jsme se poutní mše sv. v sousedních Křečovicích.
15. 11. – zemřel P. Jaroslav Ptáček, O.Cr., pohřeb byl 26. 11. v Praze.
Požehnání vánočního stromu: poprvé v Libčicích, dále v Chotilsku, v Novém Kníně, v Drevníkách a poprvé také v Županovicích.

O Vánocích bohoslužby doprovázel místní chrámový sbor pod vedením M.
Havlíčka, o půlnoční ve farním kostele tradičně „Rybova mše“, na Štěpána
opět tradiční odpolední koncert v Novém Kníně.
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V roce 2016 proběhly tyto práce:
- oprava střechy v kostele sv. Mikuláše v Novém Kníně,
- restaurování kazatelny v kostele sv. Mikuláše v Novém Kníně (I. etapa),
- restaurátorský průzkum před malováním v kostele sv. Fabiána a Šebestiána v Živohošti,
- výmalba sakristie a presbytáře v kostele sv. Fabiána a Šebestiána v Živohošti,
- dokončení restaurátorských prací na oltářním obraze v kostele sv. Fabiána a Šebestiána v Živohošti a jeho nové umístění v presbytáři,
- oprava střechy v kapli sv. Jana a Pavla v Libčicích (I. etapa),
- restaurování oken ve věži kostela v Boroticích a jednoho velkého okna
v kostelní lodi.

Únor ve farnosti
2. února svátek Uvedení Páně do chrámu
– žehnání svící – Hromnice, mše sv. v 16.45 v Boroticích
3. února památka sv. Blažeje
– svatoblažejské požehnání bude udíleno na závěr bohoslužeb v pátek, v sobotu i v neděli.
V zimním období nebudou nedělní bohoslužby na Živohošti.
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.
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Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc únor
Všeobecný úmysl: Přijetí lidí v obtížných situacích.
Za ty, kdo jsou zkoušeni, především chudé, běžence a ty, kteří jsou na okraji, aby našli přijetí a posilu v našich společenstvích.
Národní úmysl: Za naše farnosti, aby byly blízko lidem, staly se prostředím živého společenství a účasti a nezapomínaly na misijní poslání (EG, č.
28).
Vyprošuji Boží požehnání.

P. Josef Andrejčák, O.Cr.

INFORMACE SBORU DOBROvOLNÝCH HASIčŮ NOvÝ KNÍN
Dne 6. 1. 2017 se uskutečnila výroční valná hromada SDH Nový
Knín. Přítomno bylo 20 členů z celkového počtu členů 73. Z okolních sborů
byli přítomni zástupci SDH Malá Hraštice, Nová Ves pod Pleší, Velká Hraštice, Velká Lečice, Sudovice, Prostřední Lhota a Záborná Lhota. Za Okresní
sdružení hasičů Příbram byl přítomen Ing. Josef Beran, předseda kontrolní
a revizní rady. Minutou ticha jsme uctili památku našich zesnulých členů.
Starosta sboru p. Konopásek přednesl zprávu o činnosti sboru za rok 2016.
Kromě jiného uvedl informaci o skutečnosti, že novým velitelem JSDH (jednotky sboru dobrovolných hasičů – výjezdová skupina) je pan Tomáš Kadlec. Velitel sboru p. Foukner informoval o výjezdech. Ačkoliv jsme byli bez
zásahového vozidla, přesto se uskutečnilo 9 výjezdů - jednalo se o požár
kontejnerů na odpad v Sudovicích, padlé stromy, požár garáže, výpomoc
ostatním sborům, transport zraněné osoby atd. Koncem roku byla dokončena oprava zásahového vozidla a svůj nový "křest" mělo toto vozidlo přesně na konci roku, kdy členové JSDH zasahovali při požáru chaty směrem
k Lurdům v Novém Kníně. Takže zásahové vozidlo je opět v provozu a je,
jak se říká, "ve výjezdu". Děkujeme všem za jejich zásluhy, čas, práci, kterou přispěli k navrácení zásahového vozidla k jeho poslání. Zvláštní poděkování patří zejména panu Fouknerovi, který ve svém volném čase odpracoval více jak tisíc hodin na opravách vozu. Jeho nadšení a obětavost pro
dobrou věc se cení obzvlášť. Při výroční valné hromadě byli oceněni aktivní
členové SDH za věrnost, a to: Josef Barták, Petr Chemlík, Ing. Tomáš Havlíček, Šárka Fouknerová, Olga Konopásková, Otakar Šusta, Milan Kalianko
a Miloslava Smělá. S ohledem na změny ve složení výboru proběhly doplňující volby do výboru a novým starostou sboru se po panu Konopáskovi
stala paní Anna Říhová Kalianková, náměstkem starosty se za zemřelého
Jiřího Zamrazila stal pan Miroslav Konopásek st., pro funkci hospodáře byl
za paní Marii Kápičkovou zvolen pan Martin Maleček. V diskuzi přítomní
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hosté ocenili činnost našeho sboru, která směřuje ke svému okolí a občanům, popřáli vše nejlepší do nového roku, blahopřáli ke zprovoznění zásahového vozidla a přejí, ať slouží nadále svému účelu.
Závěrem patří poděkování všem aktivním členům za jejich práci, obětavost a zodpovědný přístup k dobrovolné činnosti ve sboru, která směřuje
k užitku všech občanů a města.
Za výbor SDH Nový Knín O. Konopásková, jednatel a kronikář

Výroční valná hromada
V sobotu 21. 1. 2017 proběhla v Libčicích výroční valná hromada
České hasičské jednoty – pobočného spolku Libčice.
Schůze se zúčastnilo celkem 30 členů, 6 hasičských dětí a 8 delegátů
z jiných spolků. Po oficialitách a přednesení všech zpráv o činnosti pobočného spolku ČHJ Libčice za rok 2016 bylo podáno občerstvení a začala volná zábava. K tanci i poslechu byl pozván harmonikář ze Županovic, který
zpříjemnil večer nejen hasičům, ale i ostatním občanům Libčic, kteří byli
na volnou zábavu srdečně zváni. Celá akce proběhla ve velmi dobré a přátelské atmosféře do pozdních večerních hodin.
Za ČHJ Libčice Jana Kolková – vedoucí mládeže

Pečovat a žít doma je normální
Začínáte pečovat nebo již pečujete
o blízkou osobu jakéhokoliv věku?
Potřebujete poradit, sháníte informace a kontakty? Víte, jaké služby
Vám mohou s péčí pomoci? Víte,
na co máte nárok? Potřebujete podpořit při dlouhodobé péči?
Centrum pro komunitní práci
střední Čechy od září 2016 otevřelo na Dobříši kontaktní místo
pro pečující.
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Občanům Dobříšska, Hořovicka a Sedlčanska nabízíme:
• praktické informace k tématu,
• zprostředkování individuálních odborných konzultací a poradenství,
• podpůrná setkávání pečujících,
• vzdělávací a zážitkové aktivity,
• relaxační pobyty pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením.
Odborníkům nabízíme:
• konzultace ohledně zavádění metody a realizaci případových setkání,
• organizaci a vedení mezioborových setkávání,
• prezentaci nabízených služeb v místní komunitě.
Obracejte se na koordinátorky pomoci:
• Hanka Petáková, tel.: 775 760 353, e-mail: hana.petakova@cpkp.cz,
• Petra Štěpová, tel.: 773 661 130, e-mail: petra.stepova@cpkp.cz.
Najdete nás v budově ZŠ Trnka, na adrese Příbramská 938, 263 01 Dobříš.
CpKP střední Čechy realizuje projekt Pečovat a žít doma je normální – podpora neformálních pečovatelů č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001507. Projekt
probíhá od srpna 2016 do července 2018 a je financován z prostředků OPZ
a ESF.

vELEtRH REGIONtOUR 2017
Na brněnském výstavišti se i letos uskutečnil veletrh
REGIONTOUR 2017. Mezinárodní veletrh, který proběhl ve dnech 19.–22. ledna 2017, se zaměřuje na prezentaci průmyslu cestovního ruchu s akcentem na regiony
nejen České republiky, ale i střední Evropy. Současně se konal i veletrh GO
se zaměřením na výjezdovou turistiku.
Na veletrhu se představili odborníci z oboru s aktuálními trendy a službami pro veřejnost. Součástí veletrhu
byl doprovodný program v podobě
projekcí dokumentů, přednášek a seminářů na aktuální témata v oboru.
Na stánku Dobříš a okolí Dobříšska byl velký zájem o památky a zajímavosti Dobříšska a Novoknínska.
Dále byly k dispozici drobné propagační předměty a materiály regionálních aktérů cestovního ruchu. Na veletrh jsme přivezli nové kalendáře
akcí pro rok 2017, brožury a mapy
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Dobří(š) v poznání, cykloturistické mapy Od Brd k Vltavě, letáky Muzea
zlata Nový Knín, brožury a letáky Zámku Dobříš, průvodce po naučné stezce Karla Čapka a pexeso regionu Od Brd k Vltavě. Veškeré materiály jsou
zdarma k dispozici v Informačním středisku Dobříše. V letošním roce byla
možnost na stánku ochutnat regionální pivo Baštýř z Pivovaru Energon,
preclíky od Josefa Bedřicha s. r. o. a masné výrobky z řeznictví Šťástka
z Prostřední Lhoty.
Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska ve spolupráci s MAS Brdy-Vltava
o. p. s. vypravili na veletrh autobus. Společného výletu se zúčastnili jak
zástupci jednotlivých obcí, tak i obyvatelé z našeho regionu. Výlet se díky
pohodlnému autobusu firmy Hejnal Turismo s.r.o. velice vydařil a účastníci
si kromě hezkých zážitků přivezli také řadu propagačních materiálů a regionálních výrobků.
Smyslem účasti na tomto veletrhu je představit široké veřejnosti kulturní a přírodní bohatství regionu Od Brd k Vltavě, jehož nedílnou součástí
je město Dobříš a Nový Knín. Především bychom chtěli poděkovat kapele
Flok S.K.H. a kapele Dobříšský pokleslý orchestr lidových nástrojů, které
zajistily doprovodný program na stánku. Velice děkujeme Josefu Bedřichovi a řezníkovi Pavlovi Šťástkovi za poskytnuté občerstvení. Dále bychom
chtěli poděkovat všem, kteří s námi spolupracovali na přípravě veletrhu.
Zejména městu Dobříš, Zámku Dobříš, městu Nový Knín, Čechově stodole, Památníku Karla Čapka, Infocentru Chotilsko, TEPfaktoru a Lanovému
parku Slapy.
Za město Dobříš Nikol Sevaldová a za MAS Brdy-Vltava
a Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska Ing. Petra Svojtková
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KONANÉ AKCE
Po páté na Festa della musica do Itálie
Je to neuvěřitelné, ale letos již
po páté vyrazí výprava českých muzikantů do italského
Ledra na přehlídku
hudebních
žánrů
Festa della musica.
Po prvním ročníku,
kdy se domorodí Italové k našemu punk
rockovému
podiu
přibližovali s viditelným respektem,
jsme si na festivalu
vysloužili své stálé
… a takhle to vypadalo v roce 2015
místo a stage Via
Chynava je ledrenským již dobře známa. Loňská zaplněná zahrada, kde je
toto podium umístěno, je známkou toho, že jsme na italské hudební scéně
už jaksi zdomácněli.
Kdo již měl to štěstí a někdy se s námi na Festa delle musica vypravil, ví,
že to je týden, který stojí za to.
Letos je výlet na mejdan v Ledru naplánován od 18. června do 25. června
a cena je 3.600 Kč (doprava, ubytování a cestovní pojištění).
O exkurzi na zajímavý hudební festival s možností nahlídnout do života
kapel na turné se více dozvíte na e-mailu chmelikpetr@tiscali.cz nebo telefonu 604 454 556.
Petr Chmelík
ředitel zájezdu

PřÍSPĚvKY OBčANŮ
Mrazy uhodily a někteří z vás zapomněli na své chlupáče
Současné mrazy dosahují teploty až dvacet stupňů pod nulou. Lidé si
zatopí a zahřejí se, ale naši pejsci, pokud se o ně nepostaráme, bohužel moc
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šancí na zahřátí nemají a pak
neskutečným způsobem trpí,
v některých případech umrzají. Bohužel, setkávám se velmi
často s případy, kdy psů, které
chováte celoročně venku, neustále přivázané na řetězech
bez zajištění zateplené boudy, která je opravdu v těchto
obdobích nezbytně nutná, je
mnoho. Proto na Vás apeluji,
nebuďte ke svým čtyřnohým
svěřencům bezohlední. Jednou jste si chlupáče pořídili,
a tak za ně máte zodpovědnost a po stránce lidskosti byste se o ně měli
postarat v každém ročním období bez ohledu na vaše finanční možnosti.
Bohužel takových případu je i u nás v Kníně a okolí poměrně dost. Nechci
a nebudu zde jmenovat, ale doufám, že ti, kterých se to týká, si uvědomí,
že i jejich pes, který má na první pohled huňatý kožich, zkrátka trpí. Obzvláště ti, jak jsem již zmínila, kteří jsou uvázaní a nemají možnost se proběhnout a zahřát, natož pak pokud nemají ani boudu a leží na prochladlé
zemi. Na jejich teplé kožíšky raději nespoléhejte, ty je v arktických zimách
nezahřejí. Také je nutné zvýšit krmnou dávku a dbát na vodu, která jim
v miskách rychle zamrzá.
Toto se týká také domácích koček, které jsou zvyklé běhat pravidelně venku. Většině z nich přes zimu zhoustl kožich natolik, že je při běžném běhání
venku ochrání. Venku žijícím kočkám je dobré na zimu zvýšit krmnou dávku, aby měly tukové zásoby, a tak i více energie. Bohužel i zde se setkávám
s kočičkami, které se bezprizorně toulají po Kníně, promrzlé a uplakané se
zdržují u obchodu, kde se občas dočkají soucitu lidí, kteří jim koupí něco
k snědku a nakrmí je přímo na místě. Což není ideální pro majitelé obchodu,
kde se kočička naučí zdržovat v těchto místech, a pak v nestřeženém okamžiku vběhne nezpozorovaná do obchodu a tam se schová před mrazem.
Prosím dívejte se kolem sebe. Kruté mrazy a bezohlední majitelé
připraví o životy desítky zvířat. Nebojte se zazvonit u svého souseda s prosbou, zda by nemohl vzít psa, kočku do zádveří, chodby,
kotelny nebo místnosti, kde nebude na přímém mrazu. Nespoléhejte ani na to, že váš pes je na zimu zvyklý. Pokud nemáte zateplenou boudu, obětujte pár korun na pár kusů polystyrenu na zateplení, dek nebo slámy na podestýlku i kus látky do vchodu boudy.
Zachraňte tak život a zdraví svého nebo sousedova čtyřnohého přítele…
Nebuďte lhostejní, žádný organismus domácího zvířete není na takové mrazy stavěný.
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Nezapomínejte také na vařené krmení nebo namáčené granule místo
suchých, které není možné zamrzlou vodou zapít.
Samozřejmě zima a mrazy se týkají všech domácích i hospodářských
zvířat. Nezapomínejte na ně. Dnes jsou informace o to, jak se o zvířata
správně starat, dostupné všem.
Prosím všechny, aby si sáhli do svého svědomí. Uznejte, že pokud nejste
schopni se o svá zvířata postarat, nepořizujte si je. A pokud je již máte, starejte se tak, jak je vaší povinností.
Ahoj, jsem pes!
Pro některé lidi jsem
bratrem, pro někoho
jsem ochráncem, hlídačem, pomocníkem,
ale já jsem nejradši
kamarád. Jenže pro
některé lidi jsem bohužel věc. Ovšem věc,
která má hlad stejně
jak ty, věc, která miluje, které se stýská
stejně jak tobě. Jsem
věc, která si nikdy nestěžuje, nežaluje, ale

jediné, co můžu, je prosit. A tak teda PROSÍM…
Když jsou mrazy, nenechávej mě venku, vezmi mě k sobě! Děkuju!

Alena Müllerová

Blíží se uzávěrka trapsavce
Stejně jako v několika předchozích letech se úderem půlnoci, jež dělí
konec února od začátku března, uzavře přijímání příspěvků do trampské
literární soutěže zvané Trapsavec. Letos se uskuteční už její 43. ročník. Či
vlastně, uvážíme-li, že poprvé si v ní literáti a literátky vonící jehličím změřili své síly v roce 1971, teprve její 43. ročník. Vyskytly se totiž dvě pauzy:
přitom přinejmenším první z nich, ta delší (kdy se neuskutečnily ročníky
1976, 1977 a 1978), byla zapříčiněna příliš velkým „zájmem“ ze strany tehdejší Státní bezpečnosti. Pak se však organizátoři pochlapili (a teď nevím,
zda je genderově korektní napsat o organizátorkách, že se podámily – nebo
snad poženštily?) a odvážili se uspořádat ročníky 1979 a 1980. Zda za neexistenci ročníku 1981 mohla rovněž agilní Státní bezpečnost nebo jen lenost
či únava pořadatelů, mi není známo; jisté však je, že počínaje rokem 1982
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soutěž funguje už každoročně bez přerušení, i když zejména v první polovině 90. let 20. století se zdálo, že už už zajde na úbytě.
Jak již bylo napsáno, Trapsavec je trampskou literární soutěží. Tedy
literární soutěží, jež je tematicky věnována přírodě, trampování a toulání
po zemi, skalách i vodě. Z vlastní zkušenosti vím, že více je ono zaměření
patrné v próze; poezie někdy může být natolik abstraktní, že někdy nejen
posluchač či čtenář, ale dokonce ani sám autor nemusí vědět, zda báseň
pojednává spíše o studánce v lesním zákoutí nebo o atomové elektrárně
– za zdroj energie lze básnicky označit obojí, byť jde o energie ve své podstatě značně rozdílné. V próze takové tematické kejkle tak snadno páchat
nelze, ale zaměření soutěže ji i tak dostatečně široké, abych se do něj vešel
i já, který sám svoje občasné toulání krajinou umístil kamsi dovnitř pomyslného trojúhelníku vymezeného trampingem, turistikou a poutnictvím.
A přidáme-li k tomu, že v Trapsavci jsou poměrně časté i povídky s tematikou vodáckou či horolezeckou, to by v tom byl čert, aby se snaživý autor
do zaměření soutěže aspoň trochu netrefil. Zejména zde v Novém Kníně,
kde místní Sokol pořádá každoroční vodáckou akci.
Soutěž je rozdělena do kategorií – zvlášť se hodnotí próza a zvlášť poezie, pokud se sejde dostatek prací, je soutěž rozdělena i věkově – na práce
autorů do a nad 23 let. A k tomu přistupuje ještě kategorie Oldpsavců, tj.
těch, kdo získali aspoň tři ceny (v poslední době přibyla podmínka, aby
aspoň jedna z těch cen byla v kategorii nad 23 let). V každé kategorii jsou
hodnocena první tři místa; v případě nižší kvality prací si ovšem porota
vyhrazuje právo některé místo neudělit, případně, dojde-li k bodové rovnosti, udělit dvě stejné ceny (teoreticky i více, ale pokud mě paměť neklame,
například tři třetí místa nikdy udělena nebyla). Úplně nejlépe hodnocená
práce bez ohledu na kategorii pak získává Zlatého Trapsavce. Zde je ovšem
rovnou vhodné dodat, že soutěž není „komerčně zajímavá“; například zmíněný Zlatý Trapsavec je ve skutečnosti dřevěný a navíc je cenou putovní,
takže držitel jej do vyhlášení dalšího ročníku musí vrátit organizátorům
(pravda, v poslední době vítěz dostává i jeho zmenšeninu, kterou si může
nechat). A z materiálů nikoliv vzácných jsou i další ceny. A ty se předávají nikoli ve „světlech ramp“ před televizními kamerami, nýbrž u ohně
na některém ze zapadlých trampských „fleků“, a to bez ohledů na počasí
(například vyhlášení výsledků v roce 1990 probíhalo za poměrně prudkého
lijáku v lese poblíž Hostišové u Zlína). Vše – už od samého začátku – tak
stojí a padá s prací dobrovolníků, nezaštítěno granty ani z Ministerstva
kultury ani z Evropské unie ani od George Sorose ani odjinud. Dokonce
ani od Putina. Ten, kdo by zde chtěl soutěžit pro finanční prospěch, je tedy
zjevně na nesprávné adrese (nicméně to nevylučuje, že se autoři přispívající do Trapsavce komerčně prosadí jinde, o několika takových vím). Jenže
když ona atmosféra vyhlášení výsledků je tak podmanivá...
Takže nezbývá než ještě sdělit, jak se do soutěže zapojit. Každý zájemce
může poslat maximálně tři povídky a maximálně tři básně. Délka jednoho
díla by podle současných propozic neměla překročit 1 800 slov (u básní to
tolik neomezuje; u prózy to může být někdy docela drastické – vzpomínám,
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že kvůli snaze tento limit zachovat jsem napsal povídku, s níž jsem moc
spokojen nebyl, přestože nakonec získala třetí místo ve své kategorii; někdy
mám chuť napsat její drobet upravenou verzi, která by nebyla tak spoutána limitem soutěže, pro kterou byla původně napsána). Je možné, že při
obzvlášť kvalitní práci porota nad mírným překročením limitu přimhouří
oči, ale spoléhat se na to nelze. Ostatně v prvních ročnících byla omezení
na délku prací ještě výrazně drastičtější. Zaslané práce by měly být anonymní v tom smyslu, že jméno autora není uvedeno přímo na práci (jinak
organizátoři práce „zanonymizují“ před předáním porotě). V doprovodném
textu (v e-mailu, v dopise) by jméno a adresa autora naopak uvedeny být
měly, aby pořadatelé věděli, komu kam poslat zvadlo (výraz pro pozvánku
v trampském slangu) na závěrečný oheň. A ještě by mělo být připojeno datum narození – kvůli zařazení do příslušné věkové kategorie. Vítána je autorova fotografie – aby ji v případě, že by vyhrál nějakou cenu, bylo možno
umístit na zadní stranu sborníku oceněných prací.
Práce lze zaslat na e-mailovou adresu soutez.trapsavec@seznam.cz.
Pokud je to nezbytné (autor dosud e-mailem nedisponuje; například píše
z basy, kde jej nechtějí pustit na internet), lze práce poslat i „papírovou“
poštou na adresu Jan Hafran Frána, Lísková 20, 312 00 Plzeň. V takovémto případě je potřeba kvůli zaslání zvadla do zásilky přiložit ofrankovanou obálku se zpáteční adresou. Uzávěrka je, jak již bylo uvedeno, o půlnoci (středoevropského času) z 28. února na 1. března 2017, aspoň pokud je
o e-maily. Jak je to s „papírovou poštou“, přesně uvedeno není; obvykle
bývá za rozhodující bráno datum poštovního razítka, ale raději bych na to
nespoléhal a doporučoval bych zásilku se soutěžními pracemi odeslat tak,
aby ji Hafran onoho 28. února měl doma. Vyhlášení výsledků pak proběhne
o víkendu na konci května na dosud neznámém místě – vše potřebné by
však mělo být účastníkům soutěže zavčasu oznámeno.
Přesné znění propozic lze najít na internetové adrese
http://www.trapsavec.cz/propozice/.
A ještě závěrečná poznámka: proč tak dlouhé vyprávění o soutěži, jejíž
výsledky budou vyhlášeny dosud neznámo kde? Inu přinejmenším proto,
že, pokud je mi známo, jsem byl jediným, kdo naše město v této soutěži kdy
reprezentoval, a tu a tam v ní získal i nějaké ocenění. A že by možná bylo
na čase tuto skutečnost změnit.
Miloš Hlávka
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Poděkování
Velmi rádi bychom touto cestou poděkovali našemu panu starostovi Ing. Tomáši Havlíčkovi za vstřícný přístup a aktivní řešení všech komplikací, které
vznikají např. velkým nárůstem osobních automobilů.
V této souvislosti je méně parkovacích míst a prostoru na sídlišti pro průjezd obyvatel jednotlivých bytových domů, ale také špatný, téměř naprosto nemožný průjezd automobilů záchranných složek. Potěšila nás pomoc
s likvidací odpadu při rekonstrukci vnitřní části bytového domu. Velice si
vážíme spolupráce a ochoty, kterou nám město Nový Knín vychází vstříc.
V neposlední řadě patří velký dík pracovníkům městského úřadu za pomoc
a údržbu okolí bytového domu. Těšíme se na další spolupráci a přejeme vše
nejlepší do nového roku panu starostovi a všem, kteří se podílejí na dobré
a vstřícné spolupráci s lidmi.
Za SVJ Nový Knín 425–429, předseda Bc. Václav Krotil, DiS.

Poděkování
Rád bych touto cestou poděkoval městskému zastupitelstvu a panu starostovi za blahopřání k mým 75. narozeninám.
Josef Dolejš

Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2017
Vážení spoluobčané, prosím, laskavě přijměte poděkování za podporu letošní Tříkrálové sbírky.
V obcích naší farnosti se dohromady vybralo 81 061 Kč.
Po úředním spočítání celá tato částka již byla odeslána
na ústřední sbírkový účet, odkud dostaneme zpátky 65 % na podporu sociálních aktivit v našem mikroregionu. O konkrétních způsobech použití těchto
prostředků Vás budeme opět informovat jako obvykle před koncem roku.
Ještě jednou děkuji za Vaši štědrost, kéž Vám Hospodin odplatí měrou
stonásobnou. Přeji vše dobré a setkání s mnoha dobrými lidmi v počínajícím roce 2017.
dr. Stanislav Žák, ředitel FCH Starý Knín
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Jubilanti měsíce února 2017
• V únoru slaví kulaté jubileum pan Oldřich
Andris. Narozeniny má paní Zdeňka Nosákovcová. Oslavenkyní je také paní Jiřina Rambousková. Krásné narozeniny slaví paní Věra
Jiránková.
Všem oslavencům přejeme pevné zdraví, pohodu
a hodně optimismu do dalších let.

vZPOMÍNÁME
• Dne 16. února uplyne 11 let od úmrtí paní Dáši Urikové.
S láskou vzpomínají manžel a děti s rodinami.

• Dne 4. ledna 2017 uplynul rok, kdy mě navždy opustil můj milovaný manžel (muzikant) Lojzík Sádecký z obce Chramiště.
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s harmonikou s námi.
Nikdy nezapomeneme!
manželka Maruška Sádecká s rodinou

Měsíčník Novoknínský zpravodaj
Číslo 01/2017 vyšlo v Novém Kníně, dne 1. 2. 2017.
Ministerstvem kultury ČR evidováno po číslem MK ČR E 10608.
Vydává Městský úřad Nový Knín, nám. Jiřího z Poděbrad 1, 262 03 Nový Knín, IČ 00242888.
Uzávěrka příštího čísla: 24. února 2017
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ZPRÁvY ZE ZASEDÁNÍ ZAStUPItELStvA OBCE:
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 9. 1. 2017 projednalo zejména:
• výsledky rozborů ČOV Stará Živohošť – areál Praha 6;
• pozvánka na Region Tour Brno
2017;
• výjimka z ochranných podmínek
zvláště chráněných živočichů;
• roční výkaz o přestupcích a sběr
dat k domácímu násilí;
• plnění příspěvkových organizací
do registru osob;
• změny pro rok 2017 v systému
EKO-KOM;
• oznámení MěÚ Dobříš o pořízení
aktualizace územně analytických
podkladů;
• zahájení územního řízení o změně využití pozemků – statek Prostřední Lhota;
• rozhodnutí o povolení vývazišť
Kobylníky 2;
• informační povinnost obcí v souvislosti s novou legislativou týkající se hazardu;
• dražební vyhláška proti povinnému M. H., Praha 9;
chotilsk¯

• protokoly o rozboru půdy na odkládání sedimentu rybníka Kuchyňka;
• kupní smlouvy k pozemku parc.
č. 442/4, k.ú. Křeničná – uskutečnění tohoto prodeje bylo pozastaveno na zasedání ZO dne
12.12.2016, usnesení č. 238/16
(schválen záměr prodeje pozemku) bylo revokováno usnesením
č. 356/16;
• rozpočtové opatření č. 10 k rozpočtu obce na rok 2016. Celkové
příjmy byly tímto opatřením stanoveny ve výši 15.063,9 tis. Kč,
celkové výdaje ve výši 11.240,7
tis. Kč, přebytek ve výši 3.823,2
tis. Kč bude použit především
ke splácení dlouhodobého úvěru
a na spolufinancování investičních akcí obce Chotilsko.
• žádost o umístění plovoucího zařízení (mola), lokalita Stará Živohošť – u hřbitova;
• vyúčtování neinvestičních náklazpravodaj
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dů MŠ Korkyně v roce 2016/2017;
• žádosti o souhlas se změnami nového územního plánu obce Chotilsko;
• žádosti o souhlas s dělením pozemků na Smilovicích;
• návrh na prodloužení termínu
na podání návrhů na změny nového územního plánu;
• návrh licenční smlouvy na poskytnutí
majetkových
práv
ke knize Chotilským souhvězdím
ve stopách času;

• žádost o změnu pachtovní smlouvy z roku 2011 na pronájem pozemků v k.ú. Sejcká Lhota;
• „prohlášení, předávací protokol, dohodu“ mezi obcí Chotilsko a Římskokatolickou farností
Starý Knín týkající se pozemků
na Staré Živohošti;
• smlouvu o poskytnutí sociálního
příspěvku pro Sociální fond regionu Brdy-Vltava.
-OÚ-

MASOPUStNÍ REj 2017

SoBota

25. 2.
2017

Srdečně zveme občany
i neobčany v maskách
tradičních i netradičních
do Masopustního průvodu.
v sobotu 25. 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).
-OÚ-

PÁNÍčKU, NEZAPOMEŇ!
Skromný poplateček obci na rok 2017 za mne zaplať
do konce února - nechci být černý pasažér!
-vzkazuje Tvůj chlupáč-
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UPOZORNĚNÍ NA SPLAtNOSt MÍStNÍCH POPLAtKŮ
Připomínáme občanům, kteří doposud neuhradili poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů, stanovený 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-

GLOSA
Usměj se i v zimě
Dny radosti a veselí na přelomu starého a nového roku jsou už dávno minulostí, jsme rádi, že jsme se otřepali z únavy
i přejásání, a málokdo se podívá vpřed.
Většina jen hledí, aby tak nějak překlepala zimu, co zavládla, a tu šeď se snaží
nějak přežít. Toto období, myslím, je nejhorší v roce. Od konce prosince do konce února
– dlouhá doba. Chodíme jen z práce do práce,
od rána do večera, denní světlo prakticky nevidíme
a v tomto počasí se nic dělat nedá, nic zajímavého se neděje. Tma, zima.
To se odráží na našich náladách a na tom, jak se chováme ke svým protějškům, dětem nebo rodině. Sama jsem se přistihla, že když můj manžel
vešel s otráveným výrazem zmrzlý do dveří, po celodenním úmoru v práci mě ani nepozdravil, s vidinou tepla rázoval do vany a já jako kdybych
tam vůbec nebyla. Bezdůvodně jsem pak vynadala dětem, které neustále
pobíhaly po domě a upoutávaly na sebe pozornost, ačkoli měly už dávno
spát. Proč to dělaly? Protože nás potřebují a nejen ony. Potřebují pozornost
a zájem, na který jsme po svátcích zapomněli. Ne, možná nezapomněli, jen
jestli z nás tyto svátky tak trochu nevysály sílu. Nemysleme tedy jen na to,
jak jsme unavení a znechuceni zimou. Nenechejme si vysát optimismus.
Jediné, co nám v těchto příšerných měsících pomůže. Tak se usmějte, vždyť
po zimě, zase přijde jaro…
-BP-
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CHOtILSKÝ RECEPtÁř
Tentokrát vám představíme recept na švestkáčovou
povidlovku a na zelňačku.
Název jídla švestkáčová povidlovka vymyslela paní
Jiřina Bohdalová a tento recept je od ní. Jestli je její
vlastní nebo jej převzala, to nevím. Ale v každém případě – kdo má rád jídla na sladko – tak tohle bude jeho
favorit. V naší rodině se toto jídlo muselo vařit jako jedno z nejoblíbenějších sladkých jídel.
Zelňačka je výborná, zdravá a vydatná polévka
na zahřátí. Z historie, jak vlastně tahle polévka vznikla, vím jen to, že kdysi
dávno se v komorách skladovalo kysané zelí, uzené, slanina, klobásy. Když
přicházelo jaro, musela se komora vyčistit a ze zbytků se prý udělala zelňačka. Ať to bylo se vznikem zelňačky jakkoliv, jisté je, že je to vynikající záhřevné a syté jídlo.
ŠvEStKÁčOvÁ POvIDLOvKA
Potřebujeme:
• 20 až 40 dkg švestkových povidel
• ¼ litru mléka
• ½ kg brambor
• 2 vejce
• polohrubou mouku
• skořici
• med
• šlehačku
• sůl
• cukr
• strouhanou čokoládu (lze vynechat, já ji nikdy nepoužívala)
Brambory uvaříme ve slupce, oloupeme, najemno postrouháme, přidáme vejce, sůl, mouku (dle potřeby), vypracujeme těsto a tvoříme
bramborové noky. Ty pak uvaříme.
Mezitím si připravíme omáčku povidlovku: Povidla dáme do kastrolku,
přidáme mléko, cukr (dle chuti), skořici, med. Prohřejeme a důkladně
rozmícháme. Teplou omáčku podáváme s bramborovými noky a nahoru přidáme ušlehanou šlehačku, případně ještě posypeme strouhanou
čokoládou. Mňam.
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ZELŇAčKA
Potřebujeme:
• 1 cibuli
• trochu sádla
• ¾ kg kysaného zelí
• kmín
• mletou sladkou papriku
• hladkou mouku
• trochu vývaru (podle potřeby)
• sůl
• pepř
• 2 klobásy příp. 300 g uzeného masa
• 2 středně velké brambory
• smetanu na vaření 12%
• zakysanou smetanu
Cibuli nakrájíme a v kastrolu restujeme na sádle. Mezitím ze zelí slijeme veškerou tekutinu a překrájíme je na kousky. Na orestovanou
cibulku přidáme trochu kmínu a mleté sladké papriky. Pak zaprášíme
trochou hladké mouky, uděláme jíšku, zalijeme vývarem, třeba běžným drůbežím, abychom získali opravdu dobrou silnou polévku. Pokud nemáme vývar, použijeme vodu. Důkladně rozmícháme, aby jíška
netvořila hrudky, osolíme, opepříme a jakmile se začne vařit, přidáme
do ní pokrájené kysané zelí a povaříme nejméně 30 minut, dokud zelí
nezměkne (podle druhu zelí, někdo má kysané zelí už měkčí, někdo
ještě tvrdé).
Ke konci vaření přidáme do polévky klobásu nakrájenou na kostky
nebo uzené maso a krátce povaříme, polévku to navíc krásně provoní.
Dvě středně velké brambory pokrájíme na kostičky, uvaříme v osolené
vodě a přidáme do polévky. Nakonec vmícháme přiměřené množství
smetany.
A můžeme servírovat. Do každého talíře přidáme nakonec doprostřed
lžíci zakysané smetany. Tahle vydatná polévka vás opravdu zahřeje
na těle i na duši, zasytí a vydá i za hlavní jídlo.
Dobrou chuť přejí
-Lhotské vařečky-
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ZPRÁvY Z OBCE
Usnesení ze zápisu č. 22/2016 ze zasedání Zastupitelstva
obce Mokrovraty, konaného dne 21. 12. 2016 od 19.00 hodin
• Usnesení č. 1-22/2016
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
volí zapisovatelku p. Pavlínu Hejrovou a jako ověřovatele zápisu p. Karla
Kaláta a p. Ing. Václava Konvičku.
Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů, proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.
• Usnesení č. 2-22/2016
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje program jednání zastupitelstva obce dne 21. 12. 2016 takto:
1. rozpočet na rok 2017;
2. pokladní limit 2017;
3. rozpočtové opatření č. 5/2016 ;
4. dodatek č. 1 smlouvy o dílo č.
08/2016;
5. různé.
Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů,
proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.
• Usnesení č. 3-22/2016
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
MOKROVRATSK¯

schvaluje
přebytkový
rozpočet na rok 2017 ve výši příjmů
10 924 001 Kč, výdajů 10 650 001 Kč.
Přebytek ve výši 274 tisíc Kč bude
ponechán na běžném účtu. Závaznými ukazateli rozpočtu jsou paragrafy rozpočtové skladby.
Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů,
proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.
• Usnesení č. 4-22/2016
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje pokladní limit na rok 2017
ve výši 50 tisíc Kč.
Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů,
proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.
• Usnesení č. 5-22/2016
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje rozpočtové opatření č.
5/2016, kde je zvýšení příjmů na položce 4111 o 20 200 Kč a zvýšení výdajů na § 6115 – volby do zastupitelzpravodaj
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stev ÚSC o částku 20 200 Kč. Ostatní
závazné ukazatele nejsou změněny.
Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů,
proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.
• Usnesení č. 6-22/2016
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje dodatek č. 1 smlouvy
o dílo č. 08/2016 mezi obcí Mokrovraty a firmou VPK Suchý s.r.o.,

Komenského náměstí 12, 281 44 Zásmuky, na akci „Oprava vnějšího
pláště budovy Základní školy a Mateřské školy v obci Mokrovraty“.
Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů,
proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.
Stanislava Ecklová
starostka obce

MÍStNÍ POPLAtKY 2017
• Po zaplacení místního poplatku za odpady budou vydávány známky na popelnice na rok 2017:
• 600 Kč za trvale hlášenou osobu v obci, splatnost do 31. 1.
2017;
• 800 Kč za nemovitost bez trvale hlášených osob, splatnost
do 31. 3. 2017.
Do konce ledna 2017 budou popelnice vyváženy i na staré známky.
• Místní poplatek za psa na rok 2017 je splatný do 28. 2. 2017:
• 1. pes 50 Kč;
• 2. a každý další pes 120 Kč.

AKtUALItY Z NAŠÍ ŠKOLY
Únor 2017
3. 2. 2017

pololetní prázdniny

ZŠ, MŠ dle zájmu rodičů

9. 2. 2017

„Čechova stodola“ - masopust

MŠ

10. 2. 2017

„ZŠ a MŠ má talent“

ZŠ i MŠ

24. 2. 2017

karneval ve škole

ZŠ i MŠ

27. 2. – 3. 3. jarní prázdniny
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Vážení spoluobčané,
opět se tedy setkáváme na stránkách Mokrovratského zpravodaje, abychom se s Vámi podělili o dění ve škole. Ještě několik slov k prosincovým akcím. Povedená mikulášská nadílka připomněla dětem blížící se období vánočních svátků. „Kašpárek v pekle“ je název pohádky, kterou zahráli členové
dramatického kroužku ostatním dětem z naší školy. Ke zpříjemnění adventního času přispěla i návštěva kina v předvánoční Praze. Zkrátka nevyšla ani
zvířátka z blízkého lesa, kterým děti donesly vánoční nadílku. Zdobení vánočních stromečků a vzájemné předávání dárků umocnilo kouzlo a poezii Vánoc.
O vánočních prázdninách jsme obnovili a načerpali síly do další práce, která, jak věříme, přinese co nejlepší výsledky.
4. ledna jsme zahájili plavecký výcvik v plavecké škole v Příbrami. Dlouhodobá spolupráce s touto školou je velmi dobrá a splňuje požadavky, které
stanoví ŠVP ZV.
10. ročník turnaje „Člověče, nezlob se“ se uskutečnil 17. ledna a předcházela mu pečlivá příprava. Celkem se zúčastnilo 16 dětí plných nadšení
a očekávání
1. místo: Aneta Hrubá
2. místo: Tadeáš Zoul
3. místo: Kuba Griz
4. místo: Maruška Valterová
Děti si z turnaje odnesly nejen pěkné zážitky, ale i sladkosti, drobné dárky
a diplomy. Zároveň si děti uvědomily, že prohra patří k životu a že je důležité umět se s ní vyrovnat.
17. ledna jsme v naší školce prožili „Bílý den“. Sešli jsme se v bílém
oblečení, s bílou barvou jsme malovali, vyráběli, s bílými papírovými koulemi jsme cvičili, bílá barva nás provázela v písničkách, básničkách a ještě
nás čekal další bílý sněhový poprašek při hrách venku.
19. 1. odpoledne se sešli někteří rodiče se svými dětmi na zimním stadionu v Dobříši a spolu s panem učitelem Mgr. Jaroslavem Melšou proběhl
nácvik bruslení, který vyvrcholil akcí pořádanou městem Dobříš pro děti
bez rozdílu dovednosti bruslení: „Týden bruslení.“ Žáci naší školy i školky se této akce zúčastnili pod vedením pana učitele. Bruslení bylo zdarma
a přispělo k rozvoji tělesné výchovy dětí.
31. 1. jsme předali žákům ZŠ pololetní vysvědčení.
zaměstnanci ZŠ a MŠ Mokrovraty
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POZvÁNKA

Mokrovratský MASOPUSTNÍ PRŮVOD

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.
Po skončení průvodu masopustní zábava v restauraci
U Josefa.

MOKROVRATSK¯

18. 2.
2017

v sobotu 18. února 2017
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INZERCE

BV REALITY
Štětkova 899/20
Praha 4

PRODEJ A PRONÁJEM
NEMOVITOSTÍ VE VAŠÍ LOKALITĚ

Pracujeme po celé ČR
Pište, telefonujte, určitě budete
spokojeni s prací našich makléřů

Přijmeme další makléře
Tel.: 261 222 847
Mob.: + 420 608 880 641
E-mail: janatova@bv-reality.cz

www.bv-reality.cz
www.spanelskereality.cz

INZERCE

JET Money, s.r.o.
Poskytujeme
nebankovní
půjčky od 5 000
do 20 000 Kč.
Jsem vázaný zástupce, pracuji
pro jednoho poskytovatele.
Doba splácení je 13 měsíců,
splátky 1x měsíčně.
Vyplacení peněz při podpisu
smlouvy.

Tel.: 737 154 214

PRODEJ
SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky
typu Tetra hnědá a Dominant ve všech
barvách z našeho chovu:
- stáří 14 až 19 týdnů,
- cena 149 až 180,- Kč/ks.
Prodej: 27. února 2017
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

EET
POKLADNÍ
SYSTÉMY
www.SPRAVA EET .eu

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

Prodej a servis
/"$&01/Ā+ģ %
-,()!"+

+420 603 836 323

www.r55.cz
tel.: 251 550 087

