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OPùT KATEGORIE: ·TAFETOV¯ DUATLON TROJIC
Souãástí je i DùTSK¯ ZÁVOD a ve‰keré dûní se odehraje
v blízkosti areálu Oplocenka v Novém Knínû.
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www.nktriatlon.cz
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
ve dnech 19.–21. července proběhne v Novém Kníně mezinárodní Mistrovství ČR a SR v rýžování zlata. Tentokrát na rozdíl od minulých ročníků
v areálu Oplocenka. Je to vlastně generálka na příští rok, kdy naše město
bude dějištěm mistrovství světa v tomto sportu.
Je jasné, že kromě prestiže a zviditelnění Nového Knína akce přinese
i některá negativa. Myslím především pohyb mnoha lidí v areálu i mimo
něj, a to i v nočních hodinách. Pochopitelně organizátoři udělají vše pro
minimální zátěž, ale přesto Vás prosím o shovívavost v těch několika dnech,
kdy mistrovství proběhne. Účastníci jsou většinou slušní lidé, ale samozřejmě pohyb tolika lidí určitý ruch přinese.
Ing. Tomáš Havlíček
starosta

Titulní kresba:
Varhany v novoknínském kostele sv. Mikuláše
Novoknínsk¯
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ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
USNESENÍ č. 6/19 ze zasedání zastupitelstva města
ze dne 25. 4. 2019
• USNESENÍ č. 1-6/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje program zasedání.
• USNESENÍ č. 2-6/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
volí ověřovatele zápisu: paní Petru
Moravcovou a pana Tomáše Kadlece.
• USNESENÍ č. 3-6/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
projednalo nepodepsaný zápis ze
zastupitelstva č. 3/2018 a tento zápis
schvaluje.
• USNESENÍ č. 4-6/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
projednalo nepodepsané zápisy ze
zastupitelstva č. 34/2018, č. 37/2018
a ukládá kontrolnímu výboru navrhnout doplnění jednacího řádu
zastupitelstva tak, aby ověřovatel
v budoucnu konkretizoval svůj nesouhlas s podpisem zápisu.
• USNESENÍ č. 5-6/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
projednalo odvody do státního rozpočtu dotace na popovodňové škody
a zateplení zdravotního střediska
a pověřuje radu města zajistit právní rozbor a pomoc v řešení této situace a informovat zastupitelstvo města o průběhu celé záležitosti.
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• USNESENÍ č. 6-6/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
projednalo zápis sportovní, kulturní a sociální komise a schvaluje dotace z těchto fondů následovně:
Den dětí Čáp
31.500,Pohádkový les Libčice
15.000,Dět. karneval Libčice
2.000,TJ Sokol Nový Knín
200.000,SK Nový Knín
200.000,Skautský tábor Indián. léto 10.000,ČHJ Libčice – soustředění 12.000,ČHJ Libčice – pohár starosty 10.000,Kentauři Nový Knín
14.000,Ševci hokejový klub
18.000,Rehabilitač. cvičení seniorů 6.000,Bike service Klecany
20.000,• USNESENÍ č. 7-6/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
projednalo zápisy finančního výboru a kontrolního výboru a ukládá předsedům navrhnout kandidáty
do kontrolního a finančního výboru.
• USNESENÍ č. 8-6/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
pověřuje starostu zveřejněním záměru prodeje pozemku p.č. 106/77 v k.ú.
Sudovice a zároveň pověřuje stavební komisi přípravou výběrového řízení na následný prodej pozemku.
• USNESENÍ č. 9-6/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje
smlouvu
o
budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby Nový
Knín, Masnerova, kNN čp. 263 č. IVzpravodaj
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12-6023532/VB/1 ve prospěch ČEZ
Distribuce, a.s., IČ 24729035.

Ing. Tomáš Havlíček, starosta města
Petr Chmelík, místostarosta
V Novém Kníně dne 25. 4. 2019

USNESENÍ č. 11/19 ze zasedání Rady města Nový Knín ze dne
16. 4. 2019
• USNESENÍ č. 1-11/2019-RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program rady.
• USNESENÍ č. 2-11/2019-RM
Rada města Nový Knín projednala informace o zahájení činnosti
městské policie.
• USNESENÍ č. 3-11/2019-RM
Rada města Nový Knín schvaluje
přijetí do pracovního poměru D. K.,
a to do funkce strážníka Městské policie Nový Knín od 17. 4. 2019.
• USNESENÍ č. 4-11/2019-RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program zastupitelstva 25. 4. 2019.
• USNESENÍ č. 5-11/2019-RM
Rada města Nový Knín schvaluje hospodářský výsledek Základní
a Mateřské školy Nový Knín za rok
2017 a rozdělení fondů. Hospodářský
výsledek a rozdělení fondů je nedílnou součástí tohoto usnesení.
• USNESENÍ č. 6-11/2019-RM
Rada města Nový Knín schvaluje
účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Nový Knín za rok 2018.
• USNESENÍ č. 7-11/2019-RM
Rada města Nový Knín bere
na vědomí zápis stavební komise.

Novoknínsk¯

• USNESENÍ č. 8-11/2019-RM
Rada města Nový Knín schvaluje pronájem pozemků parc. č. st. 115
a 384/7 v k.ú. Starý Knín panu M. V.
• USNESENÍ č. 9-11/2019-RM
Rada města Nový Knín schvaluje
pronájem pozemků parc. č. 918/21,
918/77, 918/78 a 908/22 v k.ú. Nový
Knín manželům J. a O. K.
• USNESENÍ č. 10-11/2019-RM
Rada města Nový Knín bere
na vědomí zápis sportovní, kulturní
a sociální komise a postupuje zastupitelstvu k projednání a schválení
rozdělení finančních prostředků.
• USNESENÍ č. 11-11/2019-RM
Rada města Nový Knín schvaluje stavební komisí navrženou koncepci oprav místních komunikací
dle zápisu komise ze dne 9. 1. 2019
a pověřuje stavební komisi vytvořit
harmonogram těchto oprav. Tímto
je zároveň revokováno usnesení RM
č. 2-82/2018-RM ze dne 26. 2. 2018.
• USNESENÍ č. 12-11/2019-RM
Rada města Nový Knín zamítá
vyrovnání zůstatkové ceny kuchyně
na zdravotním středisku.
• USNESENÍ č. 13-11/2019-RM
Rada města Nový Knín schvaluje
pořízení právního informačního systému Codexis od společnosti Atlas
zpravodaj
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software v hodnotě 70.500,- Kč bez
DPH na dobu tří let.
• USNESENÍ č. 14-11/2019-RM
Rada města Nový Knín bere na
vědomí zápis kontrolního výboru ze
dne 11. 4. 2019.
• USNESENÍ č. 15-11/2019-RM
Rada města Nový Knín schvaluje

smlouvu o zajištění výkonu činnosti koordinátora BOZP se společností
Publikon Bohemia, s.r.o. na investiční akci Stavební úpravy ZŠ Nový
Knín.
Ing. Tomáš Havlíček, starosta města
Mgr. Augustin Kůr, člen rady
V Novém Kníně dne 16. 4. 2019

USNESENÍ č. 12/19 ze zasedání Rady města Nový Knín ze dne
29. 4. 2019
• USNESENÍ č. 1-12/2019-RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program rady.
• USNESENÍ č. 2-12/2019-RM
Rada města Nový Knín projednala žádost o finanční příspěvek ve
výši 40.000,- na konání Novoknínského duatlonu 2019.

• USNESENÍ č. 3-12/2019-RM
Rada města Nový Knín bere na
vědomí rozhodnutí o přerušení provozu mateřské školy. Provoz bude
přerušen v době od 1. července do
30. srpna 2019.
Ing. Tomáš Havlíček, starosta města
Mgr. Augustin Kůr, člen rady
V Novém Kníně dne 29. 4. 2019

SDĚLENÍ RADNICE

Pozvánka na zasedání zastupitelstva
Zastupitelstvo města Nový Knín zve na své zasedání,
které se bude konat ve čtvrtek 13. 6. 2019
od 19.00 hodin v Hospůdce Na návsi v Libčicích.
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Poděkování
Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci pálení čarodějnic a stavění májek ve všech našich částech. Dále děkuji všem zúčastněným při
pietních aktech 8. května v Novém Kníně i Záborné Lhotě.
Starosta města

Zákon o pohřebnictví
Novela zákona o pohřebnictví č. 193/2017 uložila obcím a městům novou, přísnější povinnost evidence
toho, co se na hřbitově děje. V této souvislosti platí, že
otevřít hrobové zařízení, uložit nebo vyjmout ostatky
i urny lze jen se souhlasem provozovatele veřejného
pohřebiště, tedy obcí a měst, které o všem prostřednictvím obecního nebo městského úřadu musí vést
velmi podrobné záznamy. Otevřením hrobu se rozumí
např. i výměna náhrobku kamenickou firmou. Za neoznámenou, nepovolenou manipulaci s hrobovým zařízením hrozí vysoké pokuty občanům (až
100 000,-) i obci a městu.
Pokud tedy máte v úmyslu ukládat urnu, ostatky, případně opravovat hrob,
jste povinni vše oznámit na Měú Nový Knín – Marcela Černá – matrika
nebo e-mailem marcela.cerna@mestonovyknin.cz.

HASIČI
Soutěž družstev 23. okrsku Sboru dobrovolných hasičů
V sobotu 4. května 2019 proběhla v Záborné Lhotě soutěž družstev 23.
okrsku SDH, tj. SDH Nový Knín, Prostřední Lhota, Sudovice a Záborná Lhota. SDH Záborná Lhota byla tentokrát pořádajícím sborem. Ačkoliv počasí
nám nebylo právě nakloněno, nebylo nutné vyřadit pravidelnou disciplínu,
a to běh na 100 m s překážkami.

Novoknínsk¯
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Výsledky jsou následující:
• DRUŽSTVA ŽEN
1. místo Tereza Pecková (SDH Záborná Lhota) – čas 21,41 s
2. místo Nina Hájková (SDH Sudovice) – čas 23,91 s
3. místo Veronika Hájková (SDH Sudovice) – čas 24,22 s
• DRUŽSTVA MUŽŮ
1. místo Pavel Vondrák (Záborná Lhota) – čas 21,27 s
2. místo Lukáš Kousal (SDH Záborná Lhota) – čas 22,16 s
3. místo Jaroslav Šturma (SDH Nový Knín) – čas 22,70 s
Poté následovala soutěž v požárním útoku, kterou vydatně doplňovala
voda z nebe. Rozhodčí byli nuceni použít deštníky, jinak by byli důkladně
promáčení.
Celkové výsledky soutěžení jsou následující:
• DRUŽSTVA MUŽŮ
1. místo SDH Záborná Lhota
2. místo SDH Sudovice
3. místo SDH Prostřední Lhota
4. místo SDH Nový Knín
• DRUŽSTVA ŽEN
1. místo SDH Záborná Lhota
2. místo SDH Sudovice
Děkuji všem účastníkům za jejich čas, sportovní elán a perfektní výsledky. Děkuji rovněž pořadatelům, kteří vše připravili – plochu pro běh
na 100 m s překážkami a pro požární útok, stanoviště zapisovatelů, stánky
s občerstvením. Vítězná družstva obdržela krásné diplomy, poháry a samozřejmě i dárky. Putovní poháry nezměnily své stanoviště. Oba sbory Záborné Lhoty – družstva mužů i žen – mají bojového ducha a putovní poháry
opět vybojovaly.
Přeji všem krásný zbytek jara, nádherné léto a zasloužené dovolené. Těším se na setkání v srpnu, kdy proběhne tradiční „Den soutěží v požárním
sportu“ v Novém Kníně.
Miroslav Konopásek
starosta 23. okrsku SDH
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Sixty 2019 Nalžovice
Ve středu 8. 5. 2019, tak jako každý rok, jsme se s dětmi účastnili soutěže
v běhu na 60 m s hasičskými překážkami.
Soutěž je to pro jednotlivce, ale jako tým máme velkou radost z každé
medailové pozice. Nevedli jsme si vůbec špatně.
• V kategorii PIŠKOTI (3–8 let) v konkurenci 18 dětí se na 2. místě umístila
Bela Pilařová.
• V kategorii mladší dívky (8–12 let) se v konkurenci 20 závodnic umístily:
Simča Petřinová 16. místo, Nela Pilařová 15. místo, Barbora Kalašová 14. místo, Tereza Soukupová 13. místo, Kateřina Kolková 12. místo,
Anna Dragounová 9. místo a krásné 3. místo obsadila Veronika Hájková.
•V
 kategorii mladší chlapci (8–12 let) se v konkurenci 20 závodníků umístil na 16. místě Martin Kalaš.
•V
 kategorii starší dívky (12–16 let) se v konkurenci 10 závodnic utkaly
a umístily: Veronika Hájková na 5. místě (startovala za 2 věkové kategorie) a krásné 3. místo obsadila Veronika Tesařová.
• A v poslední kategorii starší chlapci (12–16let) se utkalo 11 chlapců s těmito výsledky: 11. místo Jarda Tesař, 9. místo Ondra Vobora, 8. místo Pepa
Kolka a velmi pěkné, ač nemedailové 4. místo Michal Soukup (rozdíl
mezi 4. a 3. místem byl 0,26 vteřiny).

Župní soutěž Nalžovice
Hned v sobotu 11. 5. 2019 jsme opět v Nalžovicích bojovali hned v několika disciplínách: štafeta 40x60m s překážkami, uzlová štafeta a dále královská disciplína požární útok s vodou.
Na štafetách se nám v konkurenci Nalžovic a Křepenic moc nedařilo,
i když výsledné časy nebyly z nejhorších. Přesto obě družstva mladší i starší žáci skončila v této disciplíně na 3. místě. Uzlová štafeta nebyla hodnocena, a tak pro nás byla pouze tréninkovou disciplínou. Požární útok však
byl lítý boj. Mladší žáci z Libčic s přehledem tuto disciplínu vyhráli a stačil
jim na to čas 20,61 vteřin. V celkovém hodnocení disciplín tedy skončili
na krásném 2. místě a postoupili tak na republikové kolo v požárním sportu
mládeže 8. 6. 2019 tentokrát ve městě Hlinsko v Čechách.
Starší žáci velice znervózněli po špatném pokusu nalžovického týmu.
Útok s časem 26,68 vteřin je v tu chvíli posunul na 2. místo, celkově se umístili na 3. místě a také postupují na republikové kolo mládeže, čímž mi opět
dělají velkou radost.
Naši piškůtci (naše pojmenování těch nejmenších hasičů ve věku do 6
let) přijeli na tuto soutěž s ukázkou požárního útoku a zvládli ho za 63,53
Novoknínsk¯
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vteřiny. Zatím to není na konkurování mladším žákům, i když už vlastně
běhají ve stejné věkové kategorii díky předškolákům. Přesto v tomto týmu
jsou i 4leté děti, a tak zatím jen ukazují, co všechno už se naučily.
Každopádně všechna družstva chválím za výkony, které na soutěžích
předvedla. Nyní se intenzivně připravujeme na republikové kolo, proto nám
prosím držte palce, ať se nám v Hlinsku vede ještě lépe.
Jana Kolková – vedoucí mládeže ČHJ Libčice

CO SE DĚLO V DOMEČKU
Milí čtenáři,
v lednu jsme měli v Mateřské škole Nový Knín kino. Děti se formou pohádky seznámily s planetami naší sluneční soustavy. Navštívili jsme také
kostel ve Starém Kníně s krásnými jesličkami. Nezapomněli jsme také krmit ptáčky. Každý den dostávali do krmítka směs semínek a pochutnávali si
také na lojových koulích.
V únoru nás navštívila lektorka z ochrany fauny ČR Hrachov s eko programem „Z ptačí perspektivy“. Děti si také užily zimní radovánky, stavěly
sněhuláky a na louce na kopci jezdily na bobech a lopatách. S masopustními staročeskými tradicemi jsme se seznámili na výletě v Čechově stodole
v Bukové. V tvořivé dílničce si děti vyrobily masku na karneval. Karneval
v MŠ byl veselý s promenádou masek a skupinovými soutěžemi.
V březnu jsme shlédli divadelní představení „Nemocný pejsek“, které
nám v MŠ předvedli herci z divadla Úsměv. Děti se také seznámily se životem motýlů, jejich užitečností pro přírodu v eko programu „Dobrý den
Otakárkovi“. Pan učitel Kůr ze ZŠ si přišel popovídat s budoucími prvňáčky,
naučil je píseň a pozval je na návštěvu do ZŠ. Předškoláci se do školy těšili. Seznámili se s prostředím ZŠ, kam po prázdninách nastoupí do 1. třídy.
Školou je provedl pan ředitel s panem zástupcem. Děti se byly podívat také
v tělocvičně, jídelně a ve školní družině.
Předškoláci byli v muzeu v Novém Kníně na velikonoční výstavě, malovali voskem na výdumky a s dopomocí si upletli pomlázku. Krásné divadelní představení s aktivním zapojením našich dětí „V korunách stromů“ jsme
si užili s herci divadla Letadlo. V dubnu také proběhlo fotografování dětí.
V divadle v Příbrami jsme viděli představení Pyšná princezna, pohádka
s mnoha písničkami.
V květnu jsme popřáli maminkám k svátku na besídce. Děti maminkám
zatancovaly, zazpívaly, zahrály pohádku a předaly jim přáníčko s dárečkem.
Navštívilo nás divadlo Úsměv s představením „Maminčin svátek“. 13. 5. proběhl v odpoledních hodinách zápis do MŠ. Ve středu 22. 5. pro nás přijel
autobus a jeli jsme na výlet do Zoo Tábor. Nejvíce se nám líbili medvědi. Ce-
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lodenní výlet se nám vydařil.
V červnu si děti vyzkouší rýžování zlata na zahradě MŠ a seznámí se
s historií královského zlatohorního města Nový Knín. Čeká nás také rozloučení s předškoláky s pasováním na školáčky s divadlem Koloběžka a pohádkou „Námořnická“. Na rozloučenou se všemi dětmi před prázdninami
přijede opět divadlo Koloběžka, tentokrát s pohádkou „Indiánskou“. Všem
dětem přejeme úžasné prázdniny bez karambolů a školáčkům úspěšný start
v 1. třídě ZŠ.
Za kolektiv MŠ Nový Knín napsala Blanka Kokštejnová

CO NOVÉHO U TROLÍKŮ

PÁTEK

Zápis dětí do školičky Lesní rodinný klub Pod Trolím vrchem se uskuteční 14. 6. od 16.30 hod v Prostřední
Lhotě č. 4, případně možno telefonicky – S. Sladkovská, tel.
731 474 720.

14. 6.
2019

Na všechny nově příchozí děti a rodiče se těší tety Lesního klubu.
www.skolkatrolivrch.cz

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR U TROLÍKŮ
• 1. TURNUS 15. 7. – 19. 7. 2019
• 2. TURNUS 5. 8. – 9. 8. 2019
Na děti již tradičně čeká opékání buřtíků, pečení, vaření, batikování, výlety, pobyt v lese i pěkném zázemí školičky u Trolíků. Navštíví
nás opět pan včelař, paní šperkařka.
• Cena včetně oběda: 1 100 Kč (+ sourozenecká sleva)
• Místo konání: Prostřední Lhota 4
• Info na tel.: 731 474 720, Soňa Sladkovská

www.skolkatrolivrch.cz
Novoknínsk¯
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ČERVEN VE FARNOSTI
1. 6.	v Živohošti uzavřou svátostné manželství Katarina Kačmarová a Karel Mráz
Blahopřejeme!
15.00 hod. mše sv. ve Velké Hraštici
2. 6. v Živohošti dvě děti budou u prvního svatého přijímání
8. 6. 14.00 hod. poutní mše sv. v Nechalově
20.00 hod. Svatodušní vigilie v Živohošti
9. 6. ve Starém Kníně dvě děti budou u prvního svatého přijímání
15.00 hod. Županovice poutní mše svatá
15. 6.	v 11.00 hod. MUDr. Martin Moravec O.Cr. přijme kněžské svěcení
v kostele sv. Františka v Praze u Karlova mostu.
20. 6. Slavnost Těla a Krve Páně
17.00 hod. v Boroticích po mši svaté eucharistický průvod obcí
22. 6.	v 10.00 hod. v pražské katedrále čtyři jáhni přijmou kněžské svěcení
15.00 hod. poutní mše sv. v Libčicích
18.00 hod. poutní mše sv. na Pouštích
28. 6.	11.00 hod. uzavřou svátostné manželství Kateřina Zemanová a Patrik Janok
Blahopřejeme!

J
Dne 17. května uplynulo 50 let od úmrtí kardinála Josefa Berana, zároveň si letos připomínáme události, které před 70 lety předznamenaly
internaci a perzekuci kněží v komunistickém režimu. Jako připomínka
těchto událostí se bude v Praze konat mimo jiné arcidiecézní eucharistický kongres 2019 s názvem „Eucharistia et labor“.
„Připravovaný Beranův eucharistický kongres v pražské arcidiecézi,
soustředěný na katedrálu sv. Víta a vycházející z Beranova hesla Eucharistia et labor, je jednou z forem odpovědi, ale i řešení sjednocení v Kristově
oběti s vědomím, že usilovná práce na sobě samých je potřebnou cestou
k ozdravění naší církve. Tato cesta není možná bez odvahy, protože láska,
která se sama vydává za druhé, je jediným řešením. Spojení s připomínkou
bolestné události Božího Těla v roce 1949 je dobrou příležitostí, ale i přípravou na světový eucharistický kongres, který se bude konat v příštím roce
za účasti Svatého otce v Budapešti,“ uvedl pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP.
Kardinál Beran v předvečer slavnosti Těla a krve Páně 18. června 1949
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ve strahovském klášterním kostele pronesl veřejně jedno ze svých posledních kázání, ve kterém vyzýval věřící k větší jednotě s biskupem, k vytrvalosti a lásce ke Kristu v těžké době, kterou zakoušeli. Druhý den se měl
konat průvod Božího těla. Katedrálu však obsadili členové Lidových milicí
a příslušníci StB a arcibiskup se stal vězněm ve vlastním domě, čímž začala
jeho internace.
Nadcházejícím kongresem chce Arcibiskupství pražské vzdát Bohu
chválu a vyjádřit vděčnost a uznání všem kněžím, kteří s láskou a neúnavně den za dnem slaví mši svatou a umožňují věřícím přístup k hostině Páně.
Slavnost Těla a krve Páně se bude konat ve čtvrtek 20. června v 17.00
v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, celebrovat bude arcibiskup pražský
Dominik kardinál Duka. Po mši svaté bude následovat eucharistický průvod
do baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Strahově se vzpomínkou na kardinála Josefa Berana.

J
Slavnost Těla a krve Páně ve čtvrtek po svátku Nejsvětější Trojice.
Svátek zavedl Urban IV. r. 1264 po zázraku v Bolseně. Roku 1314 byl potvrzen Klementem V. Od 15. stol. se po celé církvi rozšířil zvyk konat eucharistické procesí.
Církev žije z eucharistie a v rozmanitých formách zakouší, jak se stále
naplňuje Kristův příslib: „Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce
světa!“ (Mt 28,20). V eucharistii se církev raduje z této přítomnosti s jedinečnou intenzitou, neboť chléb a víno se proměňují v tělo a krev Pána. Když
o Letnicích církev, lid nové smlouvy, začala své putování k nebeské vlasti,
Nejsvětější svátost nadále pravidelně doprovázela její dny a naplňovala je
důvěryplnou nadějí. Kristus nám skrze přijímání svého těla a krve předává
také svého Ducha.
Eucharistická oběť je „zdrojem a vrcholem celého křesťanského života.
„Vždyť nejsvětější eucharistie obsahuje celé duchovní dobro církve, Krista
samého, našeho velikonočního Beránka a živý chléb. Skrze své tělo, Duchem svatým oživované a oživující, dává lidem život“. Proto církev stále
upírá svůj pohled na Pána ve Svátosti oltářní, v níž odhaluje plné vyjádření
jeho nesmírné lásky.
Ten, kdo se živí Kristem v eucharistii, nemusí čekat na věčný život až
po smrti: má jej už na zemi jako prvotinu budoucí plnosti, která pojme člověka v jeho úplnosti. V eucharistii totiž dostáváme také záruku tělesného
vzkříšení na konci světa: „Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má věčný život
a já ho vzkřísím v poslední den“ (Jan 6,54).
(Vybráno z encykliky Jana Pavla II.)
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BENEDIKT XVI. ODPOVÍDÁ DĚTEM na téma eucharistie
PROČ JE PRO NORMÁLNÍ ŽIVOT
DOBRÉ CHODIT NA MŠI
A K PŘIJÍMÁNÍ?
Umožňuje to dostat náš život do rovnováhy. Obklopuje nás totiž spousta
věcí. A lidé, kteří nechodí do kostela, nevědí, že je to právě Ježíš, co jim
chybí. Cítí ale, že jim v životě něco chybí.
Jestliže v mém životě není Bůh,
jestliže v mém životě není Ježíš,
chybí mi velmi důležitý přítel,
chybí mi důležitá radost pro život,
chybí mi síla růst po lidské stránce,
chybí mi síla překonat slabosti
a zrát jako lidská bytost.
Výsledky života bez Ježíše a bez sv. přijímání neuvidíme hned. Ale jak jdou
týdny a roky, nepřítomnost Boha, nepřítomnost Ježíše začíná být citelná.
Je to jakási podstatná a zničující neúplnost. Mohl bych povídat o zemích,
kde dlouhá léta panoval ateizmus: jsou tam zničené duše lidí, ale i zničená
země. Z toho můžeme vidět, jak je důležité, a řekl bych nejpodstatnější, být
řízen Ježíšem.
Je to On, kdo nás osvěcuje,
kdo nám nabízí životní doprovázení,
doprovázení, které potřebujeme.
(Zpracováno na základě textů ze setkání papeže Benedikta XVI.
s dětmi, které byly u prvního svatého přijímání. 15. 10. 2005)

J
Vyprošuji všem Boží požehnání
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PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Žádost o spolupráci
Oblastní archiv Příbram zpracovává dokument o historii sodovkárny
v Novém Kníně. K tomuto účelu hledá předměty a dokumenty vztahující se
k této provozovně.
Informace uvítá pan Arnošt Vošahlík na tel.: 731 855 591.

Vzpomínání nejen na pana Ureše
V červnu 1999 zemřel dlouholetý organizátor knínské kultury pan František Ureš. O této osobnosti novoknínského života jsem to podstatné napsal
už před pěti roky (článek vyšel v čísle 2/2014), a tak se asi částečně budu
opakovat.
A částečně asi budu trochu odbočovat od tématu – protože jakožto pracovník v oblasti kultury nám pan Ureš a jeho spolupracovníci zprostředkovávali setkání s dalšími zajímavými osobnostmi, které by nebylo špatné
připomenout.
O tom, že pan Ureš stál u zrodu stálého kina v bývalém hostinci U Loučků, jsem se jistě již zmínil. Stejně tak i o tom, že byl jeho vůdčí osobností
po celou dobu jeho provozu, zhruba do roku 1990. Pokus změnit tento útulný
biográfek v kinokavárnu (která by za nových poměrů snad měla více šancí
na přežití) už bohužel nevyšel, a tak provoz tohoto kulturního stánku skončil.
Že pomohl prosadit i výstavbu kina letního, mu už také nikdo neodpáře.
Stalo se tak začátkem 70. let 20. století. V té době fungovalo provizorní letní
kino v sousedství toho zimního, avšak jednak jeho hlediště i promítací kabina byly na cizím pozemku, jednak zájem diváků převyšoval jeho kapacitu.
A tak bylo záhodno poohlédnout se po něčem větším. Pro stavbu nového
kulturního stánku bylo zvoleno bývalé ložisko cihlářské hlíny, která se zde
kdysi těžila pro křižovnické stavby, zejména pro velkou přestavbu křižovnického dvora na přelomu 19. a 20. století. Bylo to v té době místo plné nepravidelných hrbolů, pro mechanizované zemědělství naprosto nevhodné.
Ostatně proto si tam trávu sekali ručně obyvatelé přilehlých stavení. Oč
však bylo toto místo horší pro zemědělskou velkovýrobu, o to víc se hodilo
pro sáňkování a asi i lyžování. Jednoho dne se do tohoto sáňkařského ráje
zakously zemní a pak i stavební stroje – a po oblíbeném místu pro zimní
radovánky dětí z okolí byla veta. Hrboly byly zplanýrovány, vybudována
promítací kabina i plátno. Zrodil se tak areál, který by slušel i výrazně většímu městu.
Novoknínsk¯
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V létě 1974 (tedy před 45 lety) práce na letním kině finišovaly, a tak provizorní letní scéna vedle kina U Loučků už nebyla spuštěna a v „zimním“ kině
se onoho roku promítalo zhruba do půlky července. Dokonce si pamatuji,
který film se tehdy hrál jako poslední před otevřením nového letního kina:
jednalo se o americký western Mackennovo zlato.
Asi to nebyl kdovíjak umělecky hodnotný kus, zejména závěr filmu, kdy
hlavní hrdinové na koních prchají z údolí, jehož skály se těsně za nimi
hroutí, se jeví jako poněkud přitažený za vlasy. Přesto však existuje důvod,
proč si toto dílko připomenout. Jednak i tento film slaví jubileum – byl natočen v roce 1969, tedy před padesáti lety, jednak zhruba měsíc po otevření
novoknínského letního kina vstoupil do dějin Prahy. Dne 14. srpna 1974
se promítal v pražském kině Veletrhy – a před jeho koncem přišel pokyn
k evakuaci. Toho večera byla většina Veletržního paláce, v jehož přízemí
se ono kino nacházelo, zničena rozsáhlým požárem (samotné prostory kina
a prodejna Tuzexu vedle, pokud je mi známo, nakonec jako jedny z mála
prostorů budovy požárem přímo zasaženy nebyly). Zda bylo návštěvníkům
onoho představení vráceno vstupné, nebo byli odbyti, že si za své peníze
místo filmového dobrodružství užili dobrodružství opravdové, takže by si
vlastně měli ještě připlatit, mi není známo.
Údaje o tom, kolik umělců díky panu Urešovi v Novém Kníně vystupovalo, nemám, ale málo jich nebylo. Namátkou herec Radovan Lukavský,
harfistka Libuše Váchalová, její dcera – rovněž harfistka – Jana Boušková.
Myslím, že též Talichovo kvarteto.
A jen málo chybělo k tomu, aby do našeho města zavítal i Karel Kryl. Pro
nedostatek židlí v sokolovně, kde se vystoupení mělo 28. října 1991 původně
konat, byl program přeložen do sportovní haly na Dobříš.
Snad se čtenáři nebudou zlobit, když zopakuji první věty, které Karel
pronesl, když přišel k pořadatelům (pomáhal jsem tehdy trhat lístky): „Provinili jste se! Víte, že jste se provinili?! Znemožnili jste mi vystupovat s panem prezidentem! Děkuji vám!“
Možná v té souvislosti vytane na mysli otázka, nakolik by Karel byl ochoten vystupovat s panem prezidentem dnešním. Jak by tomu bylo nyní, už
nezjistíme (letos uplynulo žel již 25 let, co Karel Kryl není mezi námi), ale
přesně rok po onom památném dobříšském vystoupení se s Milošem Zemanem na jednom pódiu setkal. Bylo to v pražském kulturním domě Eden,
kde se 28. října 1992 konal mítink proti dělení Československa. Vedle Karla
Kryla a Miloše Zemana bylo možno na jevišti spatřit Petra Millera, Pavla
Dostála a několik dalších osobností – včetně jednoho faráře Církve československé husitské, jehož jméno jsem už ale dávno zapomněl. Zazněla řada
proslovů (které se obešly bez vulgarismů, a to i ze strany Miloše Zemana),
Karel Kryl zazpíval několik svých písniček, podepisovaly se petice proti
mezinárodnímu uznání nástupnických států, pokud bude Československo
rozděleno bez referenda. Podepsal jsem ji i já a předpokládám, že pod ní
spočinul i podpis Karla Kryla – jen ne na témž petičním archu.
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Vraťme se však od Karla Kryla k panu Urešovi. A v té souvislosti dojde
i na jednu osobnost, která sice nežila přímo v Novém Kníně, ale až tak daleko od nás to nebylo.
Opět budu opakovat část toho, co jsem napsal již před pěti lety. Když
se panu Urešovi podařilo do Nového Knína dostat kulturu, o jejíž kvalitě
byl přesvědčen, věnoval nemalé úsilí její propagaci. Podoben misionářům
jedné nejmenované náboženské společnosti chodil od domu k domu (aspoň
tam, kde předpokládal kulturní zájmy) a vypravoval nikoli o tom správném
hledání smyslu života a chápání Bible, nýbrž o uměleckých kvalitách toho
či onoho díla. Čímž zajistil aspoň jakous-takous návštěvnost.
Jenže pak nadešel červen 1999. Pan Ureš sehnal Alfreda Strejčka a Štěpána Raka s jejich pořadem věnovaným památce tehdy nedávno zesnulého Jaroslava Foglara. Všechno bylo zařízeno, zbývalo jen jediné: oběhnout
baráky a spoluobčanům vysvětlit, o jak skvělé vystoupení půjde. Jenže
k tomu už nedošlo – pan Ureš mezitím zemřel. A tak účinkující čekal šok:
na pořad, který byl jinde beznadějně vyprodán, přišlo kdo ví jestli dvacet
lidí. Ke cti účinkujících nutno říci, že onen šok ustáli, a přestože obecenstvo
působilo dojmem hrstky trosečníků vyvržených na břeh pustého ostrova,
své vystoupení uskutečnili. Jen opustili pódium, přesunuli se k divákům
do hlediště. A nakonec přidali jednu kapitolu z Proroka od Chalíla Džibrána
(1883–1931), spisovatele, básníka a malíře libanonského původu, který však
větší část svého života prožil v USA.
Úryvkem z onoho díla zakončím toto vyprávění i já. Ale ještě předtím
se zastavím u překladatele. Přesněji u jednoho z překladatelů, protože
české překlady Proroka existují nejméně tři. Tím překladatelem byl Boris
Merhaut (v případě Proroka se svou ženou Eliškou). Není zde místo pro
rozsáhlejší životopis, proto se věnujme jen tomu nejzákladnějšímu – důvodu, proč si právě tohoto orientalistu, překladatele a publicistu připomenout zde.
Boris Merhaut se narodil 6. ledna 1924 v pražských Hlubočepích. Později studoval na Orientálním ústavu, kde se seznámil se svou pozdější ženou Eliškou. Tam se nakonec udržel až do roku 1972, kdy musel odejít
z politických důvodů. Byl též členem psychoterapeutické sekce Psychiatrické společnosti a Světové federace duševního zdraví. A nyní se dostáváme k tomu, proč se o něm zmínit zde, v Novoknínském zpravodaji:
od roku 1975 měl chalupu v Budínku u Dobříše, kde pořádal letní tábory
a semináře jógy. Tam jezdívali i zahraniční diplomaté, což tehdejší Státní
bezpečnost (která ho sledovala a nějakou dobu se ho snažila „zlanařit“)
nedokázala pochopit. Za dobu činnosti tohoto „miniášramu“ se v Budínku
vystřídalo kolem 1000 zájemců. V roce 1995 se pak přestěhoval na Dobříš,
kde potom spolupracoval s ochranáři, působil v místním šachovém klubu,
stal se poradcem oddílu jógy a přispíval do Dobříšských listů. Později se
Merhautovi odstěhovali do Horního Bolíkova v okrese Jindřichův Hradec.
V té době Boris přispíval do Poutníka, časopisu vydávaného (dodnes) Obcí
unitářů Brno. Poslední období svého života trávil v Domově seniorů v BuNovoknínsk¯
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díškovicích, odkud byl v září 2016 převezen do jindřichohradecké nemocnice, kde 26. září 2016 nakonec i zemřel.
(Informace byly převzaty z článku Petra Kalače Vzpomínka na Borise
Merhauta otištěného v unitářském časopisu Tvůrčí život 5/2018 – ISSN
2326-1107)
A nyní slíbený úryvek z Proroka (v překladu Elišky a Borise Merhautových) – myslím, že má co říci právě k dnešní době, kdy se slovo „trh“ tak
často skloňuje ve všech pádech:
A obchodník řekl: Promluv k nám o KUPOVÁNÍ A PRODÁVÁNÍ.
A Mustafa odpověděl:
„Země vám dává své plody, a budete-li vědět, jak si jimi naplnit své ruce,
nebudete strádat. Budete-li si vzájemně vyměňovat dary země, naleznete
hojnost a budete uspokojeni.
Ale nebude-li výměna doprovázena láskou a laskavou spravedlností, povede jedny jen k lakotě a druhé k hladu.
Když vy, dělníci moře, polí a vinic, se setkáte na tržišti s tkalci, hrnčíři
a kořenáři, vzývejte ducha země, aby přišel mezi vás a posvětil misky vah
a výpočet, jenž odvažuje hodnotu za hodnotu.
A nestrpte, aby se vašich výměn účastnili lidé s neplodnýma rukama,
kteří by chtěli prodávat svá slova za vaši práci.
Takovým lidem byste měli říci:
	‚Pojďte s námi na pole nebo se vydejte s našimi bratry na moře a tam
rozhoďte svou síť; a země i moře budou k vám stejně štědré jako k nám.‘
A zavítají-li na tržiště zpěváci, tanečníci a hudebníci, kupte si i z jejich
darů.
Neboť i oni jsou sběrači plodů a kadidla, a to, co přinášejí, byť to bylo utkáno ze snů, je oděvem a pokrmem vaší duše.
A dříve, než odejdete z tržiště, postarejte se o to, aby nikdo neodešel
s prázdnýma rukama.
Neboť duch země neusne klidně na perutích větru, dokud nebudou uspokojeny potřeby toho nejmenšího z vás.“
(Chalíl Džibrán: Prorok, překlad Eliška a Boris Merhautovi, nakladatelství
Onyx, 2001, ISBN 80-85228-40-8)
S použitím úryvku z Džibránova Proroka vzpomínal Miloš Hlávka
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ZÁJEZD NA MORAVU
Pojeďte s námi na výlet!

ČTVRTEK

27. 6.

2019
SPCH ZO Nový Knín pořádá ve čtvrtek 27. 6. 2019 zájezd
na Moravu s návštěvou zámků v Náměšti nad Oslavou a Jaroměřicích nad Rokytnou.
Srdečně zveme všechny zájemce, kteří by se s námi chtěli vydat na cestu, aby se přihlásili na telefonním čísle 702 401 066 (paní Kottnauerová)
nebo 608 807 936 (paní Snopková).
Cena zájezdu je 350 Kč, odjezd autobusu z náměstí v Novém Kníně
v 6 hodin.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji panu starostovi Ing. Tomášovi Havlíčkovi za přání a dárky k mým
90. narozeninám.
Miloslava Kronová s rodinou

JUBILANTI MĚSÍCE ČERVNA 2019
• V měsíci červnu oslaví půlkulatiny paní
Miluška Buchtová. Jubileum slaví paní Marie
Maroušková a paní Marie Holá. Narozeniny
má také pan Alois Brejcha. Kulatiny oslaví
i paní Danuška Buřičová a pan Pavel Špaček.
Vám všem přejeme pevné zdraví, spoustu energie a radosti do dalších let.

Měsíčník Novoknínský zpravodaj
Číslo 05/2019 vyšlo v Novém Kníně, dne 1. 6. 2019.
Ministerstvem kultury ČR evidováno pod číslem MK ČR E 10608.
Vydává Městský úřad Nový Knín, nám. Jiřího z Poděbrad 1, 262 03 Nový Knín, IČ 00242888.
Uzávěrka příštího čísla: úterý 25. června 2019.
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ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Upravený zápis ze zasedání zajišťující ochranu osobních údajů je
zveřejněn na úřední desce, ve vývěskách místních částí a na internetových stránkách obce www.chotilsko.cz.
Tento příspěvek shrnuje přijatá usnesení.

Zasedání zastupitelstva obce konané dne 13. 5. 2019
Zastupitelstvo usnesením schválilo:
• účetní závěrku obce za rok 2018,
• podání reklamace skrytých vad stavby rybníka Na Korouhvích dle právního rozboru,
• vybudování dětského hřiště v Sejcké Lhotě na pozemku parc. č. 114,
• finanční příspěvek pro Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR,
o.s., ZO Nový Knín, v částce 2.000 Kč na rok 2019,
• pořádání Antonínské pouti v Záborné Lhotě a finanční příspěvek obce ve
výši 25.000 Kč,
• plán společných zařízení dle Komplexních pozemkových úprav k. ú. Křeničná,
• žádost o umístění stavby na pozemku parc. č. 357/29 a sjezd na pozemek
parc. č. 357/19, vše v k. ú. Chotilsko,
• žádost o umístění stavby na pozemku parc. č. 332 a sjezd na komunikaci
na pozemku parc. č. 350, vše v k. ú. Sejcká Lhota,
• uspořádání akce pro děti „Rozloučení s prázdninami“ v Prostřední Lhotě.
Zastupitelstvo usnesením zamítlo:
• žádost o finanční příspěvek na provoz Linky bezpečí,
• cenovou nabídku na pojištění výstavy 90 let motocyklů JAWA,
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• žádosti o prodej části pozemku parc. č. 369 v k. ú. Křeničná, části pozemku parc. č. 750/20 v k. ú. Chotilsko a části pozemku parc. č. 1371 v k. ú.
Prostřední Lhota,
• nabídku produkce letního putovního kina v Chotilsku.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí k dalšímu projednání:
• návrh 11. ročníku bulletinu „Chotilskem tam i sem“,
• cenovou nabídku VHS Dobříš na osazení sekčních šoupat na vodovodní
řad v Chotilsku,
• návrh na zakoupení nového svozového vozidla pro pracovní četu obce.
-JeF-

BĚH NA ROZHLEDNU VESELÝ VRCH A VŠECHNO KOLEM
ZÁVODU…
Letos už počtvrté! Čtyřikrát jsme uspořádali závod a poprali se s četnými obtížemi! A že jich bylo!
Počasí hlásili bůhvíjaké, mělo pršet. Proto jsem trať
označila mimo šipek, sypaných hrubou moukou na
cestě, také fáborky. Naštěstí jsme nakonec byli bez
deště. Počasí bylo na běhání příjemné, sice moc
slunce jsme si neužili, ale komu to vadilo? Běžci se
přece dokážou zahřát vlastním pohybem.
Tak nejdříve kolik nás běželo… Naprostý rekord,
70 dospělých běžců, 42 dětí (chyběly nám dokonce
medaile při vyhlašování dětí – ale vše je už napraveno, zbývající medaile byly předány) a 9 místních běžců! Co k tomu dodat?
Vždyť nás běhá čím dál víc, a to je ta nejlepší zpráva. Na rozhledně byli
všichni spokojeni. Jednoho velmi staršího běžce jsem se ptala, zdali na něj
nahoře zbyl nějaký koláček (děti se na koláčky, buchtičky a dobrůtky vrhly
jako vlci) a prý zbylo. Tak to mě potěšilo. Dolů se už (na rozdíl od loňských
roků) neneslo nic. Vše se snědlo nahoře, také díky tomu, že to hospodyňky
z Mokrska, Prostřední a Záborné Lhoty napekly úžasně dobré, čemuž se
nedalo odolat. Velký dík jim všem, byl to od nich vlastně sponzorský dar,
neřekly si za to ani o korunu.
Jedna místní běžkyně se zranila a nemohla závod dokončit, prý se začala kochat nádhernou přírodou a necelý druhý kilometr od startu špatně
došlápla a udělala si výron kotníku. Tak jedna nepříjemná věc, a zrovna
místní běžkyně! Ale už se z toho zotavuje.
A teď vše kolem závodu…
Ke zdárnému průběhu celého závodu velkou měrou přispěli partneři našeho závodu, a to jsou: Obec Chotilsko (hlavní partner), nakladatelství
chotilsk¯
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Mladá fronta, Praha, Řeznictví a uzenářství Pavel Šťástka, Prostřední Lhota, Vaněčkův statek, Čelina, Pivovar Regent, Třeboň, Kola
servis Beran, Dobříš, Eleven, Jablonec nad Nisou. Děkujeme!
Děkujeme také všem, kteří nám pomohli, aby závod vůbec proběhl: paní
starostce obce Chotilsko Běle Tobolové, která předávala ceny a losovala
tombolu, dále Hynkovi Hyprovi za „tiskařskou pomoc“, Jiřímu Filgasovi
za grafickou přípravu plakátů a diplomů a za fotografie, Jiřímu Šťástkovi st. za odvoz věcí na rozhlednu a na hřiště a za zapůjčení ozvučovacího
zařízení, Lence Charouskové za fotografie, Miloši Kužvartovi za odstartování závodu, pomocníkům při prezentaci a rozhodčím i asistentům v cíli:
Hynkovi Hyprovi, Haně Šimanové, Aleně Futerové, Libuši Pfingstnerové, Drahuši Weintzeitlové, Petru Švecovi, Janě Požgajové, Vladimíru Vymazalovi, Ivě Sečkářové, a rovněž Jitce Stinglové za zabezpečení
občerstvení na hřišti.
Koláčky, zákusky, palačinky, buchtičky a já ani vlastně pořádně nevím,
jaké byly nahoře dobrůtky, tak ty nám upekly holky z Mokrska, Prostřední
Lhoty a tentokrát i ze Záborné Lhoty. Takže dík patří Marii Moulíkové,
Ivě Sečkářové, Drahomíře Hájkové, Nikole Hájkové, Zlatě Hájkové, Soně
Sladkovské, Aleně Maškové, Běle Tobolové a Martinu Königovi. Bylo to
úžasně dobré a všichni si to pochvalovali.
Takže ještě jednou: Moc, moc, moc děkuji jménem všech účastníků závodu, a už teď se těšíme na pátý ročník našeho Běhu na rozhlednu Veselý
vrch!
Libuše Vlachynská
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MÁJ, NEJEN VLTAVA RUNU ČAS…
Přelom dubna a května byl všemi členy SDH Chotilsko napjatě vyhlížen.
Dne 26. dubna měli zastupitelé Středočeského kraje na programu svého
jednání i bod, který se přímo dotýkal obce Chotilsko – schvalování dotace
ve výši až 1.000.000 Kč na rekonstrukci výjezdového vozidla obce, tedy
Tatry 815. Dovolím si v této souvislosti parafrázovat: Dobrá věc se podařila, naše snaha zvítězila; a dotace ve výši 1.000.000 Kč pro obec byla
schválena. V této souvislosti si dovolím poděkovat nejen radnímu Středočeského kraje pro oblast bezpečnosti JUDr. Robertu Bezděkovi, ale i zastupiteli Středočeského kraje a starostovi Petrovic panu Petru Štěpánkovi, kteří
„náš“ problém s nemožností podat žádost o dotaci v roce (2017), kdy byla
rekonstrukce vozidla připravována a kdy byla schvalována i dotace ve výši
1.500.000 Kč od Ministerstva vnitra, nejen vyslechli, ale především aktivně
hledali možnosti zpětného řešení. Bylo by chybou v této situaci nezmínit
i osobní angažovanost starostky obce Běly Tobolové a místostarosty obce
Víta Šišky, jakož i člena
našeho sboru Martina Lukavského, kteří i s mým
přispěním aktivně hledali možnosti získání jakékoliv dotace, která by
výrazně pomohla snížit
spoluúčast obce na této investiční akci, tedy na rekonstrukci
Tatry
815
v uplynulém roce. Provedeme-li finanční shrnutí
celé akce a odečteme-li
od celkové ceny rekonstrukce 3.800.000 Kč dotaci od Ministerstva vnitra ve výši 1.500.000 Kč
a dotaci od Středočeského
kraje ve výši 1.000.000 Kč,
vychází finální spoluúčast
obce
na
1.300.000 Kč.
Srovnáme-li tuto částku
s cenou nového vozidla
cca. 7.000.000 Kč (zcela
nová hasičská cisterna
v podobné/stejné konfiguraci s rekonstruovaným
vozidlem Tatra 815 z majetku obce Chotilsko), je
chotilsk¯
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zcela zřejmé, že se jednalo o finančně nejvýhodnější (a tím i jedinou reálnou) možnost zajištění budoucí akceschopnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů v obci Chotilsko.
Vraťme se však nyní do roku 2014, kdy se 50 běžců z 33 týmů poprvé vydalo na 360 km dlouhou trať štafetového nonstop běhu od pramene Vltavy
do Prahy. A členové našeho SDH (a nejen ti) byli u toho a jako dobrovolníci
organizovali 2 předávky – Štola Josef a Živohošťský most. Pět let uplynulo
jako voda ve Vltavě, a i letos se naši členové v sobotu 11. května vydali pěšky označit 3 zhruba 10kilometrové úseky a v neděli pak organizovat 2 předávky – Štola Josef a Živohošť. Ze závodu Vltava Run se v uplynulých letech
stal „fenomén“, a tak se i letos na start postavilo takřka 300 týmů a 3500
závodníků, což vyžaduje zapojení opravdu velkého množství dobrovolníků
pro bezproblémový průběh závodu. S ohledem na nedělní chladné, deštivé
a větrné počasí mi dovolte, abych všem, kdo se pravidelně jako dobrovolníci
této akce zúčastní a věnují celý den (někteří i 2 dny) svého volného času,
z celého srdce poděkoval a podepisuji se pod slova hlavní organizátorky
celého závodu Michaely Králové: Jste hvězdy tohoto ročníku! Díky. Bez
vás by to nešlo.
V polovině května se kromě organizování výše zmíněného štafetového
běhu několik členů výjezdové jednotky s vozidlem Tatra 815 zúčastnilo zajímavého cvičení stanice HZS Dobříš s pěnotvorným zařízením, ze kterého
je i přiložená fotografie.
Na závěr bych se rád zmínil o výjezdu z přelomu dubna/května, kdy byla
naše jednotka povolána k požáru sazí v komíně v osadě Ráj v katastru obce
Čím. Požár se obešel naštěstí bez následků, ale dovolím si v této souvislosti
připomenout povinnost vlastníka nemovitosti provádět pravidelné kontroly
spalinových cest. Jedná se o nejlevnější a nejbezpečnější způsob prevence
požárů od komína, u nichž ve více než 1000 případech po celé republice
hasiči během topné sezóny (říjen–březen) zasahují.
Martin Brodský

LÉTO „VÝSTAVNÍ“
Drtinova galerie
V Drtinově galerii v Chotilsku byla vernisáží dne 3. května zahájena výstava k 90. výročí motocyklů JAWA, připomínající také osobnost významně
spjatou s touto značkou a motocyklovým sportem vůbec – plochodrážního
jezdce pana Milana Špinku k jeho 45. výročí dosažení titulu mistra světa
na ledové ploché dráze. A vystaveným motocyklům dominuje právě plochodrážní stroj vybavený pro tuto motoristickou disciplínu. Při pohledu na dlou-
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hými hřeby opatřené pneumatiky
a s připomínkou
soutěžení na dráze často v pozici
„tělo na tělo“ člověka napadne, že
to asi nebude sport
pro měkké povahy.
Mezi vystavenými,
převážně sportovními stroji se nám
ale také připomenou „civilní“ modely, pamětníkům
známé např. jako
pérák nebo pionýr
čili „pařízek“. Historie i současnost továrny JAWA je pak obšírně podána
na mnoha informačních panelech.

Muzeum Křižovnický špýchar
Rovněž Muzeum Křižovnický špýchar v Prostřední Lhotě ve svých prostorách nabízí sezónní výstavy. Na fotografiích pana Libora Jungvirta pod
souhrnným názvem „Boj o zlato“ lze nahlédnout různé formy a způsoby
vedoucí k témuž cíli – k vítězství. Ať už se jedná o zlato v podobě medaile
určené pro vítěze sportovního klání, nebo zlato ukryté dosud v zemi, v obou
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podobách je tento drahý kov předmětem
boje. A těžko říct, který z nich je lítější.
Ovšem zatímco na jedné straně přináší
„zisk zlata“ radost a uspokojení ze sportovního výkonu a potěšení fanouškům,
na druhé straně jeho „zisk“ vytěžením ze
země po sobě zanechává devastaci krajiny a smutek – je-li vítězem boje jen a jen
chtivost. Ale i v tomto boji jsou soupeři
dva. A objektiv fotografa zachytil právě
momenty z akcí pořádaných námi, zatím
vítězícími odpůrci těžby zlata v našem regionu.
Druhým výstavním počinem ve špýcharu jsou rovněž fotografie, tentokrát
zejména s motivy památek z domova i zahraničí, ke kterým jejich autor Jan Slabý
přiřadil příhodné epigramy. Tento soubor
fotografií autor nazval: „Co mne kdy napadlo aneb, že by epigram?“
Poslední ze sezónních výstav ve špýcharu nazvaná „U mistra cukráře“
připomíná historii výroby pamlsků převážně v 19. století. K vystaveným přípravkům, formičkám a dalšímu pekařskému náčiní užívanému k přípravě
cukrovinek jsou přiloženy také recepty pocházející ze stejné doby.
-JeF-
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DĚTSKÝ DEN V PROSTŘEDNÍ LHOTĚ

SOBOTA

22. 6.

Hola, hola! Čas prázdnin a letních radovánek je za dveřmi, školáky, předškoláky i jejich dospělý doprovod zve
obec Chotilsko k uvítání léta, jak jinak
než zvesela. Přijďte společně strávit
den plný zábavy. Mámy, táty, bráchy
a ségry vezměte s sebou do sportovního areálu TJ Prostřední Lhota v sobotu
22. června ve 14 hodin. Připravujeme pro Vás soutěže dotované bohatými
odměnami. Bude i malé občerstvení.
Přijďte, aby bylo veselo.
Těšíme se na Vás.
-JeF-

2019

DOVOLENKOVÉ CESTOVÁNÍ
Čas letních prázdnin a dovolených se kvapem blíží. Již dávno máme naplánováno, jak tento čas strávíme, kdy a kam se vydáme za odpočinkem či
poznáním. Mnozí budou přitom absolvovat dlouhé a únavné trasy vlastními
vozidly a s vidinou mořského příboje či naopak domova občas přišlápnou
plynový pedál víc, než je zdrávo, případně zapomenou, že únava se neptá,
zda zrovna nesedíte za volantem, a dokáže ukolébat. Nehody se v silničním
provozu z různých příčin stávají a pak je třeba, aby včas a správně reagovali nejen jejich přímí účastníci, ale i účastníci nepřímí, tj. řidiči vozidel
vyskytujících se v jejich okolí. Tou nejzákladnější reakcí je již při dojezdu
do kolony vozidel utvoření záchranné uličky pro průjezd vozidel záchranářů, hasičů či policie v případě dopravní nehody. Pochybení v této povinnosti může zejména v zahraničí přijít řidiče velmi draho! Zde ale POZOR!
Pravidla, kde se ulička tvoří, jsou různá pro Českou republiku a pro ostatní
evropské země! Zatímco u nás lze jako pomůcku užít levou ruku, podle níž
se ulička tvoří mezi palcem a ukazováčkem, tj. vpravo zůstává jedna řada
vozidel (palec), ostatní jízdní pruhy se řadí vlevo, v zahraničí platí totéž,
ovšem za použití pravé ruky – jedna řada vozidel vlevo, ostatní vpravo viz
přiložený obrázek na následující straně. A v nejistotě je nejlepší kopírovat
pohyb ostatních vozidel.
Tak prosím jeďte tak, abyste patřili k řidičům, kteří v cizí nouzi záchrannou uličku vytvářejí, a nepatřili k těm, kvůli kterým uličku tvoří ostatní.
-JeF-
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ZPRÁVY Z OBCE
Usnesení ze zápisu č. 7/2019 ze zasedání Zastupitelstva obce
Mokrovraty konaného dne 17. 4. 2019 od 19.00 hodin
• Usnesení č. 1–7/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
volí zapisovatelku p. Mgr. Jiřinu
Zorkovou a jako ověřovatele p. Karla
Kaláta a p Lukáše Konvičku.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů
/ Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 2–7/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje program jednání zastupitelstva obce dne 17. 4. 2019 takto:
1. Výsledky zadávacího řízení – projekt kanalizačních přípojek – soukromá část
2. Smlouva o dílo – projekt kanalizačních přípojek – soukromá část
3. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti
4. Rozpočtové opatření č. 2/2019
5. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě
6. Různé
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů
/ Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
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• Usnesení č. 3–7/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
bere na vědomí a schvaluje
oznámení o výsledcích zadávacího
řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu na akci „Projekt na výstavbu kanalizačních přípojek – soukromá část“; v souladu s doporučením
hodnotící komise vybírá nabídku
firmy Fiala Projekty s.r.o., Lečkova
1521/15, 149 00 Praha 4.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 4–7/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje Smlouvu o dílo na vypracování projektu kanalizačních
přípojek – soukromá část mezi Obcí
Mokrovraty a firmou Fiala Projekty s.r.o., Lečkova 1521/15, 149 00
Praha 4.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
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• Usnesení č. 5–7/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje Smlouvu o zřízení věcného
břemene – služebnosti IV-12-6022029
Mokrovraty, kNN pro č.ev. E69 mezi
Obcí Mokrovraty a ČEZ Distribuce,
a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 6–7/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje rozpočtové opatření č.
2/2019. Rozpočet se upravuje na straně příjmů i výdajů o 1 463 383,- Kč.
Rozpočtová změna v částce 900 tisíc
Kč je na § 6330 převody mezi bankou a pokladnou. Na § 3613 (Nebytové hospodářství) jsou navýšeny
výdaje i příjmy ve výši 354 398,- Kč.

Dále jsou navýšeny příjmy i výdaje na dani z příjmu právnických
osob za obec ve výši 131 070,- Kč
(pol. 1122, § 6399) a příjmy a výdaje
ve výši 77 915,- Kč na § 6171 (Činnost
místní správy) a na § 2212 (Silnice).
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 7–7/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
bere na vědomí Smlouvu o zřízení
věcného břemen služebnosti inženýrské sítě mezi Obcí Mokrovraty
a p. M. K. a p. M. K.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
Stanislava Ecklová
starostka obce

AKTUALITY Z NAŠÍ ŠKOLY – ČERVEN 2019
4. 6.

fotografování dětí

5. 6.

školní výlet – Farmapark Soběhrdy

13. 6.

pasování na školáky – v 15.30 hodin

13. 6.

zahradní slavnost – v 16.00 hodin

18. 6.

canisterapie – labradoři ve škole

20. 6.

spaní ve škole

28. 6.

slavnostní ukončení školního roku

Vážení spoluobčané,
školní rok utekl jako voda a je tady poslední měsíc společně prožitých
dnů ve škole. Tradiční průvod čarodějnic a čarodějů s vyrobenou Krátkonožkou kostkovanou od školy k připravené hranici, zaříkávání nepohody,
čarování a hry na hřišti ukončily měsíc duben.
Slavnost pasování na „Rytíře slova“ byla pro prvňáčky velkou událostí.
Za své celoroční dovednosti byli odměněni knihou a dárek od obce jim předala i paní starostka.
MOKROVRATSK¯

zpravodaj
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Na počátku května začaly přípravy na svátek maminek, v mateřské škole se naplno zkoušel program na besídku ke Dni rodin, děti vyráběly přání
i dárečky. Největším dárkem bylo pásmo básniček, písniček, tanečků s názvem „Chodím, tančím po zemi, s mámou, tátou dobře je mi“. Účast rodičů
i prarodičů, příjemná atmosféra, vřelý potlesk i poděkování rodičů bylo
odměnou pro děti i jejich učitelky.
Zápis do MŠ skončil zřejmě pro některé rodiče zklamáním, ale vzhledem
k naplnění kapacity mateřské školy nemohli být uspokojeni všichni zájemci.
Dne 14. května proběhlo školní kolo v recitační soutěži a vítězové kategorií Petr Hubený, Rozálie Dragounová a Zdeněk Zoul budou reprezentovat
naši školu v Památníku Karla Čapka ve Staré Huti v okresní soutěži.
Společnou akcí našich dětí a dětí z MŠ Korkyně bylo ve čtvrtek 30. května zábavné dopoledne, divadelní představení a soutěže v jejich školce. Děkujeme za pozvání k oslavě MDD. Další den si děti užily při cestě za pokladem, kterou pro předškolní děti a mladší školáky připravili žáci 5. ročníku.
V červnu nás čeká v rámci školních akcí výlet, další návštěva labradorů
a ukázka práce s nimi, slavnostní loučení předškoláků s MŠ, zahradní slavnost, spaní ve škole a pak rozdání vysvědčení a hurá na prázdniny!
Zaměstnankyně ZŠ a MŠ Mokrovraty

UZAVŘENÍ KNIHOVNY V MOKROVRATECH
Knihovna v Mokrovratech bude v době letních prázdnin od 1. 7. do 31. 8.
2019 uzavřena.
Otevřena bude opět v pátek 6. 9. 2019 od 18.00 do 19.00 hod.

SVOZ ŽELEZNÉHO ODPADU

NEDĚLE

23. 6.
2019

Neděle 23. 6. 2019:
• Pouště		
• Mokrovraty		

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

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

III
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zpravodaj

INZERCE

Pronajmu od léta 2019 kvalitní skladové prostory (lze též jako výrobní či provozní prostor) v Novém Kníně u Dobříše o celkové rozloze
1235 m2 a 295 m2, k dispozici – kanceláře, sociální zařízení, šatny pro
zaměstnance a parkoviště, vše oploceno, kamerový systém.
Tel. 602 275 113
Nabízím pronájem plochy pro uskladnění uhlí, sypkých hmot (písky)
v Novém Kníně u Dobříše o celkové rozloze 316 m2 a 361 m2, k dispozici – vážní zařízení, vážní domek a parkoviště, vše oploceno, kamerový systém.
Tel. 602 275 113
Prodám velké množství očištěných starých červených pálených
cihel 30 cm z demolic dvou velkých rodinných domů v Novém Kníně
u Dobříše. Cena dohodou.
Tel. 602 275 113

NABÍDKA PRÁCE
Firma Detail interiér s.r.o. zabývající
se výrobou a prodejem interiérového
zařízení přijme do svého kolektivu

ASISTENTKU jednatele firmy.
Požadujeme:
• Středoškolské vzdělání
• Znalost práce na PC
• Komunikativnost a organizační schopnosti
• Znalost účetnictví výhodou
Místo pracoviště:
Nový Knín 262 03, Pod Sady 327
Web: www.detailinterier.cz
Tel.: +420 603 247 959 – Karel Dragoun

Životopisy zasílejte
na e-mailovou adresu
karel.dragoun@volny.cz

PALIVOVÉ DŘEVO

SLEVA 30%
ODŘEZKY NAŘEZANÉ
650,- Kč / 1 prm
ODŘEZKY BALÍK
1 x 1 x 2,5 m
880,- Kč / 1 ks

Pila Nový Knín
Tomáš Hranický
mobil: 603 168 421

Český klub zlatokopů a Město Nový Knín
zvou zlatokopy i veřejnost na

Mistrovství ČR a SR
v rýžování zlata

19. – 21. 7. 2019
Nový Knín
areál Oplocenka

Soutěže v rýžování zlata v oficiálních i neoficiálních kategoriích,
škola rýžování, muzika, expozice v Muzeu zlata Nový Knín.
Tábořiště a občerstvení na místě.

http://www.zlatokop.cz/CKZ

