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Měsíčník pro Nový Knín, Chotilsko a Mokrovraty
Mikroregion Střední Povltaví

1. ROČNÍK

JARNÍ DĚTSKÉ DNY

SOBOTA

S MĚSTEM NOVY
NOVÝ KNÍN

10. 6. 2017

OD 10 HODIN

PŘED OBECNÍ RESTAURACÍ
NA NÁVSI V MOKROVRATECH
BOHATÝ DĚTSKÝ PROGRAM

XXL skluzavka
malování na obličej
malování na XXL omalovánky
malování a razítkování triček
pískování (slupovací obrázky, které se přesýpají barevnými písky)

BOHATÉ OBČERSTVENÍ (PRO DĚTI ZDARMA)

CELÝM
CELÝ
Y M DNEM

NÁS BUDE DOPROVÁZET
Již 62 let
Váš prověřený partner

DJ ROLIGO

5 / 2017

SLOVO STAROSTY
Městská policie v Novém Kníně
Vážení spoluobčané,
v loňském roce byla k 30. červnu jednostranně vypovězena ze strany
města Mníšek pod Brdy smlouva o službě jejich městské policie pro naše
město. Sice šlo jen o čtyři hodiny týdně, ale alespoň něco. Je jasné, že zřídit
vlastní policii je i legislativě i finančně značně náročné, obce naší velikosti policii většinou nezřizují. Na začátku letošního roku jsme spolu s obcí
Nová Ves pod Pleší zahájili jednání s mníšeckou radnicí o obnově služby
v rozšířené verzi. Jednoduše řečeno dva městští policisté by sloužili pouze
pro naše dvě obce. Jednání se trochu zadrhlo vzhledem ke složité situaci
v mníšeckém zastupitelstvu, ale doufejme, že dojdeme k řešení, které by
vyhovovalo oběma stranám. Myslím si, že je bezpečnostní situace v našem
městě hodna investice, neboť řada neukázněných občanů a řidičů zasluhuje
přítomnost uniformy.
Ing. Tomáš Havlíček
starosta
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POHLED Z NÁMĚSTÍ
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ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
USNESENÍ č. 22/17 ze zasedání Zastupitelstva města Nový Knín ze dne 20. 4. 2017
• USNESENÍ č. 1 – 22/2017 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
volí ověřovatele zápisu – Ondřeje
Moravce, PaedDr. Miloše Petříka.
• USNESENÍ č. 2 – 22/2017 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje rozšířený program zasedání zastupitelstva.
• USNESENÍ č. 3 – 22/2017 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
bere na vědomí informaci starosty města o investičních akcích – vodovod, popovodňové rekonstrukce
mostů a komunikací a dokončení komunikace v ulici Ledrenská.
• USNESENÍ č. 4 – 22/2017 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje
rozpočtové
opatření
1/2017. Detailní rozpis je nedílnou
součástí tohoto usnesení.
• USNESENÍ č. 5 - 22/2017 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje náplň stavební komise,
jež je nedílnou součástí tohoto usnesení.
• USNESENÍ č. 6 - 22/2017 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje podání žádosti o dotaci
na stavební úpravy ZŠ Nový Knín
dle předložené dokumentace z integrované strategie pro ITI a smlouvu
o zabezpečení přípravy žádosti se
společností WITERO s.r.o. a pověřuje starostu jednáním s dotčenými ob-
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cemi a úpravou smlouvy s ohledem
na uznatelnost výdajů.
• USNESENÍ č. 7 - 22/2017 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
neschvaluje podání žádosti o dotaci
na kompostéry pro majitele nemovitostí ve městě.
• USNESENÍ č. 8 - 22/2017 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
projednalo upravený projekt a rozpočet na autobusový terminál a neschvaluje záměr vybudování autobusového nádraží.
• USNESENÍ č. 9 - 22/2017 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
bere na vědomí zápis ze schůze
kontrolního výboru Zastupitelstva
města Nový Knín a vznáší dotaz dle
zápisu kontrolního výboru z 6. 2. 2017.
• USNESENÍ č. 10 - 22/2017 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene pro p.č. 671 v k.ú. a obci
Nový Knín pro stavbu IP-12-6011232
ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., IČ
24729035, a pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
• USNESENÍ č. 11 - 22/2017 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene pro p.č. 79/14 v k.ú. Libčice a obci Nový Knín pro stavbu
IV-12-6021063/VB/1 ve prospěch ČEZ
Distribuce, a.s., IČ 24729035, a pozpravodaj
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věřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
• USNESENÍ č. 12 - 22/2017 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene pro p.č. 206/2 v k.ú. Sudovice a obci Nový Knín pro stavbu
IV-12-6020873/VB/1 ve prospěch ČEZ
Distribuce, a.s., IČ 24729035, a pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
• USNESENÍ č. 13 - 22/2017 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
neschvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 242/9, 242/6 a 242/24 v k.ú.
a obci Nový Knín a odkládá záměr
až po vyjádření stavební komise.
• USNESENÍ č. 14 - 22/2017 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje dokument „DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ PRO TVORBU PROGRAMU ROZVOJE MĚSTA NOVÉHO
KNÍNA“, který je přílohou a nedíl-

nou součástí tohoto usnesení, a pověřuje starostu města Ing. Tomáše
Havlíčka k zajištění vytištění dotazníků v nejbližším vydání Novoknínského zpravodaje.
Pověřuje
starostu města Ing. Tomáše Havlíčka k zajištění dostupnosti dotazníků na webových stránkách města
www.mestonovyknin.cz včetně odkazu k on-line vyplnění a odeslání.
Pověřuje
Ing. Radka Hrubého sestavením vysvětlujícího textu k PRO a předmětnému dotazníku do nejbližšího vydání Novoknínského zpravodaje.
Stanovuje
termín sběru dotazníků do 31. 5. 2017
a určuje tato sběrná místa pro vyplněné dotazníky: Městský úřad Nový
Knín.
Ing. Tomáš Havlíček, starosta města
Petr Chmelík, místostarosta
V Novém Kníně dne 20. 4. 2017

USNESENÍ č. 61/17 ze zasedání Rady města Nový Knín ze dne 18. 4. 2017
• USNESENÍ č. 1 – 61/2017 - RM
Rada města Nového Knína schvaluje program zasedání rady 18. 4. 2017.

a pověřuje starostu města podpisem smlouvy po stanovení přesného
umístění stánku.

• USNESENÍ č. 2 – 61/2017 - RM
Rada města Nového Knína schvaluje změnu jednacího řádu rady
města dle předloženého návrhu.

• USNESENÍ č. 4 – 61/2017 - RM
Rada města Nového Knína projednala žádost V. T. o výjimku ze
zastavěnosti pozemku p.č. st. 236
v k.ú. Nový Knín a souhlasí s udělením výjimky ze zastavěnosti.

• USNESENÍ č. 3 – 61/2017 - RM
Rada města Nového Knína schvaluje pronájem části pozemku část
p.č. 117 v k.ú. Nový Knín pro umístění stánku se zmrzlinou za cenu dle
platné vyhlášky města Nový Knín
Novoknínsk¯

• USNESENÍ č. 5 – 61/2017 - RM
Rada města Nového Knína schvaluje hospodářský výsledek Základní
a mateřské školy Nový Knín za rok
zpravodaj
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2016 a rozdělení fondů. Hospodářský výsledek a rozdělení fondů je
nedílnou součástí tohoto usnesení.
• USNESENÍ č. 6 – 61/2017 - RM
Rada města Nového Knína bere
na vědomí zápis komise životního
prostředí z 15. 3. 2017. Zápis komise
životního prostředí je nedílnou součástí tohoto usnesení.
• USNESENÍ č. 7 – 61/2017 - RM
Rada města Nového Knína projednala žádost o odpracování VPP
v našem městě pana J. H. trvale bytem Nečíň – Žebrák 1 a neschvaluje odpracování VPP u města Nový
Knín.
• USNESENÍ č. 8 – 61/2017 - RM
Rada města Nového Knína projednala cenovou nabídku na zpracování
pasportu VO a neschvaluje v současné době zpracování pasportu VO.
• USNESENÍ č. 9 – 61/2017 - RM

Rada města Nového Knína projednala návrh provizorního dopravního opatření na náměstí Jiřího z Poděbrad a pověřuje starostu
města zajištěním stanovisek dotčených orgánů.
• USNESENÍ č. 10 – 61/2017 - RM
Rada města Nového Knína bere
na vědomí nabídku na mobilní rozhlas pro město Nový Knín.
• USNESENÍ č. 11 – 61/2017 - RM
Rada města Nového Knína projednala nabídku firmy ENVIREX
na zajištění analýzy rizik bývalé
skládky TKO a pověřuje starostu
města zadáním zpracování nabídky
u firmy ENVIREX.
Ing. Tomáš Havlíček
starosta města
Petr Chmelík, místostarosta
V Novém Kníně dne 18. 4. 2017

USNESENÍ č. 62/17 ze zasedání Rady města Nový Knín ze dne 2. 5. 2017
• USNESENÍ č. 1 – 62/2017 - RM
Rada města Nového Knína schvaluje upravený program zasedání.
• USNESENÍ č. 2 – 62/2017 - RM
Rada města Nového Knína projednala způsob sestavení stavební
komise. Konkrétní složení stavební
komise bude stanoveno na dalším
zasedání rady města.
• USNESENÍ č. 3 – 62/2017 - RM
Rada města Nového Knína projednala žádost občanského sdružení Portus Praha a nesouhlasí s finančním příspěvkem pro chráněné

6

Novoknínsk¯

bydlení a realizaci sedmého ročníku
kulturního festivalu Cihlafest.
• USNESENÍ č. 4 – 62/2017 - RM
Rada města Nového Knína schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
s EGÚ Praha Engineering, a.s. Kopie
dodatku smlouvy je nedílnou součástí tohoto usnesení.
• USNESENÍ č. 5 – 62/2017 - RM
Rada města Nového Knína projednala žádost obce Bojanovice
o uzavření smlouvy o vytvoření
společného spádového školského
obvodu a pověřuje starostu města
zpravodaj
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zajistit stanovisko ředitele Základní
školy Nový Knín.
• USNESENÍ č. 6 – 62/2017 - RM
Rada města Nového Knína projednala žádosti Českého zahrádkářského svazu Na Kocábě Nový Knín
o možnosti připojení na veřejný vodovod, umístění kontejneru na biologický odpad a možnosti získání drtiče větví a pověřuje starostu města
zjištěním technických možností připojení na veřejný vodovod.
• USNESENÍ č. 7 – 62/2017 - RM
Rada města Nového Knína schva-

luje složení výběrové komise na výběr zhotovitele komunikace v ulici
Pod Zámkem ve složení: Tomáš Havlíček, Petr Chmelík, Pavel Foltýn.
Ing. Tomáš Havlíček,
starosta města
Petr Chmelík, místostarosta
V Novém Kníně dne 2. 5. 2017

POZVÁNKA
ĆTVRTEK

Zasedání zastupitelstva

22. 6.

Zastupitelstvo města Nový Knín zve na své zasedání,
které se bude konat ve čtvrtek dne 22. 6. 2017 od 19.00 hodin
v Hospůdce Na Návsi v Libčicích.

2017

SDĚLENÍ RADNICE
Dovolená starosty
Starosta města bude v době od 3. do 16. července 2017 čerpat dovolenou.

Poděkování
Děkuji touto cestou SDH Nový Knín za uspořádání tradičního pálení čarodějnic včetně perfektního úklidu.
starosta města

Novoknínsk¯

zpravodaj
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Itálie – září 2017
Ve dnech 7.–11. 9. 2017 se koná již tradiční výlet k přátelům do Valle
di Ledra.
Cena 3.500 Kč.
Ještě jednou prosíme všechny přihlášené, aby platbu provedli nejpozději
do konce června, a to hotově v pokladně městského úřadu nebo na účet
č. 521474359/0800, var. symbol 242888.
V případě nezaplacení v tomto termínu bude automaticky dána přednost
náhradníkům.

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
Dne 15. 6. 2017 od 12:30 do 15:00 hod. dojde k přerušení dodávky elektřiny:
Nový Knín – Jatecká ulice:
čp. 110, 111, 112, 113, 203, 276
– Na Hůrkách:
čp. 206
– Tylovo náměstí: čp. 114, 115, 116, 117, 118, 119, 185
– Tyršova ulice:
čp. 92, 106, 107, 108, 109, 128, 184, 190, 201, 204,
232, 236, 251, 261, 270, 271, 272, 273, 282, 401
Dne 15. 6. 2017 od 7:30 do 12:00 hod:
Nový Knín – chaty na Červené

FARNÍ CHARITA STARÝ KNÍN INFORMUJE
Pomoc (nejen) pro rodiny s dětmi. Farní charita Starý Knín pomáhá v Dobříši, od 2. května
na nové adrese
Dostala se Vaše rodina do problémů? Obraťte se na Farní charitu Starý
Knín, která Vám může pomoci.
V rámci projektu „Farní charita Starý Knín pomáhá rodinám s dětmi
i v roce 2017“ nabízí psychoterapeutické a právní poradenství i pomoc speciálního pedagoga. Odborná pomoc je poskytována zdarma formou indi-
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viduálního poradenství, seminářů
a tréninkových aktivit. Obrátit se
na nás mohou všechny rodiny, které
jsou ohroženy vážnou krizí, a snaží
se předcházet problémům, jež nejsou
schopné řešit samy. Nebojte se nás
kontaktovat na
- tel: 730 925 459
- či na e-mailové adrese poradenstvi@socialnipece.cz
nebo přijďte osobně na nové kontaktní místo:
- v Pražské ulici č. 271, Dobříš (každý všední den od 8 do 12 hod.).
Na novém místě nedaleko náměstí, v budově bývalého zlatnictví naproti
„Staré lékárně“, se pak budou konat například i volnočasové kroužky pro
děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, organizovat se opět bude potravinová pomoc a přesune se sem i dětský klub. Během prázdnin se v domě
uskuteční dva příměstské tábory. Na nové místo se přestěhoval i charitní
projekt na podporu pracovních příležitostí pro sociálně znevýhodněné lidi
z Dobříšska – textilní dílna a krámek Rukama Nohama. Všechny informace
o činnosti charity na: www.socialnipece.cz.
Aktivity projektu „Farní charita Starý Knín pomáhá rodinám s dětmi
i v roce 2017“ jsou podpořeny z dotačního programu Rodina.

Krámek Rukama Nohama se přestěhoval a spustil nový web
Originální výrobky z textilní dílny Rukama Nohama nakoupíte na nové adrese. Dílna i krámek
se přestěhovaly do prostor bývalého zlatnictví
v ulici Pražská 271. Co tady pořídíte? Například
praktické nákupní či dárkové tašky, kabelky,
zástěry, batůžky pro děti, kapsáře, polštářky,
košíčky, ubrusy, ale i trička potištěná krásnými
obrázky dobříšského výtvarníka Miro Pograna.
Všechny výrobky šijí maminky handicapovaných dětí a další lidé z Dobříšska, kteří mají malou šanci uplatnit se na trhu
práce. Svým nákupem tak pomůžete konkrétním lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci, ale nevzdali se a díky svým šikovným rukám se znovu staví na nohy. Krámek i dílna fungují pod Farní charitou Starý Knín.
Otevřeno od 2. května. Máme i nový web, kde si můžete zboží prohlédnout
a případně objednat/zamluvit i z pohodlí domova:
www.rukama-nohama.cz.
Novoknínsk¯
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9

5 / 2017

ČERVEN VE FARNOSTI
Začátek měsíce června je ve znamení přípravy
na Svatodušní svátky. Připomeneme tu událost, kdy
Pán Ježíš se loučí se svými přáteli, vystupuje na nebe
a učedníky ujišťuje, že je nenechá samotné. Vyzývá je
k modlitbě, aby prosili Otce o příchod Ducha svatého. Toto
nám popisuje svatý Lukáš ve Skutcích apoštolských ve druhé
kapitole: „Nastal den Letnic a všichni byli pohromadě. Najednou se ozval
z nebe hukot, jako když se přižene silný vítr a naplnil celý dům, kde se zdržovali. A ukázaly se jim jazyky jako ohně, rozdělily se, nad každým z nich
se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit cizími
jazyky, jak jim Duch vnukal, aby promlouvali…“ (Sk 2, 1-4)

J

Duch svatý v nás působí pokoj, lásku a radost (Papež František)
Ježíš mluvil o mnoha věcech, ale vždycky se to nakonec týkalo třech
klíčových slov: pokoje, lásky a radosti.
O pokoji Ježíš řekl, že nám jej nedává tak, jako jej dává svět. O lásce
řekl mnohokrát, že je přikázáním vůči Bohu a bližnímu. Ježíš o lásce říká
ale i něco nového. Říká nejenom „mějte se rádi“, ale „zůstaňte v mé lásce“.
To je křesťanské povolání: „zůstávat v lásce Boží“! Znamená to dýchat a žít
z onoho kyslíku, žít z onoho vzduchu – zůstávat v Boží lásce. A jaká je Jeho
láska? „Jako Otec miloval mne, tak jsem já miloval vás.“ (Jan 15, 9). Znamená to tedy, že vztah lásky mezi Ježíšem a Otcem je i vztahem lásky mezi
Ním a námi. A nám nabízí, abychom v této lásce zůstávali. Láska nepřichází ze světa, ale od Boha.
Radost je jakýmsi znakem křesťana. Křesťan bez radosti buď není křesťan, nebo je nemocen. Jiná možnost není. Radost je pečeť křesťana. I v bolestech, souženích a pronásledováních.
Pokoj, láska a radost – tři klíčová slova, která nám zanechává Ježíš.
A kdo působí tento pokoj, tuto lásku i radost? Duch svatý! Velký neznámý
našeho života. On je darem, který nám dává pokoj, učí nás lásce a naplňuje
radostí. Kdo z nás se modlí k Duchu svatému?
Kéž nám Bůh daruje milost vždycky opatrovat Ducha svatého v nás.
Onoho Ducha, který nás učí mít rád, naplňuje nás radostí a vlévá nám
pokoj.
(Zpracováno podle promluvy papeže Františka 22. 5. 2014.)
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Vybrané bohoslužby v měsíci červnu v naší farnosti
3. června

15.00 hod. Velká Hraštice
18.00 hod. Nový Knín
4. června	Slavnost seslání Ducha svatého – p
 ři bohoslužbách obnovíme svátost biřmování  
8.30 hod.
Borotice
10.30 hod. Starý Knín – dvě děti poprvé přijmou Pána Ježíše ve svatém přijímání
15.00 hod. Živohošť
15. června 16.00 hod. Borotice – slavnost těla a krve Páně – průvod
s eucharistií obcí
17. června 13.30 hod. Nechalov – poutní  mše sv. u kapličky
15.30 hod. Záborná Lhota – poutní mše sv. u kapličky
24. června 13.30 hod. Libčice – p
 outní mše sv. za libčické občany a požehnání pro místní hasiče
17.00 hod. Pouště – poutní mše sv. u kapličky

J
Úmysly Apoštolátu modliteb na měsíc červen
Všeobecný úmysl: Zastavení obchodu se zbraněmi
Za představitele národů, aby se dohodli na rozhodnutích ukončujících obchod se zbraněmi, které jsou příčinou mnoha nevinných obětí.
Národní úmysl: Za naše biskupy, aby vždy podporovali misijní společenství a usilovali tak o ideál prvních křesťanských společenství, ve kterých
věřící měli jedno srdce a jednu duši (EG, č. 31).

J

Přeji všem našim občanům požehnání, dětem dobré vysvědčení a radost
z každého nového dne, který nám Pán dává.
Žehná P. Josef Andrejčák, O.Cr., farář
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MAS BRDY-VLTAVA
Školství v regionu Dobříšska a Novoknínska
Možná jste už zaznamenali články, ve kterých byly
zmiňovány dvě zkratky,
a to MAS (= místní akční
skupina) a MAP (= místní
akční plán) rozvoje vzdělávání. Za místní akční
skupinu Brdy-Vltava se aktivně věnujeme plánování
rozvoje školství v našem
regionu.
Samozřejmostí
je, že všechny naše aktivity realizujeme ve spolupráci se školami z našeho
regionu. V současné chvíli se zabýváme analýzou
počtu dětí, které se hlásí
do 1. ročníků. Tuto analýzu
pak doplníme v září o aktuální situaci – kolik dětí reálně nastoupilo. A proč
se zabýváme tímto tématem? V území obcí Dobříšska a Novoknínska funguje v současné době 11 základních škol, které zřizují obce, a 1 soukromá
ZŠ. 7 z těchto 12 ZŠ je však málotřídních. To znamená, že je zde pouze 1.–5.
ročník. Děti pak přestupují na 6. ročník do úplných škol, které jsou v regionu pouze 4 (ZŠ Dobříš, Komenského nám., 2. ZŠ Dobříš, ZŠ Nečín a ZŠ Nový
Knín). Na Dobříši jsou školy zaplněné, v Nečíni zatím kapacita dostačuje,
ale je zde horší dopravní dostupnost, Nový Knín se také plní a otázkou
je, jak situaci řešit. O to se snažíme v komunikaci se zástupci škol i obcí,
abychom zajistili žákům v našem regionu důstojné prostředí pro vzdělávání. Zároveň organizujeme vzdělávací semináře v oblasti školství, téma
si mohou vybrat přímo aktéři z území, a pokud se nám sejde více námětů
na dané téma, seminář zorganizujeme podle požadavku zájemců. Už jsme
realizovali semináře na téma inkluze, finanční gramotnost či jak přistupovat k náročné situaci ve třídě.
Pokud byste měli zájem se některého semináře zúčastnit, pozvánky zve-
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řejňujeme na webových stránkách www.brdy-vltava.cz nebo se nám
můžete ozvat na e-mail brdy-vltava@seznam.cz nebo volejte na telefon
605 344 750. Budeme rádi za další názory a podněty z území!
Za realizační tým projektu Ing. Kateřina Boukalová

MAS Brdy-Vltava prezentuje region na Májových slavnostech
Aktéři z území MAS Brdy-Vltava (region Dobříšska, Novoknínska
a Středního Povltaví) měli své zastoupení na Dobříšských májových slavnostech. Spolu s kolegyněmi Kateřinou Boukalovou a Markétou Dvořákovou jsme region prezentovaly přímo v centru dění. Spolu s informacemi
o tom, co mohou lidé v regionu navštívit, jsme rozdávaly naše balonky
a kalendáře akcí pro rok 2017. V kalendáři akcí se lidé dozvědí o tom, co se
bude v regionu odehrávat do konce letošního roku. O materiály byl velký
zájem a už kolem oběda jsme neměly téměř co rozdávat. Děkujeme všem,
kdo se u našeho stánku zastavili, rádi jsme předaly informace o zajímavostech našeho regionu.
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Pokud se u nás na stánku někdo zastavit nestihl a chtěl by kalendář akcí
pro rok 2017 nebo se informovat o turistických atraktivitách v našem území, může se zastavit v kanceláři MAS Brdy-Vltava na Mírovém nám. 1551
nebo v Informačním středisku města Dobříš na Mírovém nám. 103.
Za Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska Ing. Petra Svojtková

Setkání starostů Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska
Měsíc se s měsícem sešel a starostové Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska se opět potkali, tentokrát v Bistru Stará Školka na Voznici. Témat k diskusi bylo opravdu hodně. Program jsme začali přednáškou zástupce České pojišťovny týkající se zajištění odpovědnosti obcí. Následovala povinná
administrativa zaměřená na schválení závěrečného účtu a účetní závěrky
Svazku. Poté představili kolegové z Centra společných služeb (Petra Svojtková a Pavel Janeček) aktivity, které pro obce zajišťovali od posledního setkání starostů v březnu. Jednalo se především o zpracování programů rozvoje
pro obce. V tomto období byly dokončeny programy rozvoje obce Drevníky,
Chotilsko a Korkyně. Dále proběhlo rozdělení finančních prostředků ze Sociálního fondu regionu Brdy-Vltava (kde se pro tento rok podařilo rozdělit 526 574 Kč mezi poskytovatele sociálních služeb v našem regionu). Pro
město Dobříš vytvářeli pracovníci centra služeb Plán prevence kriminality,
který bude dokončen v průběhu září tohoto roku. Bylo konstatováno, že
obdobný plán by měl být zpracován i pro město Nový Knín. Starostům byly
představeny nové webové stránky Svazku. Poté následovala bouřlivější diskuse ohledně nedostatečných kapacit mateřských i základních škol v území, kdy jsme porovnávali počty narozených dětí v jednotlivých letech s počty míst v MŠ i u zápisů do 1. tříd ZŠ pro školní rok 2017/2018. Na to plynule
navázala informace o průběhu zpracování Místního akčního plánu rozvoje
vzdělávání v ORP Dobříš. Starostům jsme také nabídli zajištění seminářů
pro zastupitele o tom, jak fungují školy a školská zařízení a jaká jsou jejich
specifika. Markéta Dvořáková pak setkání uzavřela představením avíza výzvy MAS Brdy-Vltava z Operačního programu Zaměstnanost (Prorodinná
opatření – příměstské tábory) a výzvy z Programu rozvoje venkova (Investice do místního zemědělství a nezemědělského podnikání).
Tímto bychom chtěli velmi poděkovat vedení obce Voznice a celému Bistru Stará Školka za to, že se o nás v průběhu celého setkání staraly a připravily nám výborné občerstvení.
Za MAS Brdy-Vltava Ing. Kateřina Boukalová
Za Centrum společných služeb Ing. Petra Svojtková

14

Novoknínsk¯

zpravodaj

5 / 2017

KONANÉ AKCE
Křest knihy a audioknihy
V pátek 16. června se na radnici v Novém Kníně uskuteční
křest knihy a audioknihy

PÁTEK

16. 6.
2017

Miloně Čepelky a Aleše Palána
NEDĚLŇÁTKO aneb s Cimrmanem v zádech
a beseda s autory
V knize se Miloň Čepelka rozpovídává o svém životě, o své práci v divadle
a zmiňuje se také o našem městě.
Všichni jste srdečně zváni!
Začátek v 17:00 hodin
Vstup zdarma
Knihu vydanou nakladatelstvím Vyšehrad i audioknihu, která vyšla
v Supraphonu, bude možné v rámci akce zakoupit.

Miloň Čepelka
Aleš Palán
NEDĚLŇÁTKO
aneb
s Cimrmanem
v zádech
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1897 - 2017

Česká hasičská jednota Libčice
ve spolupráci
s Městem Nový Knín
si Vás dovolují pozvat na:

OSLAVY 120. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ LIBČICE

konané v sobotu 24. 6. 2017
na návsi před hasičárnou
Program:
13:30 poutní mše svatá za hasiče - kaple sv. Jana a Pavla v Libčicích
15:00 slavnostní nástup všech sborů s prapory; uvítání hostů
15:30 historie sboru
15:45 udílení vyznamenání
16:15 vystoupení harmonikáře
16:45 ukázka záchranářských psů
17:15 vystoupení harmonikáře
17:45 ukázka hasičské mládeže a zároveň ukázka hasičské techniky
18:15 vystoupení harmonikáře
19:00-24:00 venkovní pouťová zábava
hraje Dynamic – band Karla Čiháka
Na prvních 100 hostů čeká pivo zdarma!
Vstupné DOBROVOLNÉ

Novoknínsk¯
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PŘÍMĚSTSKÝ
TENISOVÝ TÁBOR
TENISOVÁ AKADEMIE
ONDŘEJE MERTY

Termíny:
10. 7 – 14. 7. 2017
24. 7 – 28. 7. 2017

Děti: 6 – 9 let
Děti: 10 – 14 let

Čas:
8:30 – 16:00
Místo konání:
SK Oplocenka
Nový Knín
Program:
2 x denně tenisový trénink pod odborným vedením
trenéra s licencí ČTS
sportovní vyžití (tenisová kondice, míčové hry)
hry a zábava
seznámení dětí s historií a pravidly tenisu
závěrečný tenisový turnaj a ceny, zakončení
táborákem
Stravování:
strava zajištěna po celou dobu trvání tábora
obědy v Hostinci u Růžičků, dopolední
a odpolední svačina v areálu SK Oplocenka

Cena: 2 400 Kč
Přihlášky a informace:
Ondřej Merta
+420 722 524 677
ondra.merta@centrum.cz

5 / 2017

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
POJĎME VEN!
„Příroda není místo, které bychom měli navštívit, je to náš domov.“
Gary Snyder
Příroda pro mě byla, je a vždy bude inspirací, zábavou, úžasem, krásou
a radostí, a když si vzpomenu na své dětství, to nejkrásnější jsem zažila
právě venku – stavění bunkrů, jízdy na kole, koupání v řece na tajňačku,
schovka v lese, stanování… i se svými dětmi jsem nejraději venku. O to
víc v šoku jsem byla, když jsem si přečetla knihu Petra Daniše: Děti venku
v přírodě: ohrožený druh? Kniha se opírá o 130 výzkumů a klade si v ní
otázku, zda naše děti tráví venku málo, anebo hodně času, popisuje, jak důležitý je kontakt s přírodou pro jejich zdravý vývoj a učení a jestli zvyšující
se výskyt dětské obezity (v USA každé třetí dospívající dítě v roce 2012), poruch učení a pozornosti (každé deváté dítě v USA) a stále se zvyšující počet
dětí, které užívají antidepresiva (každé šestnácté dítě v USA), souvisí právě
s nedostatkem kontaktu dětí s přírodou.
Bylo prokázáno,
že kromě dalších
vlivů
patří
mezi
hlavní
podezřelé
právě
nedostatek
kontaktu s přírodou. V USA byla
již
pojmenována
porucha osobnosti
z nedostatku přírody (Richard Louv,
2005). Šokující pro
mě byl výsledek
z českého průzkumu týkající se trávení času u počítače
– dle Českého zdravotnického fóra tráví každý třetí 15letý člověk u počítače více než 6 hodin
denně!!! Co se děje s jeho tělem, myslí, duší? Jaký kontakt sám se sebou, se
svým domovem (přírodou) má? Jak pozná, co je život a co je realita a kým
opravdu je ve své ryzí podstatě?
Nebudu zde popisovat jednotlivé kapitoly a výzkumy, zájemci si knihu
mohou přečíst, nejsem ani žádná ekoaktivistka a naprostá odpůrkyně médií, jsem jen taková Maruška věřící a říkající, že SŮL JE NAD ZLATO (PŘÍRODA JE NAD BETON A MÉDIA).
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Co můžeme udělat jako rodiče, pedagogové? CHODIT S DĚTMI VEN,
NECHAT JE VENKU SVOBODNĚ ŘÁDIT, BÝT JIM PŘÍKLADEM A OBJEVOVAT KRÁSY OKOLÍ SPOLEČNĚ.
Spoustu krásných nápadů na venkovní aktivity najdete na www.jdeteven.cz
a pedagogové na www.lesveskole.cz – připravila je organizace TEREZA, jejíž
motto je: „Co znamená vyhynutí kondora pro dítě, které nikdy nevidělo vránu?“
Co jsem udělala já? Vyházela 7 obr tašek hraček z domu, neb vše potřebné máme venku anebo si můžeme vyrobit (k mému překvapení děti vyhazovaly rády se mnou) a pak jsme si na stěnu přilepili papír s aktivitami, které
chceme do roka a dne splnit, zde jsou příklady:
najít 3 houby,
postavit domeček pro skřítky,
nasbírat a usušit černý bez na čaj,
postavit budku pro ptáčky,
přebrodíme potok bosky,
proběhneme se ve sněhu bosky,
přespíme ve stanu atd. atd. (my jich máme 14).
Už se na vše moc těším…
Mám radost, že jste dočetli až sem, a přeji krásné léto plné venkovních
zážitků.
Marcela Murgašová

Použitý zdroj: Daniš, P.: Děti v přírodě: ohrožený druh?
Ministerstvo životního prostředí 2016

Blýskání na časy? Záleží to na nás
V poslední době došlo ve vedení města k několika kontroverzím. Asi
nejviditelnější z nich je dvojice článků v minulém (4/2017) Novoknínském
zpravodaji, která se zabývá především otázkou opět neschváleného autobusového nádraží. Konkrétně jde o články Potřebují Kníňané autobusový
terminál? od Milana Brejchy a Blýskání na lepší zítřky? Spíš ne od Petra Chmelíka. K tomu připočtěme, že nespokojenost zejména se závěrem
druhého z článků vyjádřila na mimořádném zasedání zastupitelstva Petra
Moravcová. A jelikož k dalším neshodám došlo údajně na pracovním sezení
zastupitelstva, nálada opravdu není nejlepší. Mírně řečeno.
Co s tím?
Začněme posledními body. Co se dělo na pracovních setkáních zastupitelstva, komentovat nemohu, prostě jsem u toho nebyl a být nemohl. Pokud jde
o poslední odstavec článku Petra Chmelíka, to, že se vyjadřuje ve smyslu, že
neví, zda se toho chce dál účastnit, by nemělo nikoho urážet. V případě nemožnosti prosazovat své postoje je odstoupení jedním z možných legitimních
Novoknínsk¯
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řešení a těžko to někomu vyčítat. Druhou věcí je, zda házet teď ﬂintu do žita
není trochu předčasné, a tou třetí to, zda ve spojení s některými rozepřemi
na pracovních setkáních zastupitelstva nezískal ten poslední odstavec trochu
jiný smysl (takže se Petra Moravcová může cítit dotčená oprávněně). Každopádně toto by si asi měli aktéři sporu vyříkat pokud možno někde v klidu
a s chladnými hlavami.
Vraťme se však k obsahu výše zmíněných dvou článků. I zde si myslím,
že by bylo nejlepší, kdyby se jejich autoři setkali a názorové rozdíly si nějak
navzájem vysvětlili – a třeba i dospěli – možná za účasti projektantů onoho
terminálu – k rozumnému kompromisu. Přesněji: nechápu, proč tak neučinili
už dávno, hned po neschválení předchozí verze projektu. Třeba bychom nyní
byli dál a té zatrpklosti by bylo méně.
Takže: potřebujeme autobusový terminál? Možná by – jak naznačuje článek Milana Brejchy – na onom místě opravdu stačila odstavná plocha s poměrně jednoduchou zastávkou a záchytným parkovištěm pro osobní auta. Ti, kdo
jedou do Nového Knína auty a odtud pokračují dále (například do zaměstnání)
autobusy, by mohli zaparkovat a přestoupit na autobus právě zde a neblokovali by celý den místo na náměstí. Milanu Brejchovi je rovněž zapotřebí dát
za pravdu v tom, že pokud projekt počítá s příjezdovou cestou, která není
na městském pozemku (to by ovšem bylo nejlepší ověřit na místě), je to jednoznačný a pádný důvod k jeho neschválení. Dále by bylo žádoucí přístupovou
cestu řešit tak, aby zajišťovala dobrý přístup nejen na samotnou zastávku (či
autobusové nádraží, chcete-li) a k dolní části parkoviště, ale i na blízké dětské
hřiště a v neposlední řadě i ke sportovnímu areálu Oplocenka. Což by možná
znamenalo tu cestu k dolní části parkoviště vést ne při severním, nýbrž spíše
při jižním okraji pozemku (přímo ke kurtům). Možná by to trochu pomohlo řešit druhý problém, totiž ten přístup pro pěší, včetně rodin s dětmi, atd. Možná
by nebylo špatné, pokud se aktéři sporu vydali prověřit možná řešení přímo
na místo a přizvali i provozovatele těch tenisových kurtů, protože způsob využití této plochy se dotýká i jejich zájmů.
Na druhé straně může mít Petr Chmelík pravdu v tom, že na autobusový
terminál dotační tituly existují, na pouhou odstavnou plochu nikoliv. (Škoda
ovšem, že takto neargumentoval už ve chvíli, kdy se o tom terminálu jednalo
na zasedání zastupitelstva.) A že – mírně řečeno – rozdíly v cenách nejsou natolik vysoké, aby se více vyplatilo budovat odstavnou plochu bez dotace než autobusový terminál s dotací (neboli na opravu některé z dezolátních komunikací bychom tím asi neušetřili). Pak ale asi nezbývá než zpracovat nový projekt
na terminál, samozřejmě tak, aby neobsahoval natolik závažné nedostatky
jako ten dosavadní (s tím, že po uplynutí stanovené doby udržitelnosti projektu by se dal areál případně s poměrně nízkými náklady upravit na něco, co
by bylo více tou odstavnou plochou). Snad jsme nepromeškali poslední šanci
a nějaké dotační výzvy ještě proběhnou.
Každopádně s Petrem Chmelíkem souhlasím v tom smyslu, že o parkování autobusů by se město nějak postarat mělo. Myslím, že je dost velké na to,
aby zde několik autobusových linek mělo svou konečnou stanici (takže budou
existovat důvody, aby zde autobusy parkovaly), a na druhé straně příliš malé
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na to, aby se dopravcům vyplatilo vybudovat si zde své vlastní zázemí, jaké má
například v Mníšku pod Brdy Martin Uher a na Dobříši Arriva.
A nakonec existuje ještě možnost, že by se o parkování autobusů mohla postarat soukromá firma. Pokud je mi známo, zejména mezi Zlatohorci (tedy zastupiteli zvolenými za sdružení Zlatohorní město Nový Knín) je tento názor poměrně populární. Na druhé straně existuje oprávněná námitka Petra Chmelíka,
že pokud by došlo k nějaké neshodě s tímto soukromníkem, město má problémy
s autobusy znovu a musí počítat s tím, že se mohou na náměstí vrátit.
Úplně bych však ani tuto možnost nezatracoval. Za předpokladu, že bychom ten terminál (či odstavnou plochu) už měli, po skončení stanovené udržitelnosti projektu by se možná dalo uvažovat i o tom. V případě, že by podmínky byly rozumné (poplatky za parkování byly v únosné výši atd.), třeba by šlo
část autobusů opravdu přemístit tam. A na terminálu u sídliště by tak bylo více
místa pro parkování osobních aut (samozřejmě se zachováním autobusové zastávky, aby zde bylo možno přestoupit z auta na autobus a naopak). A kdyby
snad někdy došlo k nedohodě s oním soukromníkem, pořád by město mělo
k dispozici plochu, kam by ty autobusy mohlo kdykoliv umístit méně bolestně,
než kdyby je muselo vrátit zpátky na náměstí.
Už jen krátce bych se vrátil k dalšímu z bodů, kvůli kterým byl Petr
Chmelík roztrpčen: totiž k oněm kompostérům. Pokud by šlo jen o možnost
likvidovat (či přesněji recyklovat) bioodpad na zahrádkách, asi by šlo o zbytečnost a neschválení by bylo možno přejít s notnou dávkou lhostejnosti.
Dobrý zahradník si přece dokáže na zahradě založit a udržovat kompost
i bez nějaké plastové či plechové či jaké škatule (i když jsou konstruovány
tak, aby se v nich ten odpad rozkládal rychleji). Jenže – jak si, žel pozdě,
uvědomil například i pan Mácha, nezanedbatelná část lidí žije na sídlišti.
A pochopitelně i tamní domácnosti mají nějaký bioodpad „na svědomí“, přinejmenším ten kuchyňský. Ve směsném odpadu – a tím pádem i na skládkách – tak zbytečně končí slupky od cibule, vyluhované čajové sáčky a další
biologicky rozložitelný materiál. Pro takové případy existují kompostéry
domácí, které se dají umístit do bytu. O zpracování odpadu vzniklého v domácnosti se postarají žížaly (nejlepší jsou pro ty účely ty kalifornské). Obsah
odpadkových košů nebobtná tak rychle a kytky za okny je čím přihnojovat.
Pokud se tedy bude brát v úvahu, že pro různé domácnosti se hodí různé
kompostéry, nebylo by úplně marné, pokud by se zastupitelstvo po nějaké
době k této otázce přece jen ještě vrátilo.
A úplně nakonec: v článku byla i zmínka o dotazníku, který se objevil
v minulém čísle. Nemyslím si, že by byl úplně dokonalý, jeho komentování je
na delší článek (snad někdy příště), ale lze jej ocenit aspoň jako první krok
správným směrem. Jednu otázku však „vypíchnu“ už teď. V jakém městě
bychom rádi žili? Já odpověděl něco v tom smyslu, že asi základní je mít zde
co nejlepší mezilidské vztahy. I když to někdy opravdu není jednoduché. Ale
pak třeba budeme společně aspoň jakž takž zvládat i to ostatní. Včetně těch
rozporů, jimž se věnoval tento článek (a ty dva, na něž navazuje).
Miloš Hlávka

Novoknínsk¯
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PODĚKOVÁNÍ
• Děkuji touto cestou starostovi města a celému zastupitelstvu za blahopřání k mým narozeninám. Poděkování patří také za gratulaci a dárek SHJ
Nový Knín.
Vlasta Hranická
• Moc děkuji panu Vráťovi Dolejšovi z Libčic, jeho dceři Romče, mojí dceři
Vlaďce a řidiči RZ Janu Holému za můj zachráněný život 1. května 2017.
Díky, Z. Cihelková, Libčice
• Děkujeme panu starostovi a členům SDH Nový Knín za zásah při znečištění naší studny neznámou látkou dne 30. 4. 2017.
manželé Slepičkovi, Kozí Hory
• Sbor dobrovolných hasičů, 23. okrsek, děkuje Obecnímu úřadu Chotilsko
za poskytnutí peněžního příspěvku na činnost 23. okrsku.
Miroslav Konopásek, starosta 23. okrsku

JUBILANTI MĚSÍCE ČERVNA 2017
• Životní jubileum v červnu slaví pan Jiří Chlustina.
Kulatiny oslaví také paní Jana Bazalová, pan Antonín Urik a pan František Novotný. Narozeniny
v červnu má také paní Věra Šubrtová a paní Miluška Rambousková.
Všem oslavencům přejeme pevné zdraví, hodně radosti a sil do dalších let.

VZPOMÍNÁME
Kytičku na hrob Ti můžeme dát, svíčku zapálit
a s láskou vzpomínat.
Ve čtvrtek 8. června uplyne 25 let, kdy nás navždy
opustila naše milovaná manželka a maminka paní
Marie Dolejšová z Libčic. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomíná manžel Jiří Dolejš a děti Maruška, Jarda, Jiří a Tomáš s rodinami.
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květen 2017

PŘÍLOHA NOVOKNÍNSKÉHO ZPRAVODAJE

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE:
Zastupitelstvo obce na zasedání dne 15. 5. 2017 jednalo zejména ve věcech:
• požadavek na přemístění plánované ČOV Chotilsko na jiný pozemek – umístění plánované ČOV
je zahrnuto v platném územním
plánu obce Chotilsko, požadavek
na změnu umístění nebyl ani
včas zadán do právě zpracovávaného územního plánu obce. Nový
územní plán je v určitém stadiu
rozpracovanosti a již nelze provádět změny územního plánu.
• výzva
k
podání
vysvětlení
na SKPV Praha;
• zápis z jednání v rámci nejasností
hranic pozemků po provedených
KPÚ Sejcká Lhota;
• Informace Úřadu pro zastup. státu
ve věcech majetkových, o prodeji
nemovitostí v k.ú. Křeničná;
• informace FÚ o hromadném předpisu;
• informace FÚ o počtu žáků ve školách zřizovaných obcemi;
• obnovení hesla do dálkového přístupu katastru nemovitostí ČR;
• nařízení MěÚ Dobříš o záměru zachotilsk¯

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

dat ke zpracování lesní hospodářské osnovy;
výzva MěÚ Dobříš k účasti na vodoprávním dozoru v k.ú. Křeničná
– Římskokatolická farnost Starý
Knín;
MěÚ Dobříš – stanovení provozu na pozemních komunikacích
– značení Dej přednost v jízdě
v místní části Mokrsko;
připomínky občanů k programu
rozvoje obce Chotilsko;
rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu obce na rok 2017;
účetní závěrku obce za rok 2016;
návrh obecně závazné vyhlášky
obce Chotilsko č. 1/2017 o nočním
klidu;
návrh vnitropodnikové směrnice
obce Chotilsko o reálné hodnotě;
krizový plán obce Chotilsko;
poskytnutí finančních příspěvků
na činnost 23. okrsku SDH, 24. okrsku
SDH a SDH Prostřední Lhota;
žádost SDH Záborná Lhota o příspěvek na Antonínskou pouť;
zpravodaj
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• návrh smlouvy o vytvoření společného školského obvodu spádové
školy ZŠ Nový Knín;
• nabídku na výrobu odznaků se
znakem obce Chotilsko;
• návrh smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností smluvních
stran vyplývajících z revitalizace
rybníku Kuchyňka v Mokrsku;
• cenovou nabídku na vyhotovení
lesního hospodářského plánu;
• žádost o finanční podporu kulturního festivalu Cihlafest;
• cenové nabídky na opravy podlah v bytovce Prostřední Lhota 22
a v budově OÚ;

• požadavek
na
zřízení
místa
na bioodpad;
• sdělení Ministerstva vnitra, generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
o poskytnutí dotace v rámci programu Dotace pro jednotky SDH
obcí – rekonstrukce CAS 32 – T 815;
• cenovou nabídku na zřízení propustku včetně zpevnění části místní komunikace v k.ú. Hněvšín.
-OÚ-

ZÁVOD S VODOU
Voda, voda a voda. Slovo skloňované ve všech pádech a stále znělo stejně. Tři dny téměř nepřetržitého deště zvládly udělat z louky pod Veselým
vrchem bažinu. Hledám předpověď počasí a nějaký náznak, že se počasí
umoudří. Odpoledne před závodem značím trať, kudy se poběží závod, raději celou fáborky na větvích keřů a stromků podél cesty, protože mouka,
jíž se na zemi „malují“ šipky, by se mi do rána rozplynula v kalužích vody.
Na louce pod Veselým vrchem, kudy vede turistická značka a trať závodu,
už po prvních krocích mám plné boty vody. Ocitla jsem se v močálu – v trávě nacucané vodou, obrovským množstvím vody. Prší, prší a zase prší. Ne,
neprší – z oblohy to prostě nehorázně lije. Vracím se po dvou hodinách, promoklá až na kost. Trať je vyznačena, zítra přece jen zkusím trochu označit
moukou křižovatky, snad bude lépe. „A bude ten závod vůbec?“ ptají se mě
náhodní kolemjdoucí. „Nebude odložený na jindy?“ Já říkám: „Prší, ale zítra poběžíme, běžcům déšť nevadí.“
V noci se probouzím a prší pořád. Déšť bubnuje na střechu a já už téměř
neusínám… zdají se mi sny – voda, voda a zase voda, protéká kolem mě,
jsem na ostrůvku a všude kolem jen voda…
V brzkou ranní hodinu vstávám – a zázrak! Neprší! Vážně neprší? Zkoumám to z okna a potěšena, že voda skončila, vyrážím značit křižovatky
moukou. Jupí! Fakt už NEPRŠÍ!
U prezentace na hřišti mi všichni říkají: „Asi moc lidí nepřijede, dlouho
pršelo…“
Nevadí. Kdo bude chtít, ten přijde. Komu se závod líbil loni, objeví se
tady. Uvidíme. S napětím čekáme, kolik lidí se objeví doopravdy. Kdo se
nezalekne několikadenního deště? Kdo si poradí s promoklou a bahnitou
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tratí? Ale běžci nezklamali! Nakonec
na trať vybíhá 61 dospělých, což je o 20
více než loni! Mezi
nimi i šest místních,
kteří se nezalekli
bláta a poprali se
s ním. Na dětskou
trať se vydává 24
holek a kluků – o 9
více, než v prvním
ročníku! Jsem nadšená a všem držím
pěsti.
Až na jednu malou dívenku do cíle
dobíhají všichni. Na mnohých je znát, že do toho dali všechno, jiní to vzali
s jistou rezervou, ale ve tvářích všech se zračí spokojenost. Značnou měrou
k ní přispívá i nečekané překvapení – množství sladkých i slaných dobrot,
které tu pořadatelé nabízejí všem na posilněnou a zvýšení dobré nálady.
A té je pod rozhlednou opravdu plno. „Byl to dobrý závod,“ říkají všichni
a mnozí dodávají, že s tak úžasnou péčí o závodníky se ještě nesetkali. A že
o Prostřední Lhotě budou vyprávět všem svým známým.
A teď tedy trochu k samotnému závodu: Letos byly překonány traťové
rekordy z loňského roku v mužích i ženách. Trať 5,3 km zaběhl nejrychleji
Josef Rendl z Prahy za 22:21, téměř o 2 minuty lépe než vítěz prvního ročníku, a v ženách Helena Poborská z Kerteamu v čase 26:08 překonala nejlepší
ženský čas o 3 minuty. V podmínkách, jaké letošní ročník provázely – to
je voda a bláto – jsou to úctyhodné výkony. V kategorii místních běžců se
na prvním místě umístil Hynek Hypr, o pouhé 2 sekundy za ním doběhl
Tomáš Hrubý, třetí místo patřilo Jiřímu Šťástkovi st., čtvrté místo obsadil Stanislav Šťástka a pátý byl Miroslav Drobílek.
Myslím, že se Běh na rozhlednu Veselý vrch, jeho 2. ročník, vydařil.
Pohled do zákulisí závodu
Ke zdárnému průběhu celého závodu velkou měrou přispěli partneři
našeho závodu, a to jsou: Obec Chotilsko (hlavní partner), nakladatelství Mladá fronta, Praha, Řeznictví a uzenářství Pavel Šťástka,
Prostřední Lhota, Vaněčkův statek, Čelina, Pivovar Regent, Třeboň,
Kola servis Beran, Dobříš, Ocelot Libčice. Děkujeme.
Velké poděkování patří hospodyňkám z Mokrska a Prostřední Lhoty, které připravily pro závodníky spousty sladkých nebo slaných dobrůtek. Holky,
děkujeme, náš závod začíná být i díky vašim dobrotám pověstný a slavný!
Úžasné řezy napekla Marie Moulíková, vynikající palačinky s různými
náplněmi vytvořila Drahomíra Hájková, jemňoučký řez na plech a výchotilsk¯
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bornou bábovku ukuchtily Nikola a Zlata
Hájková, pirohy se
slanou náplní upekla Iva Sečkářová,
několik velkých koláčů – pravých valašských „frgálů“ nám
přichystala Martina
Königová, miniaturní moc dobré šátečky
s různými náplněmi
vyrobila Jitka Malá,
koláč na plech připravila Soňa Sladkovská, jednohubky
s vlastnoručně vyráběným domácím sýrem byly od Ladislavy Drobílkové Kalašové. A chutnalo to teda! Jeden
starší závodník, nám pod rozhlednou řekl: „Objezdil jsem už spoustu závodů po celé republice, ale aby se nám někdo takhle věnoval, to jsem ještě
nezažil nikde!“ A mnoho lidí chtělo recepty na naše dobrůtky, ale Vláďa
Vymazal, který se sám jmenoval do funkce manažera péče o závodníky,
odpovídal, že je to výrobní tajemství místních hospodyněk, které musíme
chránit. Jeden běžec vymámil zbytek domácky vyrobeného sýra, že ho koupí, ale dostal ho zdarma.
Dále při závodu pomáhala skupina rozhodčích v cíli – Miroslav Mašek,
Luděk Lorenz, Jan Ondřejka, manželé Kervitzerovi z Prahy, čísla sbírala Dana Svobodová z Příbrami a Ladislav Smetana z Uherského Hradiště,
o dobrůtky pro běžce pečoval Vladimír Vymazal, u prezentace pomáhali Alena Mašková, Drahuše Weinzeitlová z Prahy, Lucie Tauchenová,
Barbora Pechačová, Zuzana Seiberová, Jaroslav Nejedlý, další pomocné práce prováděli Stanislav Tauchen, Petr Švec z Prahy, Jiří Šťástka
ml., grafickou úpravu tiskovin provedl Jiří Filgas, jejich zhotovení zajistil
Hynek Hypr. Roman Baudis nám zapůjčil zvukovou aparaturu a zajistil
ozvučení. Závod odstartoval a spolu se starostou obce předával ceny Miloš
Kužvart. Celou organizaci závodu zaštítil a osobně podpořil Jiří Šťástka
st. Všem moc děkujeme a jsme vděční, že jste si našli čas a pomohli nám.
Těšíme se na 3. ročník Běhu na rozhlednu Veselý vrch.
Libuše Vlachynská, pořadatelka a ředitelka závodu
Foto: Jiří Filgas a Petr Kleinbauer
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DOBRÁ NÁLADA NAD ZLATO aneb jede se dál
Zlato přitahuje zlatokopy už po mnoho staletí
po celém světě, nejinak
tomu je i na Mokrsku.
Fakta dnes hovoří jasně
proti těžbě zlata v rekreační oblasti v těsné blízkosti Vltavy. Kvalita našeho života nemůže stát
na rizikovém projektu těžby zlata, spočívat ve stále
měnící se ceně zlata nebo
v indexu burzy cenných
papírů kdesi v zahraničí.
Mnohem důležitější je životní prostředí, ve kterém
žijeme my a za které neseme zodpovědnost vůči
příštím generacím.
Po tři minulé roky pořádalo Občanské sdružení Veselý vrch ve spolupráci s obcí Chotilsko jako poděkování všem za úsilí v boji proti těžbě zlata
na Mokrsku happening DOBRÁ NÁLADA NAD ZLATO. Na západním úbočí
pod rozhlednou na Veselém vrchu se tak v květnu odehrával bohatý program s řadou doprovodných kulturních i sportovních aktivit. Docházelo
k ojedinělému setkání
mnoha známých osobností z řad umělců,
sportovců i politiků.
Akce měla vždy velký
ohlas u veřejnosti.
Vznikla
krásná
tradice, ke které se
budeme vždy vracet.
Organizační výbor se
počátkem tohoto roku
rozhodl pro dvouletý
cyklus konání happeningu. Takže na viděnou v roce 2018.
ing. Jiří Bendl
předseda Občanského
sdružení Veselý vrch

chotilsk¯
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SLÁMA V BOTÁCH
Když se řekne, že někomu čouhá sláma z bot, není to nic lichotivého. Ale
v sobotu 13. května na Vaněčkově statku v Čelině to mělo význam jednoznačně pozitivní – že si hezky svižně zatančil. Majitelka tamní ovčí farmy
Hana Hrubá tam totiž zrealizovala nápad starý tak rok. To tenkrát připravila oslavu svých čtyřicátin ve stodole, kde zimují ovečky. Ty však už byly
na pastvině, stodola čistě vymetená, ideální prostor pro spoustu hostů, kteří
jí přišli poblahopřát a taky se pobavit, zatančit si. Narozeninový „mejdan“
se vydařil a ji napadlo, že by se něco podobného mohlo uspořádat častěji,
nejen při narozeninách a pro zvané hosty, ale pro každého, kdo má chuť se
pobavit. A když na farmě, tak logicky v country stylu. Tak se zrodil projekt,
jak se dnes trendy říká, „Čelinská country stodola“.
Farmářka, má-li být úspěšná, musí být akční a od nápadu k činu jí to
nesmí trvat nekonečně dlouho. Hana Hrubá je akční a energická už od pohledu, navíc má kolem sebe své příbuzné a lidi sobě blízké, vždy ochotné
a připravené přiložit ruku k dílu, a tak pouhých pár dnů poté, co počátkem letošního května její pobekující svěřenkyně opustily své zimní útočiště,
byl celý prostor čistý, na jedné straně stálo jeviště, pod ním byl připravený taneční „parket“ po kotníky pokrytý slámou a ve zbytku stodoly stály
podlouhlé skládací stoly s lavicemi. Na pódium nastoupila sympatická čes-
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kobudějovická kapela Patrola a svižnými i smyslně loudavými skladbami
v country stylu rychle přilákala do taneční slámy tancechtivé páry. Čím víc
se kdo odvázal, tím víc té slámy mu v botách uvízlo a pak drze čouhalo ven,
jednoznačně jako důkaz, že si to umí se svou partnerkou při tanci jaksepatří užít.
Na Vaněčkově statku v Čelině se tak zrodila nová tradice, jak si náš
venkovský život zas o něco víc zpestřit, a pěkně stylově. Napadlo mě, že by
to mohlo jít ještě dál, třeba proměnit letně vyprázdněné a vyčištěné stáje
v levné ubytovny pro cyklisty a turisty, jak to dělají třeba ve Švýcarsku.
Jenže tam stát a zlomyslně všemocní strážci hygieny netrpí nutkáním přistřihovat podnikání za každou cenu křídla, zatímco u nás je taková představa ještě dlouho nesplnitelná i pro sebevíc akčního člověka. Díky bohu za to,
že aspoň zatančit si po kotníky ve slámě nám zatím bdělí státní úředníci
nezakazují. A díky Haně Hrubé, že se takové možnosti rozhodla využít.
Vladimír Vymazal

ANTONÍNSKÁ POUŤ
Sbor dobrovolných hasičů Záborná Lhota srdečně zve na tradiční Antonínskou pouť.
• V sobotu 17. 6. 2017
od 15:30 hod. pouť
zahájí mše svatá, po které bude
od 17:00 hod. následovat taneční zábava se
skupinou SIGNAL.
• V neděli 18. 6. 2017
od 13:00 hod. do 18:00
hod. bude k tanci
i poslechu hrát kapela
ČÍMANI.
Občerstvení a pouťové
atrakce po oba dva dny
jsou zajištěny.
SDH Záborná Lhota

chotilsk¯

zpravodaj

VII

5 / 2017

CHOTILSKÝ RECEPTÁŘ
Léto je pomalu za dveřmi, v červnu si můžeme připravit
skvělé řecké tzatziki. Jsou lehké, osvěžující a jejich příprava je
velmi snadná.
Červen je doba zrání jahod, využijeme je k přípravě jahodových tvarohových knedlíků.
TZATZIKY
Potřebujeme:
• 500 g řeckého bílého jogurtu
• 1 velkou okurku hadovku
• 2 stroužky česneku
• 3 lžíce extra panenského olivového oleje
• snítku čerstvého kopru (nemusí být, ale měla by)
• 15–20 lístků máty
• černé olivy na ozdobení
• sůl, pepř
Oloupanou a najemno nastrouhanou okurku zbavíme přebytečné vody tím, že ji pečlivě vymačkáme přes sítko nebo dlaní.
Poté ji velmi důkladně smícháme s jogurtem, utřeným česnekem, olivovým olejem, posekaným koprem, mátou, dochutíme
solí a pepřem. Hotové tzatziki
ještě navrch polijeme olivovým
olejem a ozdobíme černou olivou.

JAHODOVÉ TVAROHOVÉ
KNEDLÍKY
Potřebujeme:
• 250 g hrubé mouky
• 250 g tvarohu
• špetku soli
• 125 ml mléka
• 30 g másla
• 4 lžíce cukru
• 2 vejce
• jahody
Tvaroh utřeme s cukrem, vajíčkem, špetkou soli. Postupně
přidáme mouku a mléko a vytvoříme vláčné těsto. Těsto vyválíme na čtverečky a na každý
dáme očištěnou jahodu a tvoříme knedlíky. Knedlíky vaříme
v osolené vroucí vodě asi 8 minut. Před podáváním polijeme
knedlíky rozpuštěným máslem
a posypeme – cukrem, mákem,
tvarohem, strouhanými ořechy
nebo perníkem.

Dobrou chuť přejí
-Lhotské vařečky-
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Měsíčník pro Mokrovraty, Pouště5
1a// okolí
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květen 2017

PŘÍLOHA NOVOKNÍNSKÉHO ZPRAVODAJE

AKTUALITY Z NAŠÍ ŠKOLY
Červen 2017
1. 6. 2017

„Cesta za pokladem“ – oslava MDD

ZŠ a MŠ

13. 6. 2017

školní výlet – ZOO Plzeň + DinoPark

ZŠ a MŠ

20. 6. 2017

„Ahoj školko“ – rozloučení s předškoláky
– v 15.30 hodin

MŠ

20. 6. 2017

zahradní slavnost (závěrečná besídka)
– v 16 hodin

ZŠ a MŠ

22. 6. 2017

spaní ve škole

ZŠ a MŠ

Vážení spoluobčané,
spolu s blížícím se koncem školního roku se zvyšuje i počet školních akcí,
jak je patrno z aktualit. I měsíc květen s sebou přinesl mnoho zajímavého.
• Dne 10. 5. proběhl zápis dětí do mateřské školy a jsme opravdu rádi, že
jsme mohli vyhovět všem zájemcům.
• „Sváteční chvilky nejen pro maminky“ byla besídka dětí z MŠ ke Dni
rodin. Děti předvedly rodičům a příbuzným svůj program a pamatovaly
na ně i drobným dárkem.
• „O kocouru Mikešovi“ bylo divadelní představení, které zhlédli děti
a žáci naší školy 15. května v příbramském divadle.
• 18. květen byl den významný zejména pro žáky 1. ročníku základní školy. Proběhlo jejich slavnostní pasování „na čtenáře“, kterému přihlíželi
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rodiče žáků i starostka obce paní Stanislava Ecklová. Žáci si odnesli nejen
pěkné dárky, ale i dobrý pocit ze své celoroční práce.
• 19. 5. se uskutečnilo školní kolo v recitační soutěži, ze kterého vyšli tito
vítězové:
1. místo – Rozárka Dragounová,
2. místo – Pavel Hrubý,
3. místo – Šárka Bečvářová.
• Žáci z cyklistického kroužku završili své středeční tréninky „cestou necestou, polem nepolem“ opékáním špekáčků na Kozích Horách, kam se
vydali na kolech a šťastně dorazili.
O závěrečných akcích Vás budeme informovat na stránkách příštího zpravodaje.
zaměstnanci ZŠ a MŠ Mokrovraty

UPOZORNĚNÍ NA ODPADNÍ VODY
Žádáme občany, aby nevhazovali do jímek a do kanalizace látky a oděvy!!! Tyto nečistoty způsobují
velké problémy v čistírně odpadních vod.

SVOZ ŽELEZNÉHO ODPADU

SOBOTA

17. 6.

Sobota 17. 6. 2017:
• Mokrovraty
• Pouště

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

2017

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.

MOKROVRATSK¯
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NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ MOKROVRATY
• Way Margaret, Prokletý ráj – společenský román
• Kleypas Lisa, Chladnokrevný ničema – romantika
• Pawlowská Halina, Cesta za láskou – česká současná
literatura / humor
• Lapena Shari, Manželé odvedle – thriller
• Keleová-Vasilková Táňa, Okénko do snů – společenský román
• Woodová Barbara, Země odpoledního slunce – historický román / romantika
• Hubeňáková Zuzana, Postřehy teplákové bohyně –
česká současná literatura / humor
• Jackson Lisa, Chladná krev – krimi

DĚTSKÝ DEN
Na Dětský den
v
Mokrovratech
jste mohli letos
vyrazit v neděli
21. května. Cílem
celé akce bylo připravit pestrý a zábavný
program
pro děti a širokou
veřejnost při příležitosti svátku dětí,
a to se sehrané
partě z Mokrovrat
za podpory obecního úřadu znovu
povedlo.
S herní kartou se děti zapojily do plnění šesti
disciplín: hledání
kuličky v neviditelných lahvích, skoku v pytli, střílení na terč, hledání
dráčka, skládání kuchyňského nábytku a opičí dráhy. Poté, co děti splnily úkoly na stanovištích, dostaly odměny za účast. A bylo jen na dětech
a jejich rodičích, zda se rozhodnou splnit všechny úkoly nebo jen některé.
Odměny dostává úplně každý!!! Protože u nás platí pravidlo: „Kdo si počká,
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ten se dočká“, byli ti nejšikovnější oceněni medailí a krásnou cenou.
Soutěžit mohli i dospělí, tentokrát na ně čekala soutěž v domácích a kutilských pracích.
Program byl obohacen o skákací hrad, malování na obličej, bublinkový
workshop a školu jízdy na „howerboardech“. Odpoledne se děti mohly zapojit také do „Cucínova vystoupení“. Mohly si s tímto klaunem zatancovat,
zasoutěžit a pomohly mu s kouzlením.
Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se na přípravě a zajištění akce
podíleli, městu Nový Knín za zapůjčení hudební aparatury a všem, kteří
přispěli do kasičky na pořádání dalších akcí pro děti.
Petra Soukup Ecklová

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
• Dne 13. 6. 2017 od 7:30 do 15:00 hod.
na těchto odběrných místech v Mokrovratech:
č.p./č.orient. bez ulic: /181, 8, 9, 10, 19, 33, 34, 37, 39, 46, 47, 48, 49, 50,
51, 61, 62, 65, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 77, 78, 87, 93, 96, 97, 107, 109, 126, 127,
136, 137, 141, 142, 144, 145, 149, 154, 155, 160, 163, 169, 173, 174, 176, 182, 194,
351/9.
• Dne 13. 6. 2017 od 12:00 do 14:30 hod.
na těchto odběrných místech v Mokrovratech:
č.p./č.orient. bez ulic: parc. č. 440/12, parc.č. 440/5, parc. č. 440/6, parc.
č. 440/7, parc.č. 440/8, parc. č. 440/9.
Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven pouze na nezbytně
nutnou dobu. Výše uvedené informace budou 15 dní před plánovaným přerušením dodávek elektřiny k dispozici na internetových stránkách
www.cezdistribuce.cz.

VÝZVA
Vážení občané, apelujeme na Vás za účelem zabránění zbytečným
dopravním nehodám, abyste odstranili překážky nacházející se
na obecních pozemcích při veřejných komunikacích v těsné blízkosti
Vašich nemovitostí (zejména velké kameny). Pokud není tráva na pozemcích nízko sečená, tyto překážky nejsou vidět, což ohrožuje bezpečnost chodců i jiných účastníků silničního provozu.
Zastupitelstvo obce
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LETNÍ KINO NOVÝ KNÍN

DÍVČÍ VÁLKA
Dívčí válka je nejúspěšnější a nejhranější ze všech divadelních her v České republice. Její atraktivnost se skrývá především v lehkosti žánru, nadsázce, využitých tématech a také v hereckém
obsazení. Autor sám o této komedii říká: „Dívčí válku jsem psal – tak říkajíc – českému národu
„na míru“, jde především o jemu blízký styl humoru a oblasti, kterých se dotýká (erotika, politika).
Navíc jde o odpočinkový žánr, v jehož rámci přinášíme hodokvas těch nejkrásnějších žen, kterými
naše zubožená vlast disponuje. Já vždy s trochou nadsázky říkám – tak bůh vynahrazuje svým
milým Čechům neúspěchy v tržní ekonomice. O úspěchu Dívčí války svědčí naplněné sály po celé
naší republice.“

14. 7. 2017 – pátek, 19:00 hod.

Cena vstupenky: předprodej 280,- Kč, v den akce 340,- Kč.
Děj naší historické komedie začíná na veselohru dosti neobvykle, a sice pohřbem kněžny Libuše. Vzhledem k technickým těžkostem s realizací smutečního aktu na jevišti, odehrává se tento mimo zorné pole diváka a vlastní děj pak začíná rozhovorem knížete
Přemysla s vladykou Bivojem, vracejícím se z pohřbu. Kníže Přemysl, kolísající mezi smutkem po ztrátě milované ženy a radostí
nad nově nabytou svobodou, se stává terčem útoků vdavekchtivé ctižádostivé Vlasty, která dovede nejistotu a strach dívek o podíl
na veřejném životě využít ve svůj osobní prospěch a ambice nastoupit na místo kněžny Libuše. Při svém temperamentu a vášni
neváhá k dosažení svého cíle použít jakékoli prostředky. Kníže Přemysl nemá naprosto v úmyslu vstoupit s Vlastou v nový svazek
manželský a jeho eroticko-estetická pozornost se obrací spíše k půvabné Kazi, Libušině sestře, která, žel, již před časem spojila
svůj život se statečným rekem vladykou Bivojem a jeho nerozlučným kancem Ervínem. Čestná, leč milostně založená Kazi váhá
mezi oběma jedinci, tj. mezi svým mužem a knížetem, až se nakonec rozhodne ke kompromisu, tj. k oběma skvělým mužům.
Nevědomky tak položí základ ke klasické manželské nevěře, přežívající až do našich dnů. Hra přináší hluboký a analyzující pohled
na příčiny a podstatu Dívčí války z naprosto nového zorného úhlu a moje práce s charaktery postav strhne diváka svojí vroucností
a upřímnou realitou. Tento rentgenový pohled je ještě navíc umocněn vysvětlením historického přechodu od starého k novému
způsobu pohřbívání. Během tohoto velikého válečného konfliktu mezi muži a ženami sledujeme snahu staroslovanského pěvce
Lumíra v jeho uměleckém tvůrčím zápase o naši vlastní, slovanskou pop music. Do těchto dramatických událostí se mísí láska
mladičké Šárky ke krásnému Ctiradovi, kdy válečný konflikt poznamená a tvrdě zasáhne do života této milenecké dvojice.

PŘIJĎTE SE PODÍVAT NA VYNIKAJÍCÍ KOMEDII S NOVÝM HERECKÝM OBSAZENÍM!
Hrají: Sandra Pogodová, F. R. Čech, Mojmír Maděrič, Jiří Štědroň, Miluše Bittnerová, Roman Skamene,
Petr Jablonský, Petr Martinák, Evžen Hájek, Tereza Šefrnová, Bedřich Maruštík, Martina Šťastná, Anna Kadeřávková a další.

Předprodej vstupenek: Letní kino Nový Knín – pokladna, www.kinoknin.cz, www.mestonovyknin.cz,
kontaktní telefony: 603 141 088, 603 462 499 • Městský úřad Nový Knín, náměstí Jiřího z Poděbrad 1,
radnice@mestonovyknin.cz • Muzeum zlata Nový Knín, náměstí Jiřího z Poděbrad 47

