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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
nejsem ani příznivec ani odpůrce teorie globálního oteplování, ale věřím
tomu, co vidím. Letošní jaro bylo jednak velice teplé a jednak navíc suché.
Podle údajů srážkoměru na našem zdravotním středisku spadlo od začátku
května do 21. června 16 mm srážek a to je velice málo.
Samozřejmě při takovéto situaci dojde vždy k nárůstu spotřeby vody.
Pokud bude podobné počasí trvat i nadále a před sebou máme letní měsíce, určitě se to projeví na zásobách spodní vody. Proto chci touto cestou
požádat všechny obyvatele, kteří jsou připojeni na městské vodovody, aby
vodu užívali s rozumem. To se týká především zalévání, napouštění bazénů
a dalšího plýtvání pitné vody. Neradi bychom přistupovali k nějakému přerušování dodávky pitné vody, i když některé obce v okolí k tomu přistupují.
Je pravda, že jsme vlastní zdroje posílili přivaděčem z Chotilska, ale žádné
zdroje nejsou bezedné.
Na závěr mi dovolte popřát všem spoluobčanům hezké léto, odpočinek
na dovolené a dětem hezké prázdniny plné zážitků.

Ing. Tomáš Havlíček
starosta
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zasedání městské rady a zastupitelstva města
USNESENÍ č. 23/17 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Nový Knín ze dne 23. 5. 2017
• USNESENÍ č. 1 – 23/2017 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
volí ověřovatele zápisu – MUDr. Miloše Nevařila a Martina Provazníka.
• USNESENÍ č. 2 – 23/2017 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje program zasedání zastupitelstva.
• USNESENÍ č. 3 – 23/2017 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
projednalo smlouvu o poskytování
služeb č. 7/2017 na technický dozor
investora stavby dokončení vodovodu s AZ OPTIMAL s.r.o. a pověřuje
starostu města vyzvat AZ OPTIMAL
s.r.o. k doplnění smlouvy o harmonogram prací včetně hodinové sazby.

místní obslužné komunikace v ulici
Ledrenská“ se společností KOSTA Příbram, s.r.o. a pověřuje starostu města doplněním smlouvy o tyto body:
a) 0,01 % pokuty z prodlení převzetí
stavby za den;
b) 10 % zádržné po dobu záruky;
c) bude doplněn technický dozor investora;
d) převzetí provede starosta města;
e) nedílnou přílohou smlouvy bude
cenová nabídka z výběrového řízení;
f) bude vypuštěn třetí bod ze závěrečného ustanovení.
Po doplnění těchto bodů do smlouvy
pověřuje starostu města podpisem
dané smlouvy.

• USNESENÍ č. 4 – 23/2017 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje výsledek výběrového řízení k zakázce malého rozsahu „Nový
Knín – rekonstrukce místní obslužné
komunikace v ulici Ledrenská“.

• USNESENÍ č. 6 - 23/2017 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
neschvaluje záměr koupě pozemku
p.č. 32 v k.ú. Starý Knín od Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových.

• USNESENÍ č. 5 - 23/2017 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje smlouvu o provedení
stavby „Nový Knín – rekonstrukce

Ing. Tomáš Havlíček, starosta města
Petr Chmelík, místostarosta
V Novém Kníně dne 23. 5. 2017

USNESENÍ č. 63/17 ze zasedání Rady města Nový Knín ze dne
15. 5. 2017
• USNESENÍ č. 1 – 63/2017 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
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• USNESENÍ č. 2 – 63/2017 - RM
Rada města Nový Knín projednala a schvaluje návrh na rozdělení finančních prostředků z Fondu
sportu a kultury města Nový Knín
a konstatuje, že rada města vyvolá
jednání s TJ Sokol Nový Knín a SK
Nový Knín o způsobu financování
těchto organizací v roce 2017. Přehled rozdělení finančních prostředků z Fondu sportu a kultury je nedílnou součástí tohoto usnesení.
• USNESENÍ č. 3 – 63/2017 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje přidělení zálohy 50 000,- z Fondu
sportu a kultury pro rok 2017 TJ Sokol Nový Knín.
• USNESENÍ č. 4 – 63/2017 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje přidělení zálohy 50 000,- z Fondu
sportu a kultury pro rok 2017 SK
Nový Knín.
• USNESENÍ č. 5 – 63/2017 - RM
Rada města Nový Knín souhlasí
s obsazením stavební komise ve složení:
- M. Provazník – předseda,
- J. Záleský,
- K. Dragoun,
- P. Hnízdil.
• USNESENÍ č. 6 – 63/2017 - RM
Rada města Nový Knín projednala návrh smlouvy o poskytování
služeb č. 7/2017 na technický dozor

investora stavby dokončení vodovodu s AZ OPTIMAL s.r.o. a postupuje
k dalšímu projednání a schválení zastupitelstvu města.
• USNESENÍ č. 7 – 63/2017 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
dodatek č. VII ke smlouvě o závazku
veřejné služby s Arriva Střední Čechy s.r.o.
• USNESENÍ č. 8 – 63/2017 - RM
Rada města Nový Knín projednala návrh kupní smlouvy na pozemek
p.č. 32 v k.ú. Starý Knín s Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových a postupuje k dalšímu projednání a schválení zastupitelstvu města.
• USNESENÍ č. 9 – 63/2017 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
svolání mimořádného zasedání Zastupitelstva města Nový Knín v termínu 23. 5. 2017 v podkroví radnice
od 19.00. Program zasedání Zastupitelstva města Nový Knín je nedílnou
součástí tohoto usnesení.
• USNESENÍ č. 10 – 63/2017 - RM
Rada města Nový Knín projednala zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření města.
Ing. Tomáš Havlíček
starosta města
Petr Chmelík, místostarosta
V Novém Kníně dne 15. 5. 2017

USNESENÍ č. 64/17 ze zasedání Rady města Nový Knín ze dne
29. 5. 2017
• USNESENÍ č. 1 – 64/2017 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
Novoknínsk¯
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• USNESENÍ č. 2 – 64/2017 - RM
Rada města Nový Knín projednala žádost o finanční prostředky z Fondu sportu a kultury města
Nový Knín se zástupcem TJ Sokol
Nový Knín panem S. Fialou.
• USNESENÍ č. 3 – 64/2017 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje pátým členem stavební komise
Ing. arch. M. Kulštejna.
• USNESENÍ č. 4 – 64/2017 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
návrh podkladů pro projednání stavební komisí a postupuje schválené
ke zpracování stavební komisi.
• USNESENÍ č. 5 – 64/2017 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
účetní závěrku účetní jednotky Základní škola a Mateřská škola Nový
Knín za rok 2016.
• USNESENÍ č. 6 – 64/2017 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje odepsání pohledávky ve výši
18 242,53 Kč po zemřelé J. Š.
• USNESENÍ č. 7 – 64/2017 - RM
Rada města Nový Knín projednala nabídku vyhotovení lesního hospodářského plánu od firmy Lesoprojekt Stará Boleslav s.r.o.
• USNESENÍ č. 8 – 64/2017 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
příspěvek ve výši 5 000 Kč na činnost 23. okrsku SDH.
• USNESENÍ č. 9 – 64/2017 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje příspěvek na letní skautský tábor
1. oddílu Koťata Nový Knín ve výši
10 000 Kč.
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• USNESENÍ č. 10 – 64/2017 - RM
Rada města Nový Knín projednala žádost o finanční příspěvek
Cyklo-market Petr Šiška na dětský
cyklistický kemp a přiděluje k projednání této žádosti sportovní komisi
města Nový Knín.
• USNESENÍ č. 11 – 64/2017 - RM
Rada města Nový Knín projednala žádost o zajištění omezení rychlosti v ulici Jatecká prostřednictvím
retardérů a pověřuje starostu města zajištěním rozhodnutí dopravního
odboru města Dobříš.
• USNESENÍ č. 12 – 64/2017 - RM
Rada města Nový Knín neschvaluje nabídku na vypracování projektu AR firmy ENVIREX, spol. s r.o.
• USNESENÍ č. 13 – 64/2017 - RM
Rada města Nový Knín projednala žádost pana J. Š. o zatrubnění
příkopu před p.č. 182/30 v k.ú. Starý Knín a pověřuje starostu města
zjištěním možnosti provedení zatrubnění příkopu. Město Nový Knín
nebude toto zatrubnění financovat.
• USNESENÍ č. 14 – 64/2017 - RM
Rada města Nový Knín projednala návrh na vytvoření společných
školských obvodů s obcí Chotilsko
a souhlasí s vytvořením tohoto společného školského obvodu.
• USNESENÍ č. 15 – 64/2017 - RM
Rada města Nový Knín projednala návrh na vytvoření společných
školských obvodů s obcí Bojanovice
a nesouhlasí s vytvořením tohoto
společného školského obvodu.
• USNESENÍ č. 16 – 64/2017 - RM
Rada města Nový Knín schvaluzpravodaj
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je hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
„Nový Knín – rekonstrukce místní obslužné komunikace č. C 16“ a vítěze
výběrového řízení firmu M-silnice, a.s.
Ing. Tomáš Havlíček, starosta města
Petr Chmelík, místostarosta
V Novém Kníně dne 29. 5. 2017

SDĚLENÍ RADNICE
Informace o možnosti připojení na městský vodovod
Vzhledem k dokončení některých částí městského vodovodu uveřejňuji
místa, kde je možno se na vodovod připojit. Jedná se téměř o celé Sudovice, kromě ulice u č.p. 88 a 40 a ulice u č.p. 53 a 85. Dále ulice Sudovická,
Na Flusárně, Ve Vrbičkách, Za Salašem, Josefa Kolumbuse, Na Potůčku,
Vilová, Na Merendě, Na Smíchově, Kozohorská (jen hlavní silnice), V Jalovčinách, Masnerova a Tyršova.
Pro připojení je nutné uzavřít smlouvu s městem, přípojku musí provést odborná firma a před dokončením zkontrolovat pracovník VHS Dobříš.
Tato firma také na závěr namontuje vodoměr a uzavře smlouvu o odběru.

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

Poděkování
Děkuji touto cestou všem, kdo připravili v Novém Kníně a v Sudovicích Den
dětí. Obě akce byly velice zdařilé, a tak jen „Houšť a větší kapky“!
starosta města

Kontejnery na bioodpad
Od 1. července 2017 budou staženy kontejnery na bioodpad ze svých
stanovišť a bude umístěn jeden do sběrného dvoru Relma v Novém Kníně.
Důvodem je opakovaný výskyt tuhého komunálního odpadu i nebezpečného odpadu v těchto kontejnerech.

Novoknínsk¯
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Mistry ČR v uzlové štafetě se stali mladí hasiči
z Libčic
V neděli 18. 6.
2017 brzy ráno
odjela výprava 2
družstev mladých
hasičů z Libčic
společně
s
našimi
kamarády
z Nalžovic na Mistrovství
republiky ČHJ a MHJ
v
hasičském
sportu
mládeže
do Hlinska. Již
po čtvrté v řadě
se nám podařilo
postoupit na mistrovství a letos
Mistři republiky v uzlové štafetě
poprvé za celých
14 let práce s mládeží nám postoupila družstva dvě. Nervozita byla veliká, obě družstva
byla ve svých kategoriích nováčky. V každém družstvu je osm dětí u těch
mladších nám nastoupilo 5 dětí, které na tak vysoké soutěži nikdy nebyly,
a u starších žáků to bylo skoro stejné – 4 mazáci a 4 nováčci a ti letos soutěží
úplně poprvé. Co se týká věku dětí, tak i zde jsme trochu oslabeni, u mladších máme více těch malých dětiček a u starších, kterým je skoro všem 12
let, jsme taky na hranici věku a běhají ve skupině s 15letými habány.
Přesto už jen postoupit na mistrovství je úspěch a reprezentovat naši
malou vesničku mezi takovou konkurencí je nesmírná čest.
Děti běžely ve 4 disciplínách. Největší zápřah byl s disciplínou běh jednotlivců na 60 m s překážkami. Obě kategorie běhaly současně, a tak jsme měli opravdu napilno, abychom stačili přebíhat z jedné strany dráhy na druhou. Dále se
pokračovalo štafetou 4x 60 m s překážkami, mezi těmito disciplínami probíhala
uzlová štafeta, která se počítá samostatně, a požární útok završoval celé klání.
V jednotlivcích a na štafetách byla vidět nervozita dětí, daly ze sebe vše,
přesto jsme měli několik chybiček. V útoku se nám dařilo u mladších mnohem lépe, ti zaběhli 5. nejlepší čas. U starších bohužel došlo k pádu na rozdělovači, a tak čas byl horší. Děti samozřejmě výsledky mrzely, ale stále se
jim snažíme vštěpovat, že už jen dostat se tak vysoko je velkým úspěchem.
Uzlová štafeta nám udělala znovu radost, potřetí v řadě jsme dovezli
pohár. Obě družstva musím pochválit za bezchybnou štafetu, z 18 týmů byly
jen 4, kteří měli uzlovku bez jediné chybičky, a z toho byly 2 družstva libčická, jsem prostě hrdá.
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Celý reprezentační tým mladších a starších žáků z Libčic

Starší družstvo v uzlové štafetě skončilo na krásném 5. místě. Mladší
žáci šli na uzlovku jako poslední družstvo, nervozita panovala jak u dětí,
tak u mne. Uzle bez chyby a skvělý čas nás vyhouply na úžasné 1. místo.
Propukli jsme v jásot a děti běžely přes celý areál pochlubit se maminkám,
že máme zlatou medaili. Maminky zpočátku nevěřily, protože nás celý den
provázela smůla, ale nakonec i ukápla slzička štěstí a hrdosti.
V celkových výsledcích jsme si stáli takto: starší žáci celkové 10. místo
a 5. místo za uzle a mladší žáci 7. místo a 1. místo za uzle.
Prezident České hasičské jednoty k dětem promluvil takto. „Nezoufejte
vy, co jste na posledních místech. I vy jste vítězové, protože Vás stálo mnoho
úsilí si účast na republikovém kole vybojovat.“ A tohoto prohlášení já se držím, reprezentovali jsme Libčice v konkurenci měst obcí mnohem větších,
než je naše malinkatá vesnička.
Příští rok bude mistrovství na Moravě a my všichni doufáme, že opět postoupíme, obhájíme uzlovou štafetu a že příčky za celkové výsledky, na kterých se umístíme, budou vyšší.
Jana Kolková – vedoucí mládeže ČHJ Libčice

Novoknínsk¯
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Dětský den v Sudovicích
Dne 10. 6. 2017 se konal v Sudovicích dětský den. Děti plnily různé úkoly.
Za nasbírané body si každý něco hezkého koupil v připraveném obchůdku.
Po celé odpoledne bylo pro děti připraveno občerstvení, za které děkujeme
našim stálým sponzorům: firmě Relma, pekárně U Oulehlů a panu starostovi Nového Knína. Poděkování patří také všem, co se na dětském dnu podíleli.
„Sudováci“

MAS Brdy-Vltava
MAS Brdy-Vltava se účastnila akce ve Wellness centru Svaté
Pole
Rádi bychom za Místní akční skupinu Brdy-Vltava poděkovali Petru Kozohorskému a celému týmu Wellness centra ve Svatém Poli za přípravu sobotní akce, jejíž hlavním cílem bylo pomoci potřebným lidem kolem nás. Toto
setkání, kde si lidé popovídali, ale i společně zasportovali, mělo významný
lidský a také „psí“ rozměr. Akce byla totiž zaměřena na podporu výcviku
asistenčních psů v organizaci Pomocné tlapky o.p.s. Díky lidem, kteří se
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zde sešli, bylo na výcvik těchto pejsků vybráno 15 357 Kč. S kolegyní Petrou
Svojtkovou jsme strávily příjemné sobotní dopoledne, které vlastně nakonec vůbec nebylo pracovní, a jsme hrdé na to, že jsme mohly být alespoň
malou součástí celé této povedené akce.
Za MAS Brdy-Vltava Kateřina Boukalová

OKÉNKO ZE ŠKOLSTVÍ
Testy SCIO
Začátkem dubna 2017 absolvovali žáci 5. třídy testy,
které již řadu let připravuje firma SCIO a které používá
i řada středních škol při přijímacím řízení. Žáci si tak
mohou vyzkoušet techniku plnění těchto testů, což je pro ně do budoucna určitě výhoda. Přestože se jedná pouze o jednorázové testy, informace
o kvalitě jejich plnění je samozřejmě přínosná pro samotného žáka, jeho
rodiče, ale i školu. Škola získává obraz o tom, jak byli jednotliví žáci úspěšní
při plnění jednotlivých úkolů, i srovnání s ostatními žáky škol zapojených
do testování, včetně porovnání výsledků celých tříd. Výsledky se udávají
Novoknínsk¯

zpravodaj

11

6 / 2017
v tzv. percentilech, což jsou zjednodušeně řečeno čísla, která udávají, kolik
procent účastníků žák (třída) v jednotlivých testech předstihl(a). Výsledky
tříd jsou ne vždy úplně jednoznačně vypovídající, neboť dost záleží na tom,
kteří žáci se testu zúčastnili, jestli třeba nechyběli ti nejlepší, nejhorší atd.
V testu obecných studijních předpokladů se třída zařadila do percentilu
51, 6 žáků dosáhlo percentilu od 80 nahoru, z toho pak jeden 92 a jeden
95. V testu Matematiky se třída zařadila do percentilu 62, 13 žáků dosáhlo
percentilu od 80 nahoru, z toho jeden 90, dva 93, tři 96 a jeden 98. V testu
český jazyk se třída zařadila do percentilu 47, 5 žáků dosáhlo percentilu
od 80 nahoru, z toho jeden 95 a jeden 97. Test anglický jazyk se hodnotil
s využitím kritérií Evropského referenčního rámce jazyků, přičemž 19 žáků
se zařadilo do kategorie A 0, 8 žáků do kategorie A 1.
PaedDr. Miloš Petřík

Den Země

Dne 24. dubna 2017 oslavili žáci 2. stupně naší školy Den Země. Již tradičně jsme navštívili ZOO v Praze. Prahu jsme vybrali z důvodu sníženého
vstupného a také proto, že tato ZOO se žákům líbí nejvíce a je nejblíže. Počasí bylo přímo ukázkové. Sluníčko svítilo, nebyla ani zima, takže zvířata se
pohybovala většinou ve svých venkovních výbězích.
Nejvíce si to užili asi šesťáci, kteří se projeli mimo jiné i dětským vláčkem
a závěr návštěvy strávili na dětském hřišti. Jako většinou jsme zaznamenali největší návštěvnost u goril, kde žáci obdivovali roční mládě a samozřejmě i samce Richarda.
Návštěva ZOO se opravdu vydařila, každý si našel zvířata, která se mu
líbí, a všichni se vrátili spokojeni. Poznatky, které žáci získali, určitě použijí
v hodinách přírodopisu.
Mgr. Dana Petříková

McDonalds Cup
Dne 25. dubna 2017 se na Dobříši konalo okrskové kolo turnaje v malé
kopané McDonalds Cup pro žáky 1.–3 . tříd. Postupně jsme se utkali s týmy
1. ZŠ Dobříš (0:3), 2. ZŠ Dobříš (1:7), ZŠ Višňová (8:1) a ZŠ Nová Ves pod Pleší (0:6). Se ziskem 3 bodů a skóre 9:17 jsme obsadili 4. místo. Překvapením
turnaje byli malí fotbalisté ze ZŠ Nová Ves pod Pleší, kteří porazili všechny
týmy, včetně favorizované „fotbalové“ 2. ZŠ Dobříš, a v turnaji zvítězili.
/mp/
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Recitační soutěž
Dne 26. dubna 2017 proběhlo na naší škole školní kolo v recitaci žáků
1. stupně. Soutěže se zúčastnilo 36 recitátorů. Básně si mohli vybrat dle
vlastního výběru. Soutěžilo se ve třech kategoriích.
Umístění žáků:
I. kategorie: 1.–2. tř.
		
		

1. Larisa Kostićová
2. A. Dragounová, K. Peciválová, A. Wachsmann
3. L. Boudová, H. Gruberová, J. Jursíková,
J. Šimková

II. kategorie: 3.–4. tř.
		
		

1. Anna Balwarová
2. M. Havlíček
3. Z. Šplíchalová, A. Švihlík

III. kategorie: 5. tř.
		
		

1. Tereza Baudisová
2. M. Hlinka
3. S. Müllerová, N. Šajnová

Dopoledne plné básniček bylo příjemným zpestřením a všem zúčastněným náleží pochvala. Ti nejlepší postupují do obvodního kola, které se bude
konat v Čapkově Strži. Přejeme hodně štěstí.
Mgr. Augustin Kůr
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Florbalový turnaj O pohár ředitele školy
3. května 2017 naše
škola zorganizovala již 12.
ročník florbalového turnaje O pohár ředitele školy
pro starší žáky. Bohužel
se tentokrát přihlásily jenom další dvě školy, ale
vzhledem k naší početné
základně jsme mohli postavit 3 týmy a do turnaje se tak zapojilo celkem
5 týmů. Náš favorizovaný
A tým prošel turnajem bez
porážky a zvítězil. Turnaj
kvalifikovaně
soudcoval
Christian Kušnirák, děkujeme.

PaedDr. Miloš Petřík

číslo

DRUŽSTVO

Nový
Knín A

Dobříš

Nový
Knín B

Nový
Knín C

Nečín

1

NOVÝ KNÍN A

X

4:2

11:1

10:0

6:2

12

31:5

1.

2

DOBŘÍŠ

2:4

X

8:4

5:2

5:0

9

20:10

2.

3

NOVÝ KNÍN B

1:11

4:8

X

4:5

5:1

3

14:25

3.

4

NOVÝ KNÍN C

0:10

2:5

5:4

X

3:4

3

10:23

5.

5

NEČÍN

2:6

0:5

1:5

4:3

X

3

7:19

4.

BODY SKÓRE POŘADÍ

Florbal: Nový Knín 3. 5. 2017

Orientační běh
Ve středu 3. května 2017 se po velké přestávce žáci 4. a 5. tříd přesunuli
k areálu Oplocenka, kde si v rámci Dne Země zkusili, jak se běhá orientační
běh. Žáci 9. tříd pomohli s přípravou tratě, za což jim patří velký dík. Jednoduchou trať o 6 kontrolách si poté zaběhli i žáci 6. a 7. tříd (i část žáků 9. třídy, která nerozmísťovala kontroly). Žáci dostali krátkou informaci o mapě,
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trati a orientačním běhu a vyrazili. Druhý stupeň měla na starosti paní učitelka Jarka Tichá. Děti byly moc šikovné a diplomy by si zasloužily všechny.
Těšíme se na další běhání a práci s mapou.
Výsledky
• 4. + 5. třída – běhala čtyřčlenná družstva
1. místo:	Veronika Hájková, David Michl, Dana Stehlíková,
Nikola Šajnová – 15,30 min.
2. místo:	Jan Špaček, Lukáš Dragoun, Michael Rampas,
Kristián Stingl – 17,32 min.
3. místo:	Sophia Műllerová, Dominik Pavlík, Filip Kameník,
Veronika Homolová – 18,07 min.
• 7. třída
1. místo: Jakub Švancara, Matěj Horký, Martin Prokopec – 16,46 min.
2. místo: Alžběta Poláková, Klára Wiedermannová – 21,07 min.
3. místo: Petr Štěpánek, Jan Fiala – 27,45 min.
• 9. třída
1. místo: Šustová Kristýna – 14,54 min.
2. místo: Kateřina Soukupová, Aneta Jarolímková – 15,43 min.
3. místo:	Michaela Radová, Denisa Svobodová, Aneta Bakosová – 22,07
min.
• 6. třída - b
 ěžela bez větší přípravy a v časovém presu, takže výsledky
neuvádíme.
Kateřina Havlíčková, DiS.
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Staré pověsti české
V úterý 9. května 2017 zhlédli žáci 1. i 2. stupně v místní sokolovně pořad
na motivy Starých pověstí českých, který předvedla skupina historického
šermu Pernštejni. Za bezplatné zapůjčení sokolovny děkujeme Tělocvičné
jednotě Sokol Nový Knín.
/mp/

Pythagoriáda
Ve 2. kole matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky 5. ročníků, konané dne 16. května 2017 v Příbrami, obsadil žák naší školy Matyáš Hlinka
krásné 6. místo. Soutěže se zúčastnilo celkem 40 žáků z 13 škol. Z tohoto počtu byli úspěšní žáci, kteří získali 10 a více bodů (z celkem 12 bodů). Matyáš
získal 12 bodů. Zaslouží si velkou pochvalu!
Mgr. Jindřiška Kušniráková

Exkurze Čapkova Strž
Dne 18. května 2017 se vydala 9. třída na exkurzi do Staré Huti navštívit Čapkovu Strž. Ráno jsme pěšky vyrazili za příjemného počasí. Šli
jsme lesem po značených stezkách. Do Staré Huti jsme dorazili kolem čtvrt
na dvanáct. Opekli jsme si vuřty, koupili jsme si pití a sladkosti a poté jsme
si prohlédli celý památník.
Na zpáteční cestě si někteří žáci dali zmrzlinu a autobusem jsme odjeli
zpět do Nového Knína. Exkurze se vydařila a dozvěděli jsme se nové informace o K. Čapkovi.
Ing. Jaroslava Tichá

Rozhledna Veselý vrch – Mokrsko 2017
Turistická vycházka na rozhlednu Veselý vrch se stala pro žáky 2.
stupně naší školy již tradicí. Letos jsme se na výpravu vydali 25. května.
Na parkoviště pod rozhlednu nás dovezl autobus, ale další cesta probíhala
už jenom pěšky. Většina žáků i někteří učitelé se pokochali nádhernými
výhledy z rozhledny. Byla vidět překrásná zákoutí Vltavy a nabízely se

16

Novoknínsk¯

zpravodaj

6 / 2017

i pěkné výhledy na Brdy. Po krátkém odpočinku jsme se vydali do občerstvovací stanice v nedaleké restauraci U Ládi. Po občerstvení jsme se vydali
přes Libčice, Chramiště a Kozí Hory zpátky do Nového Knína. Cesta byla
příjemná a uběhla rychle. Myslím, že výlet se vydařil a všichni si ho užili.
Mgr. Dana Petříková

Školní družina na dopravním hřišti
Na pátek 26. května 2017 se děti ze školní družiny (1 a 2. třída – celkem
36 dětí) vypravily smluveným autobusem na mobilní dětské dopravní hřiště
na Dobříš. Po úvodním povídání (za přítomnosti dvou policistů) si děti mohly
půjčit kola a koloběžky. Ty, které neměly žádný dopravní prostředek, dělaly
chodce nebo vlak. Na konci dostaly všechny děti reflexní pásky. Věříme, že
se dětem akce líbila a využijí svých znalostí při pohybu v dopravním provozu. Zároveň děkujeme pracovníkům Městského úřadu Dobříš za tuto akci.
Kateřina Havlíčková, DiS.
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Židovská Praha
Dne 30. května
2017 žáci 9. třídy jeli
na plánovanou exkurzi do židovské
Prahy (literární toulky Prahou).
Bylo
krásné počasí. Kolem
deváté hodiny jsme
dorazili na Smíchovské nádraží. Nejprve
jsme zmapovali místa
významných židovských autorů a vyrazili jsme do Staronové
synagogy.
Potom jsme navštívili
Pinkasovu
synagogu a odtud jsme prošli Starým židovským hřbitovem a byli jsme na cestě
do Španělské synagogy. Kolem poledne jsme šli na oběd do nákupního cen-
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tra Palladium. Před druhou hodinou jsme se vrátili zpět do Nového Knína
a ve tři hodiny jsme byli doma.
Exkurzi jsme si moc užili a dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí
nejen o židovských autorech.
Daniel Dolejš a Kristýna Hrubá, žáci 9. třídy

Výběrové testování České školní inspekce
Ve dnech 9.–26. května 2017 se uskutečnilo elektronickou formou výběrové testování žáků 5. a 9. tříd Českou školní inspekcí. V naší škole byla
do testování zařazena 9. třída v testech z anglického jazyka (písemně i poslech), českého jazyka a hudební a výtvarné výchovy. Hodnotila se průměrná úspěšnost žáků v testech i porovnání s průměrnou úspěšností žáků školy
s výsledky všech testovaných žáků. V obou hlediscích jsme dosáhli velmi
dobrých výsledků.
PaedDr. Miloš Petřík
Informace z činnosti školy za měsíc červen budou vzhledem k velkému rozsahu zveřejněny v dalším čísle Novoknínského zpravodaje.

MŠ děkuje...
Kolektiv MŠ Nový Knín touto cestou moc děkuje paní Petře Lojínové
za krásně předvedené "rýžování zlata" v naší školce na zahradě. Všem se
akce velice líbila, děti byly velmi spokojené. Kromě spousty znalostí a několika dovedností si na památku odnesly kouzelné kamínky od „Permoničky“
a diplom s kousky vyrýžovaného zlata. Výklad p. Lojínové byl velice poutavý a přiměřený věku dětí.
Velký dík patří také jejím pomocnicím Anetě a Iloně a panu Jindřichu
Hlávkovi.
Jana Smrčková
MŠ Nový Knín
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Červenec ve farnosti
Je to čas prázdnin a dovolených. I v naší farnosti je
to znát. Kostely se plní lidmi, kteří jsou v našem kraji
na dovolené, na prázdninách.
Když Ježíš vybídne apoštoly: Pojďte i vy někam
na opuštěné místo a trochu si odpočiňte (Mk 6,31), dostávají tak do jisté míry nové poslání: nikoli pracovat stále na vinici Páně, ale odpočinout si a zotavit se, strávit s ním prázdniny. Mají Ježíše
následovat nejen v jeho činnosti, ale i v odpočinku.
Těmito slovy míří Ježíš i na nás. Potřebujeme přestávky na nadechnutí,
čas na ticho a klid, kdy jsme pouze s ním. Každý den nás povolává k tiché
chvilce modlitby, každý týden ke dnu odpočinku, a tu a tam k delší době,
kdy jsme s ním o samotě. Máme se odpoutat od svého každodenního jednání, abychom se dokázali podívat na svůj život s odstupem a novýma očima.

J
Přeji Vám všem, abychom objevili tento pro nás důležitý čas odpočinku
a načerpání nových sil. O umění slavit a prožívat den odpočinku hovořil
i papež František v jedné ze svých středečních katechezí, kterou Vám nabízím:
Dobrý den, drazí bratři a sestry!
Dnes otvíráme krátké zamyšlení nad třemi prvky, které rytmizují život
rodiny. Jsou jimi oslavy, práce a modlitba.
Dnes budeme mluvit o slavení svátečních okamžiků. A hned řekněme,
že slavení svátků je Božím vynálezem. Vzpomeňme si na závěr vyprávění
o stvoření světa z 1. knihy Mojžíšovy, který jsme si vyslechli: „Sedmého dne
dokončil Bůh své dílo, které konal; sedmého dne přestal konat veškeré své
dílo. A Bůh požehnal a posvětil sedmý den, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo (Gn 2,2–3).“ Bůh sám nás učí, že je důležité věnovat
čas spokojenému pohledu na to, co se nám podařilo vykonat v naší práci.
Hovořím samozřejmě o práci nejen ve smyslu řemesla nebo zaměstnání, ale
v širším smyslu slova, totiž činnosti, kterou my lidé, muži a ženy, můžeme
spolupracovat na stvořitelském Božím díle.
Oslavy tedy nejsou lenošným vysedáváním v křesle nebo opojením z naivního úniku před realitou… Nikoliv, každá oslava je především zamilovaným pohledem plným vděčnosti za práci, která byla dobře vykonána; oslavujeme práci. Také vy, mladí novomanželé, oslavujete dobré dílo vašeho
zasnoubení, které je tak krásné! Je to čas, kdy se díváme na své děti nebo
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vnoučata, jak rostou, a v duchu si říkáme: jaká krása! Je to čas, kdy se díváme na svůj dům, na své přátele, kteří nás přišli navštívit, na společenství,
ve kterém žijeme, a říkáme si: jak krásná věc! Bůh udělal to samé, když
stvořil svět. A pokračuje v tom nestále, protože Bůh stále tvoří, i nyní v tomto okamžiku! Může se stát, že oslava sváteční chvíle se odehrává za okolností, které jsou těžké a bolestné, takže se při nich člověku až úzkostí svírá
hrdlo. Avšak i v tomto případě prosme Boha o sílu, abychom takovou slavnostní chvíli úplně nevyprázdnili. Vy, maminky a tatínkové, to dobře znáte:
kolikrát jste z lásky k dětem schopni překousnout různé nepříjemnosti, jen
abyste jim umožnili dobře prožít sváteční den a zakusit krásu života. Kolik
lásky je v takovém konání!
Také do pracovní oblasti – aniž bychom zanedbali své povinnosti – umíme vnést trochu sváteční nálady: oslavu narozenin, oslavu sňatku, oslavu
novorozeněte, stejně jako rozlučku nebo oslavu na přivítanou. Je důležité
umět oslavit takové okamžiky. Jsou to chvíle lidské blízkosti uvnitř soukolí
pracovního procesu, které nám dělají dobře!
Avšak skutečný sváteční čas přerušuje naši výdělečnou pracovní činnost.
Je to posvátný čas, protože člověku připomíná, že je stvořen k Božímu obrazu. Bůh není otrokem práce, ale je jejím Pánem, a proto i my nemáme být
nikdy otroky práce, ale jejími „pány“. Existuje jedno přikázání, které se toho
týká, přikázání, které se týká každého člověka bez výjimky! A přesto víme,
že existují miliony mužů a žen, a dokonce i dětí, kteří jsou otroky práce!
I dnes existují otroci! Jsou vykořisťováni a musí konat otrockou práci, a to
vše je proti Bohu a proti důstojnosti člověka. Posedlost ekonomickým ziskem
a technická výkonnost ohrožují rytmus lidského života, protože život má své
lidské tempo. Je to rytmus odpočinku, zejména nedělního odpočinku, který
je nám dán, abychom při něm užívali toho, co se nedá vyrobit a co se nespotřebovává, co se nedá koupit a nikde se neprodává. Ale místo toho vidíme,
že ideologie zisku a spotřeby by chtěla pohltit i sváteční chvíle. I svátky bývají někdy zúženy na pouhý „obchod“, na vydělávání peněz a jejich utrácení. Ale copak pracujeme kvůli tomuhle? Nenasytná spotřeba, která vytváří
odpad, je ošklivou nákazou, která kromě jiného nakonec způsobí, že jsme
mnohem unavenější než předtím. Poškozuje skutečnou práci a vysává život.
Obětí nespořádaného rytmu slavení se stává zejména mládež.
Nakonec, sváteční čas je svatý, protože jej zvláštním způsobem obývá
Bůh. Nedělní mše svatá přináší k oslavě všechnu milost Ježíše Krista: jeho
přítomnost, jeho lásku, jeho oběť, to, že z nás vytváří společenství a přebývá
s námi… A díky tomu získává každá skutečnost plnost svého smyslu: práce, rodina, každodenní radosti i obtíže, utrpení i smrt; to vše je proměněno
Kristovou milostí.
Rodina je mimořádně uzpůsobená k tomu, aby pochopila, nasměrovala
a podporovala pravou hodnotu svátečního času. Jak jsou krásné rodinné
oslavy, jsou přímo nádherné! Zvláště v neděli. Určitě to není náhoda, že oslavy, kde je místo pro celou rodinu, jsou ty, které se lépe vydaří! Samotný život
rodiny, pokud se na něj díváme očima víry, se nám jeví lepší než námahy,
které nás to stojí. Připadá nám jako mistrovský kus ve své jednoduchosti, je
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krásný, protože není vyumělkovaný, není falešně předstíraný, ale je schopen v sobě zahrnout všechny rysy pravého života. Jeví se nám jako „velmi
dobrý“, jak to řekl Bůh na konci stvoření člověka – muže a ženy (srov. Gn
1,31). Možnost slavit je tedy drahocenným Božím darem, je to dárek, který
Bůh dal lidské rodině. Nepokazme ho! Děkuji.
Katecheze papeže Františka na gen. audienci, aula Pavla VI. 12. 8. 2015
přeložil Petr Havlíček SJ

J
Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc červenec
Evangelizační úmysl: Odloučení od víry
Za naše bratry, kteří se víře odcizili, aby i skrze naši modlitbu a evangelní
svědectví mohli znovu objevit blízkost milosrdného Pána a krásu křesťanského života.
Národní úmysl: O sílu k hlásání evangelia, protože mnoho našich bratří
žije bez síly, světla a útěchy plynoucích z přátelství s Ježíšem Kristem, bez
společenství víry, které je přijímá, bez horizontů a smyslu života (EG, č. 49).

J
V červenci první dvě neděle nebudou mše sv. v Živohošti z důvodu malování kostela!
Ve středu 26. 7. v 18.00 hod. poutní mše sv. v kapli sv. Anny na Kozích Horách srdečně zveme!
Žehná Vám P. Josef Andrejčák, O.Cr., farář
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PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Jak na tepelná čerpadla!
Předmětem tohoto článku je seznámit širokou veřejnost, především pak
potencionální zájemce o instalaci tepelného čerpadla, s problematikou tepelných čerpadel.
Co nás vlastně přivádí k zájmu porozumět tepelnému čerpadlu jako perspektivní alternativě, při výměně stávajícího kotle na pevná paliva? V zákoně č. 406/2000 Sb. najdeme hledané odpovědi. Harmonogram opatření
vedoucí k zákazu používání kotlů na pevná paliva tak, jak je známe ze 70.
let minulého století, je následovný: leden 2014 – ukončení prodeje kotlů
emisní třídy 1 a 2 dle ČSN 303-5, leden 2017 – povinnost předložit OÚ revizi
kotle na tuhá paliva, leden 2018 – ukončení prodeje kotlů na pevná paliva
3. emisní třídy a konečně září 2022 – povinnost prokázat, že kotel na pevná
paliva má minimálně 3. emisní třídu, opět dle ČSN EN 303-5, v opačném
případě hrozí pokuta až 50 000 Kč (emisní třída = stupeň kvality kouřových
zplodin odváděných komínem z kotlů).
Nyní k vlastním tepelným čerpadlům. Hlavními přednostmi tepelných
čerpadel jsou bezesporu nízké provozní náklady, ale i bezobslužnost zařízení či ekologická šetrnost. Uživatel tepelného čerpadla nemusí nakupovat až
dvě třetiny energie určené na vytápění a ohřev užitkové vody. Tuto energii
lze jednoduše získat, např. z okolí vytápěného objektu. Pouze pro představu
z 3 kW odebrané energie z okolního vzduchu či země, popř. vody a 1 kW
elektrické energie (ze sítě) lze získat a 4 kW tepelné energie. Tomuto poměru se říká energetická účinnost tepelného čerpadla neboli řečeno zkratkou
COP. Investiční návratnost tepelných čerpadel činí podle prostředí, z kterého se energie čerpá, přibližně 4 až 8 let.
Na našem trhu se můžeme setkat s celkem třemi základními druhy tepelných čerpadel. Liší se pouze podle prostředí (primární zdroj), odkud odebírají potřebnou tepelnou energii pro svůj provoz (země, voda, vzduch).
Jednotlivá tepelná čerpadla se podle tohoto rozdělení označují jako vzduch-voda, voda-voda, země-voda, vzduch-vzduch (u všech druhů znamená
první slovo prostředí, odkud získáváme energii, a druhé slovo znamená
prostředí, kam se energie předává, tak např. vzduch-voda, energii bereme = čerpáme ze vzduchu a předáváme do topné vody systému vytápění,
např. do radiátorů).
Nyní zhodnotíme výhody a nevýhody jednotlivých výše popsaných druhů tepelných čerpadel a v neposlední řadě jejich investiční náročnost.
Zdrojem tepla pro tepelná čerpadla systému vzduch-vzduch a vzduch-voda je právě všude přítomný okolní vzduch. Účinnost těchto čerpadel
je ovlivněna, dnes už s novými technologiemi nepodstatně, průměrnými
Novoknínsk¯

zpravodaj

23

6 / 2017
teplotami okolního vzduchu v dané lokalitě. Výhodou je tedy zmiňovaný
vzduch, snadná instalace, pro naše zeměpisné souřadnice vysoká účinnost
a nejnižší investiční náročnost.
V systému země-voda se odebírá tepelná energie pomocí hlubinných
vrtů nebo plošných kolektorů instalovaných v nezámrzné hloubce (cca
150 cm). Vysoká účinnost (COP) těchto tepelných čerpadel je v ročním průměru téměř neměnná. Vzhledem k tomu, že se tepelná energie u tohoto
systému odebírá z nezámrzné hloubky, používá se zejména v horských oblastech. Nevýhodou tohoto systému je mnohem náročnější instalace, hlavně
u zemních vrtů, kde jsou potřeba zajistit potřebná povolení k jejich realizaci
(jedná se již o důlní dílo). Projektování tohoto systému vyžaduje spolupráci s geologem, protože potřebujeme vědět geologické složení horniny jak
u vrtů, tak u plošných kolektorů. Při špatně dimenzovaném vrtu či plošném
kolektoru může dojít k zamrznutí jmenovaných prostředí a tím znehodnocení celého systému tohoto druhu tepelného čerpadla (TČ). Plošné kolektory nelze použít v již stávající zahradě vzhledem k náročnosti zemních prací
co do potřebné plochy. Vzhledem k uvedenému je zřejmá vysoká investiční
náročnost.
Posledním, nejméně častým druhem TČ, je systém voda-voda, kde zdrojem čerpání tepelné energie se stávají většinou hluboké vrty, a to vždy
v gardu čerpací a vsakovací vrt. Výhodou je zpravidla nejvyšší účinnost
tohoto druhu TČ. Zásadní nevýhodou je malá dostupnost tohoto zdroje s vysokou náročností na vydatnost čerpacího vrtu s kvalitní technologickou
vodou. Investiční náročnost tohoto systému je též nevýhodou.
Budu se již opakovat, když zkonstatuji, že pro naše klimatické podmínky
je z jmenovaných systémů ze všech hledisek nejdostupnější systém vzduch-voda. Je důležité připomenout, že jedním TČ je možno stejně efektivně
současně vytápět např. rodinný dům, ohřívat užitkovou vodu i ohřívat vodu
v bazénu.
Nyní si představíme tepelná čerpadla nejpoužívanějšího systému vzduch-voda po konstrukční stránce. Podle konstrukce rozeznáváme TČ pod
názvem venkovní kompakt (Zde jsou všechny komponenty, zejména
pak výparník a kondenzátor = protiproudý výměník tepla, instalovány
ve „skříni“ vně objektu. Při této variantě TČ potřebuje investor pouze
spolupráci s kvalifikovaným topenářem, který TČ připojí v kotelně rodinného domu na systém vytápění. Předpokladem je, že bude k dispozici
požadovaný vysoký průtok topné vody přes kondenzátor tepelného čerpadla, jinak je třeba ještě instalace malé akumulační nádrže do systému
ÚT.), následuje konstrukce pod názvem splitové TČ. (Jedná se o variantu, kde rozeznáváme u tepelného čerpadla venkovní jednotku a vnitřní
jednotku TČ. Zde je mimo jiné výparník instalován ve venkovní jednotce a ve vnitřní jednotce je mimo jiné instalován kondenzátor = výměník
tepla. Venkovní jednotka je instalována vně objektu, nejlépe na jižní či
západní straně objektu. Vnitřní jednotka je pak instalována nejlépe v kotelně objektu. Vnitřní a venkovní jednotka jsou propojeny párem chlaďařského potrubí, které obsahuje chladivo v plynné a kapalné fázi. Výho-
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dou proti venkovnímu kompaktu je skutečnost, že odpadá nutnost topnou
vodu doplnit o nemrznoucí směs. Pro toto tepelné čerpadlo potřebujeme
spolupráci nejen kvalifikovaného topenáře, ale i kvalifikovaného chlaďaře.) Oba druhy uvedených TČ mohou ještě být v provedení fixspeedovém
nebo invertorovém (fixspeedové TČ nemá kompresor s nastavitelným výkonem, naopak invertorové provedení proměnným výkonem disponuje).
Nyní si odpovíme na otázku: „Do jakého objektu je možno TČ instalovat?“
Do plánované novostavby není žádný problém s instalací TČ, protože
projektant topenář navrhne topný systém s vyhovujícími parametry pro
TČ, tzn. že navrhne systém s podlahovým vytápěním (nejvhodnější varianta systému ÚT pro tepelné čerpadlo), nebo radiátorový systém s patřičně
velkou otopnou plochou (dostatečně „dlouhé“ radiátory) na teplotní spád
55/45 °C.
U stávajícího objektu, kde je instalován topný systém s radiátory s tepelným spádem 90/70 °C (prakticky všechny topné systémy do roku 2000)
a objekt nebyl následně zateplen kontaktní fasádou s polystyrenem nebo
skelnou vatou a nedošlo k výměně oken s parametry zasklení odpovídající dnešním normativům, je k zamyšlení, zda je vhodné instalovat do tohoto objektu TČ. Především otopná plocha (výhřevná plocha = rozměry
radiátorů) dimenzovaná na tepelný spád 90/70 °C (všechny topné systémy
s kotli na pevná paliva) logicky neodpovídá potřebám přenosu tepla při
tepelném spádu používaném pro tepelná čerpadla a to 55/45 °C (při tomto
tepelném spádu potřebujeme v jednotlivých místnostech přibližně dvojnásobně „dlouhá“ tělesa, než jsou stávající). Z výše uvedeného je tedy zřejmé,
že by nás čekala výměna radiátorů za radiátory svými rozměry vhodnými
pro systém s tepelným spádem 55/45 °C. Nyní bychom měli topný systém
připravený pro smysluplnou instalaci tepelného čerpadla jako monovalentního (jediného v objektu) zdroje tepla, ale investiční náklady na pořízení
TČ při stávajících vysokých tepelných ztrátách (pro jejich snížení jsme nic
neudělali) jsou příliš vysoké (příkladem je objekt, kde jsme řešili situaci
při tepelných ztrátách 40 kW. Zde by pořizovací náklady na TČ činily
750 000 Kč).
Z výše uvedeného je zřejmé, že do starých objektů je rozumným řešením instalovat tepelné čerpadlo pro výši tepelných ztrát po zateplení fasády
(tloušťku tepelné izolace určí projektant vytápění) a výměně oken a venkovních dveří. Na takto vypočtenou tepelnou ztrátu bude stanoven bivalentní bod teploty venkovního vzduchu, kdy vytápění objektu převezme druhý
(bivalentní) zdroj tepla. Příklad: rodinný dům ze 70. let minulého století, tzv.
„benešovák“ se stávající tepelnou ztrátou okolo 30 kW vybavíme tepelným
čerpadlem o výkonu 14 kW (tepelná ztráta po zateplení fasád tepelnou
izolací 150 mm a výměně oken a venkovních dveří). Takto navržené čerpadlo bude objekt vytápět např. do +5 až 0 °C a při nižších teplotách bude
funkci tepelného zdroje přebírat jiný, např. stávající zdroj tepla (např. elektrokotel, kotel na dřevo či uhlí). V časovém horizontu několika let může být
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objekt zateplen tak, jak je uvedeno výše, a navržené tepelné čerpadlo bude
používáno jako jediný zdroj tepla s provozními náklady srovnatelnými při
používání hnědého uhlí.
Závěrem několik rad a postřehů z praxe instalací tepelných čerpadel. Před
záměrem investora pořídit tepelné čerpadlo je třeba učinit tyto kroky:
•N
 ávštěva nezávislého projektanta tepelných čerpadel, který posoudí stávající stav systému ústředního topení vzhledem k montáži TČ, a následně v PD navrhne řešení instalace nejvhodnějšího systému TČ.
•V
 e spolupráci s kvalifikovaným elektrikářem posoudí hodnotu hlavního
jističe objektu a podá žádost k dodavateli el. energie “o připojení el. zařízení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí“ oddíl:
změna rezervovaného příkonu nebo charakteru odběru (při kladném
vyjádření dostanete příslušnou sazbu pro TČ).
• Vybrat seriózního dodavatele vyprojektovaného TČ.
• Nechat si vypracovat cenovou nabídku na dodání a montáž TČ.
• Při akceptaci dodavatele po montáži žádat montážní protokol včetně provedených zkoušek, požadovat zaškolení o provozu konkrétního TČ.
• Doporučuji uzavřít s dodavatelem či dovozcem (který má řádné zastoupení v ČR) TČ servisní smlouvu o sledování technického stavu TČ (vyplatí se to = jsou levnější případné náhradní díly, ze zákona je třeba
1 za rok zkontrolovat stav chladiva v chladivém okruhu).
• TČ by mělo mít alespoň 5letou záruční dobu.
• Nebrat dodavatele, který bez posouzení stávajícího topného systému
a výpočtu aktuálních tepelných ztrát navrhne TČ i určí cenu dodávky
a montáže TČ bez cenové nabídky.
• Nebát si říci o slevu na dodávku vlastního TČ (každý dodavatel má možnost poskytnout slevu na TČ ve výši 20–30 %).
Úplným závěrem přeji mnoho štěstí při pořízení a provozu Vašeho tepelného čerpadla.
autor článku:
František Matějček – Malotherm

Nad dotazníkem
Jak si čtenáři Novoknínského zpravodaje mohli všimnout, v jeho letošním
čtvrtém čísle se objevil dotazník, jehož cílem bylo zjistit, jak občané hodnotí
současný stav našeho města a jak by rádi viděli jeho budoucí vývoj. Na zasedání zastupitelstva 20. dubna 2017 zaznělo, že vyplněný dotazník by měl
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být odevzdán do 31. května letošního roku, v průvodním článku termín chyběl. Samotné zveřejnění dotazníku vítám, i když nebyl dokonalý. Jednak nešlo vyloučit duplicitu hlasování, některé otázky mi v něm chyběly a některé
možné odpovědi se mi zdály příliš obecné – ale k tomu se ještě dostanu. Každopádně co není teď, může být později a důležité je udělat aspoň první krok.
Poprvé jsem chtěl na ten dotazník nějak zareagovat hned po projednání
na zastupitelstvu. Uvědomil jsem si však, že by asi bylo trochu neférové
komentovat jej ještě před jeho uzávěrkou. A pokud bych třeba jen naznačil,
jak jej asi vyplním, šlo by to považovat za manipulaci veřejného mínění.
Další měsíc jsem to vzdal proto, že jsem jej začal probírat bod po bodu –
a shledal jsem, že by to zabralo několikanásobně víc místa, než mé články
obvykle zabírají. Až teď na třetí pokus jsem se rozhodl jít na to jinak: vypíchnout jen některé body – a začít odzadu. Protože možná právě závěrečné
otázky si zaslouží nejvíce pozornosti.
Takže: jak by se mělo naše město v budoucnu rozšiřovat či nerozšiřovat?
A nezasloužily by si pak jednotlivé varianty odpovědí nějaké další doplňující otázky?
Pokud někdo odpověděl v tom smyslu, že by se mělo rozšiřovat (zejména
pokud odpověděl, že by se mělo výrazně rozšiřovat), nebylo by vhodné se
ho zeptat, jak dlouho se má takto rozšiřovat? Či do jaké konečné velikosti se
má rozšířit? Protože, jak víme, on nejen rozsah Novoknínského zpravodaje,
ale ani ta naše zeměkoule není „nafukovací“ donekonečna. A samozřejmě
ani naše město.1 A například ani novoknínská škola. Zde je to dané i její
polohou v jádru města; nyní chystané půdní vestavby učeben jsou snad
poslední možností zvýšení kapacity. Můžeme žehrat na minulý režim, který
z úsporných důvodů upřednostňoval přístavby před novostavbami na jiném
místě,2 ale to je asi tak všechno, co s tím můžeme dělat.
Omezené jsou i vodní zdroje. Už teď můžeme být rádi, že máme přivaděč
vody ze Záborné Lhoty – ale co když se bude chtít více rozvíjet i sousední
Chotilsko a tu vodu bude potřebovat pro sebe? Máme snad usilovat o další
přivaděč vody, třeba ze Želivky? A není to sobecké právě vůči obcím, které u Želivky leží a jejichž vodní bohatství spotřebovává někdo úplně jiný?
Neměli bychom spíše než o dalším rozšiřování města uvažovat o tom, jak
co nejvíce udržet vodu v krajině? Jak co nejvíce podporovat její vsakování
do půdy? A hledat způsoby, jak vodou šetřit? Co pro to můžeme udělat?
A pokud mají přibývat domy a obyvatelé, zajistí někdo dostatečný přírůstek pracovních příležitostí? Už teď řada lidí jezdí do práce například až
do Prahy – a to vztahy takto „postižených“ obyvatel k bydlišti právě dvakrát
neposiluje. Přinejmenším kvůli časové náročnosti dojíždění.
Jisté je, že případné rozšiřování města není důsledkem přirozeného přírůstku. Dívám-li se do statistik, přirozený přírůstek obyvatel byl od roku
1981 spíše nepatrným přirozeným úbytkem, a na zvyšování počtu obyvatel
se tedy podílela hlavně migrace; v letech 19813 až 2016 se nám narodilo celkem 712 a zemřelo 727 lidí, do města se přistěhovalo 1752 lidí a odstěhovalo
se jich 1491. Celkový přírůstek obyvatel za uvedené roky 1981–2016 tak činil
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+246, z toho -15 byl přirozený přírůstek, +261 migrační přírůstek. Nejsem
zásadním odpůrcem přistěhovalectví – ostatně zabraňuje tomu, abychom
se vylidňovali. Jde mi jen o jeho rozumnou míru a podobu. Totiž aby se imigranti stíhali rozumně sžívat se starousedlíky a s okolním prostředím. Důrazným varováním by nám měla být například Příbram, kde díky rozvoji
těžby uranu převážili ti, kdo k ní neměli žádný vztah, takže jim k zoufalství
mnohých starousedlíků nedělalo naprosto žádný problém zlikvidovat zhruba dvě třetiny jejího historického jádra.4 Značná devastace památkových
hodnot se z podobných důvodů nevyhnula ani Dobříši či Sedlčanům.5 Zde
v Novém Kníně ty škody byly přece jen aspoň o něco menší. Zatím.
Dodejme, že jde nejen o množství, ale i (nebo hlavně?) o motivaci příchozích. Pokud někdo někam přijde, je tím místem uchvácen a na možnost sehnání nějakého bydlení se aktivně zajímá pro jeho půvab, bude mít k němu
pravděpodobně bližší vztah než ten, kdo sáhne po první parcele, kterou mu
naservírovala reklama na billboardu, bez ohledu na urbanistické kvality či
nekvality okolí. A je jedno, zda jde o přistěhovalce z Prahy nebo z opačného
konce planety.
Další otázka se zajímala o to, jakým městem by podle nás měl být Nový
Knín v budoucnu. Zde mi některé nabízené odpovědi žel připadly příliš všeobecné. Jednou z nich byla odpověď „město s výrazným cestovním ruchem“.
Patřím k těm, kdo si myslí, že naše město má v tomto směru nemalý potenciál,
který by mělo využít, ale nakonec jsem tu odpověď nezaškrtl. Proč? Jednak
v návodu byla žádost zaškrtnout maximálně tři možnosti, jednak pod pojmem
„cestovní ruch“ si lze představit velmi různé věci. Určitě bych přivítal, pokud
by byly rozšířeny muzejní expozice (doufejme, že dojde na ten špýchar ve Starém Kníně), přibyly značené cesty jak pro pěší, tak pro cyklisty, vznikly zde
dva tři hotýlky či penzióny, zrodilo se veřejné tábořiště a vyrostlo koupaliště
o rozumné kapacitě a v letním kině se před začátkem a po skončení promíV době, kdy jsem se narodil, žilo na Zemi kolem tří miliard lidí. Dnes více než sedm a čtvrt miliardy lidí. Pokud se tento růst
nezastaví nějakým „civilizovanějším“ způsobem, hrozí kolaps, jehož důsledky by mohly být pro lidstvo fatální. Přitom to, že lidí
už začíná být na planetě moc, si myslel už kolem roku 1969 například Gary Snyder – aspoň to plyne z jeho eseje Čtyři změny,
který tehdy vyšel.
2
To, že kvůli náročným terénním podmínkám ta přístavba vyjde možná dráž než novostavba „na zelené louce“ bylo pro tehdejší
režim asi vcelku vedlejší. Ostatně někdy se zdá, že heslo „šetřit se musí, ať to stojí, co to stojí“ je vlastní nejen režimu minulému
– a nejen na českém území. Asi nejčerstvějším příkladem je „úsporně“ zateplený panelák Grenfell Tower v Londýně.
3
Jako zdroj dat posloužil soubor https://www.czso.cz/staticke/cz/obce_d/pohyb/cz020b.xlsx vydaný Českým statistickým úřadem. Obsahuje sice údaje už od roku 1971, avšak jejich vypovídací schopnost by byla zkreslena tím, že od roku 1981 jsou součástí
Nového Knína Libčice (které měly v době sloučení 165 obyvatel).
4
Udělat si obrázek o rozsahu zkázy umožňují dvě knihy tamního patriota Jana Čáky: Kráčím starou Příbramí z roku 1998 (ISBN
80-902362-1-9) a Zmizelá Příbram starou Flexaretou z roku 2002 (ISBN 80-902362-6-X).
5
Leccos lze jistě přičíst na vrub minulému režimu a jeho „budovatelskému nadšení“, avšak to samo o sobě nemůže vysvětlit skutečnost, že urbanistické škody, k nimž za onoho období došlo, jsou v různých místech velmi různé. Troufám si tvrdit, že v roce 1945
byly památkové a urbanistické kvality např. Příbrami a Písku velmi podobné, zatímco v současnosti jsou rozdíly mezi zachovalostí
obou měst patrné na první pohled.
6
Jan Bočan (1937–2010) byl český architekt; vedle uvedeného domu se podílel mj. na projektech československé (po roce 1992 slovenské) ambasády v Londýně, odbavovací haly pražského hlavního nádraží nebo pražského hotelu Intercontinental. Jeho dcerou
je herečka Mahulena Bočanová.
1
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tací sezóny konaly hudební
festivaly odpovídající kapacitě tohoto kulturního zařízení.
Jenže pod pojmem „cestovní
ruch“ si lze představit třeba
i megalomanský aquapark,
„zábavní park“ na způsob
Disneylandu, nějakou tu ulici
s červenými lucernami a nějaké herny. Pokud jde o takovouto podobu „cestovního ruchu“, neděkuji, nechci.
Potom byly v nabídce další možné odpovědi, některé jsem i využil, ale jedna
mi tam chyběla: že bychom
chtěli mít město s pokud
možno harmonickými mezilidskými vztahy. Případně
město, ke kterému mají jeho
obyvatelé silný vztah, takže
se v něm domy a pozemky
častěji dědí, než prodávají.
Některé otázky mi v dotazníku chyběly.
Například se mluví o privatizaci
městských
bytů
na sídlišti. Ti, kdo mají zájem, by takovou možnost jistě měli dostat. Ale: nemělo by
si město přece jen ponechat
(nebo nějak získat) nějaké
byty jako sociální, startovací
apod.? Pokud ano, kolik?
Nemělo by město mít vedle územního plánu i plán regulační? Jak vysoké domy,
s jakým sklonem střechy
a s jakým odstupem od uliční čáry se kde mohou stavět?
A možná bych si ještě na nějaké otázky vzpomněl.

SVOU RODNOU ZEMI…
Miloš Hlávka
Na pouť se vydat. Navečer či k ránu,
ať počasí se, jak chce, zachová,
bez nóbl hávu. Ba i beze stanu...
Do Krušnejch hor? Či města Krumlova?
Ať si je doba třeba taková,
jaká je, ať si v lecčems nezná míru,
po vzoru skautů – či snad pionýrů –  
vyrážet ven a myslet na návrat.
A jako jeden z vzácnejch elixírů
svou rodnou zemi vášnivě mít rád.
Na pouť se vydat. Zkoušet zbrousit hranu,
co dělí svět a pocit domova.
Tak po setmění v čase ramadánu
nechat se hostit Turkem z Cáhlova
a – güle güle – nashle... Doslova
s vděčností v duši rozloučit se v míru.
Zas pokračovat nocí ve špacíru,
potom si v lese nocleh přichystat
a ve snu látat v jedný větě díru:
svou rodnou zemi vášnivě mít rád.
Na pouť se vydat. Na kterou že stranu?
Dilema těžký – bída hotová...
Kde domov můj? Kde usínám? Kde vstanu?
V ledrenskejch horách? U Čavisova?
Ať se snad zdá ta snaha bláhová,
ňák takhle ladit uvnitř v sobě lyru.
V tyjátru světa překonávat šmíru
a se svou rolí novej význam dát
i frázi, která šustí po papíru:
svou rodnou zemi vášnivě mít rád.
Na pouť se vydat. V každym světa víru
sveřepě lepit rozklíženou víru,
i v době němý za život se rvát
a křehkej modrej míček ve vesmíru.

Z předchozího textu už
možná částečně vyplynulo,
Novoknínsk¯
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co považuji za přednosti a nedostatky města, případně za příležitosti a hrozby. Ale shrňme to – aspoň stručně.
K silným stránkám města podle mě patří určitě jeho zasazení do krajiny
a navzdory všem jizvám minulých dob poměrně zachovalé historické jádro.
K těm slabým zejména chybějící silniční obchvat (to je ovšem problém plynoucí zrovna z předchozí silné stránky: v kopcích se takový obchvat plánuje a buduje složitěji než třeba v Polabí).
Příležitostí by mohly být některé proluky, zejména Pivovarská ulice, které by v případě citlivého zastavění mohly jednak obohatit vzhled města, jednak pomoci rozšířit nabídku obchodů a služeb. Zde ovšem platí ani ne tak
dvakrát, jako spíš desetkrát měř a jednou řež, protože to, co na uvedených
místech vyroste, bude tvář města krášlit či hyzdit přinejmenším desetiletí,
ne-li staletí. Přinejmenším zastavění exponované parcely na rohu náměstí
Jiřího z Poděbrad a Pivovarské ulice by si zasloužilo regulérní architektonickou soutěž se zapojením odborníků i veřejnosti. O tom, že i v historickém
jádru města lze postavit kvalitní budovu, která je zcela moderní a přitom
do svého okolí dokonale zapadá, podle mě svědčí například Bočanův6 dům
číslo 44 na náměstí v Kouřimi, který patří k tomu nejkvalitnějšímu, co bylo
v Čechách po roce 1990 postaveno.
A hrozby? Jednou z nich je právě tlak na přebujelé a nekoncepční rozrůstání města, způsobené právě mj. relativní blízkostí Prahy. Tou další pak
je chátrání a možný zánik části památkového fondu města (ať už jde o budovy zapsané na seznamu památek nebo ne).
A konečně – a to je hrozba asi nejvážnější, byť se momentálně zdála
ustoupit do pozadí – stále ještě není zcela zažehnáno vykutání mokrských
claimů, které by znamenalo jednak narušení krajinného rázu, jednak značné škody na životním prostředí.
Ale to už asi opravdu nosím dříví do lesa.
Miloš Hlávka

Dětský den v Sudovicích
Dne 10. června 2017 uspořádali sudovičtí občané pro děti Nového Knína
dětský den. Velice oceňuji a především obdivuji elán a soudržnost lidí, kteří
nejen tentokrát, ale i v minulých letech organizují podobné akce. Bylo to
příjemné a milé odpoledne. Děti si soutěže a dárečky náramně užily. Sbíraly
body, kde se dalo, a v krámečku za ně kupovaly ceny podle svého vlastního
výběru. Měly z nich opravdu velkou radost. Dospělí poseděli, pobavili se
a užívali si krásného dne. Všem, kteří tuto akci připravili, patří veliké díky.
O. Konopásková
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Poděkování
•R
 ád bych touto cestou poděkoval starostovi města Nový Knín Ing. Tomáši
Havlíčkovi, manželům Konopáskovým za SDH Nový Knín a zástupcům
MO ČRS Nový Knín za gratulace k mým narozeninám.
Josef Stočes
• Děkuji městskému úřadu Nový Knín za blahopřání k narozeninám.
Věra Soběslavská
•D
 ěkuji touto cestou všem přátelům a známým, kteří se v tak velkém počtu přišli rozloučit s mým manželem Stanislavem Talůžkem, za květinové
dary a slova útěchy.
manželka s rodinou

JUBILANTI MĚSÍCE ČERVENCE 2017
•V
 tomto prázdninovém měsíci slaví své jubileum paní
Věra Čermáková. Neuvěřitelné narozeniny oslaví
i paní Anna Malčánková.
Oběma přejeme pevné zdraví, spoustu elánu a životního optimismu.

Firma

AGROMED s.r.o. přijme:

uklízečku výrobních a administrativních prostor na poloviční
úvazek, nástup možný ihned.
Pobočka Nový Knín 278 (Za Salašem)

Tel.: 723 017 356, 602 275 113
e-mail: agromed@email.cz
Novoknínsk¯
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Hledáte bezplatnou
pomoc?
Nabízíme Vám základní individuální poradenství
YWČFKWR REODVWHFK
SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA
PRÁVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOTERAPIE

ZDARMA QDEt]HQpSRUDGHQVWYtMHSRVN\WRYiQRRGERUQtN\VGORXKROHWRXSUD[t
na e-mailové adrese, telefonickyQHERSRGRPOXYČRVREQČQDNRQWDNWQtPPtVWČ

3UDåVNi'2%ěËâ
.RQWDNWQtRVRED$OHQD0DUHãRYi
WHOHIRQ
PDLORYiDGUHVDSRUDGHQVWYL#VRFLDOQLSHFHF]

$NWLYLW\SURMHNWXÄ)DUQtFKDULWD6WDUê.QtQSRPiKiURGLQiPVGČWPLYURFH³MVRXSRGSRĜHQ\
]GRWDþQtKRSURJUDPXRODINA

PRÁZDNINOVÉ RODINNÉ TVOŘENÍ

Přijdte mezi nás rodiče, prarodiče a děti.
V době prázdnin každou středu.

ČAS: od 10:00 - 13:00 hod.

KDE: Pražská 271, DOBŘÍŠ

23. 8. 2017

16. 8. 2017

9. 8. 2017

2. 8. 2017

26.7. 2017

19. 7. 2017

šití aplikace

průřez textilními technikami

šití tašky s potiskem

drátování, dekorativní tvorby

práce s dechem a relaxační jóga

výroba lapačů snů

korálkování, šperkování

CO BUDEMĚ DĚLAT:

30. 8. 2017

KONTAKT: rezervace nutná po telefonické domluvě

s Alenu Marešovou 777 252 629 nebo

Mgr. Noemi Trojanovou 731 143 870

Aktivity projektu „Farní charita Starý Knín pomáhá rodinám s dětmi v roce 2017“,
jsou podporovany z dotačnímu programu RODINA.

Chotilský
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Vážení spoluobčané a milí přátelé,
dovoluji si napsat tento příspěvek v době, kdy končím ve funkci starosty
obce Chotilsko z rodinných důvodů a asi ani jinou volbu nemám.
Jako neuvolněný starosta jsem se snažil s ostatními zastupiteli posunovat
obec k prosperitě a rozvoji více než čtvrtstoletí a jen vy všichni dokážete
zhodnotit, do jaké míry se dařilo anebo ne. Já samozřejmě příliš spokojený
nejsem a plánů, co vylepšit a vybudovat, by bylo opravdu hodně. Od čističky
a kanalizace, přes chodníky až po obchody a hospodu. Kdy při naprostém
nezájmu současného vlastníka o další provozování obchodu bude muset tuto
situaci řešit obec. Prostě další práce v obci bude dost a dost a je to otázka
peněz a zájmu současných i budoucích zastupitelů, jak a v čem pokročit dále.
Vodítkem by měl být i strategický plán rozvoje obce, který byl nedávno
dokončen za účasti vás občanů a kam byla možnost zakotvit nápady, připomínky a všechny podněty pro další směřování investic. Tento dokument
už byl zastupitelstvem schválen a je k nahlédnutí na webových stránkách
obce. Další důležitý dokument - územní plán - se v současné době zpracovává a při veřejném projednání mu věnujte, prosím, pozornost.
To, co se nám společnými silami podařilo již vybudovat, ať při správném
a řádném provozu a údržbě slouží co nejdéle a dělá radost všem místním
i návštěvníkům obce. Expozice staré Vltavy a balonů, galerie Františka Drtiny i muzeum Křižovnický špýchar ukazují, jak kulturní obec jsme, a při
další spolupráci s hornickým muzeem Příbram a jeho ředitelem PaedDr J.
Velflem se může povznesení obce v této oblasti dále rozvíjet.
Mnoho času a úsilí jsme společně věnovali proti nesmyslné těžbě zlata
povrchovým dolem, za pomoci kyanidového loužení na Mokrsku a několikaleté snahy těžařů se nám podařilo vždy odrazit.
Současnou situaci, danou legislativou a změnou surovinové politiky,
při stanovení nízkých poplatků za průzkumné území a případnou těžbu,
považuji za hodně zavádějící, protože nerostné suroviny by měly sloužit
k rozvoji a prosperitě země, které patří, a ne ke zbohatnutí naprosto cizích
společností a spekulantů.
chotilsk¯
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Chtěl bych touto cestou poděkovat vám všem, kteří jste svojí pomocí a pozorností vždy stáli na straně práva všech místních a okolních obyvatel i návštěvníků. Veliké díky patří Ing. Jiřímu Bendlovi a ostatním za vedení o.s. Veselý vrch
a organizaci Dobré nálady nad zlato. Věřím, že teprve čas potvrdí naši pravdu
a další generace mohou mít případně z v zemi zachovaného a ukrytého nerostného bohatství prospěch a užitek. Ať tedy rozhledny co nejdéle slouží k ničím
nezměněnému a skvostnému rozhledu na neporušenou a přenádhernou krajinu Středního Povltaví, kterou všichni milujeme, a proto zde i žijeme.
Naším dalším skvostem je řeka Vltava a přílišná lodní doprava je nežádoucí z mnoha důvodů. Velmi mne mrzí, že se nepodařilo vyjednat zpomalení lodí v letních měsících ve větším měřítku, ale i tak okolo Živohošti bude
zaveden výtlačný režim. Zároveň doufám, že možnost koupání a táboření
na Živohošti zůstane zachována, při vzniku další chráněné pláže na Kobylníkách a Smilovicích.
Ve třech katastrálních územích jsou již dokončeny komplexní pozemkové úpravy a další tři se v současnosti zpracovávají. Cesty, které vznikly
(a vzniknou) je třeba obnovovat a budovat pro přístup k jednotlivým pozemkům i pro případné výlety či procházky volnou krajinou, jen tak pro radost.
Většinu lesů u nás a další majetek získal po pětadvaceti letech od „sametové revoluce“ v restitucích Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou.
Počáteční neshody by měly být již vyřešeny, a tak například fotbalové hřiště
v Prostřední Lhotě získá konečně celé obec a bude sloužit nadále velkým
i malým fotbalovým nadějím. Řád naopak získá pozemky pro zachování
celistvosti původního statku.
Přeji nám všem, aby i církev svou majetkovou přítomností pomáhala
k rozvoji obce a spokojenosti všech obyvatel. Chtěl bych touto cestou poděkovat panu faráři, Jozefu Andrejčákovi za jeho podporu a účast při slavnostních příležitostech obce, kterých se vždy na požádání s ochotou zúčastnil, zároveň popřát štěstí a pevné zdraví i pro jeho tatínka.
Velice si cením spolupráce s městem Nový Knín, Dobříš, obcí Mokrovraty a Čím, ale i ostatními, je důležitá pro udržení pospolitosti a návaznosti
na všechny společné zájmy a cíle v rámci MAS Brdy Vltava a Svazku obcí
Dobříšska, včetně dalšího udržení spolupráce s italskou oblastí Valle di Ledro.
Skvělá spolupráce byla vždy s hasiči, ať už to byla schůze, soutěž, brigáda, dětský den, masopust a všechny ostatní akce, pokaždé bylo hodně lidí,
kteří rádi ve volném čase pomohli. Dámy a pánové jste skvělí, jak v okrsku,
tak i v jednotlivých sborech. Přeji vám spoustu dalších zážitků a legrace při
každé příležitosti, ale hlavně co nejméně výjezdů.
Vážení a milí přátelé, hasiči a všichni!
Děkuji vám všem za dlouholetou podporu a spolupráci, nesmírně důležitou pro chod obce, přeji vám všem především pevné zdraví a mnoho dalších
úspěšně pořádaných akcí a investic.
Přeji naší obci další skvělé lidičky, jako ty, které už znám a měl možnost
je poznat při různých setkáních. Naší nové paní starostce přeji hodně úspěchů a pevné nervy při těžkém rozhodování.
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Pracovníkům obecního úřadu přeji klid pro jejich práci, co nejméně tabulek a výkazů. Zastupitelům další úspěšné projekty a nám všem ale hlavně přeji co nejméně stresu.
Pokud jsem někomu ublížil, velice se omlouvám a prosím za odpuštění.
Mé ženě, která měla lví podíl na všem, co jsem dělal a podařilo se, přeji
brzké uzdravení!
S úctou Jiří Šťástka

Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce:
Zastupitelstvo obce na zasedání dne 12. 6. 2017 a mimořádného zasedání dne 19. 6. 2017 jednalo zejména ve věcech:
•	požadavek na vrácení poměrné částky za zaplacené známky
na popelnici v roce 2017 od Coop
Příbram, družstvo – dle obecně
závazné vyhlášky obce Chotilsko
1/2012 není možnost vrátit poměrnou část za zaplacenou známku
na popelnici právnické osobě;
•	rozhodnutí o vyznačení prostoru
pláže v lokalitě Kobylníky;
•	rozhodnutí o osazení plavebního
značení na Slapském jezeře k úpravě plavby ve výtlačném režimu;
•	výzva k doplnění dokladů k žádosti o poskytnutí dotace na odbahnění a úpravu rybníka Kuchyňka;
•	informace EKO-KOM, a.s. o množství vytříděného odpadu za rok
2016;
•	výzva ČEZ Distribuce, a.s. k odstranění a okleštění stromoví
v blízkosti distribuční soustavy;
•	usnesení o vykonání trestu obecně
prospěšných prací pro pana F. M.,
Prostřední Lhota;
•	nabídka smrku pichlavého jako
vánočního stromu pro obec Chotilsko;
•	oznámení MěÚ Dobříš o veřejném

chotilsk¯

projednání změny ÚP Borotice;
•	oznámení o zahájení díla výměna
TS a nového venkovního vedení
NN Sejcká Lhota;
•	územní rozhodnutí Městského
úřadu Nový Knín o stavebním povolení vodovodu Chotilsko – Lipí –
Prostřední Lhota;
•	negativní stanovisko Policie ČR
a MěÚ Dobříš k žádosti o snížení
rychlosti na silnici III/10219;
•	informace Ministerstva vnitra
ve věci veřejného opatrovnictví;
•	rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu obce na rok 2017;
•	cenové nabídky na zřízení propustku včetně zpevnění části místní komunikace v k.ú. Hněvšín;
•	smlouvu o právu provést stavbu
„zvýšení bezpečnosti na křižovatce silnic II/102 x III/10219, k.ú. Prostřední Lhota“;
•	kupní smlouvy na pozemky parc.
č. 442/21 a parc. č. 442/1, oba k.ú.
Křeničná, místní část Stará Živohošť;
•	žádost o poskytnutí finančního
příspěvku pro FOR HELP – pro pomoc;
zpravodaj
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•	žádosti o povolení zřízení mola
ve vývazišti Kobylníky 3 a na Staré Živohošti;

•	volba funkce starosty obce Chotilsko.

Oznámení
Na mimořádném zasedání Zastupitelstva obce Chotilsko
dne 19. 6. 2017 pan Jiří Šťástka ukončil z rodinných důvodů
své působení ve funkci starosty obce.
Hlasováním pak byla výkonem této funkce nově pověřena členka zastupitelstva paní Běla Tobolová.
Pan Jiří Šťástka vykonával funkci starosty Chotilska nepřetržitě po mnoho volebních období. Vždy důsledně, zodpovědně a s citem řešil úkoly spojené s vedením obce a nesmazatelně se zapsal do jejího rozvoje. Jsme přesvědčeni, že ani v postavení „jen“ člena zastupitelstva nepoleví v aktivitách
odrážejících jeho patriotismus a lásku ke svému kraji.
Prosté:
„Díky Jirko!“ nejspíše nejlépe vyjadřuje to, co teď chceme říct.

Volná místa v MŠ Borotice
Oznamujeme, že po zápisu do MŠ, jsou ještě tři volná místa do naplnění
kapacity MŠ Borotice.
Kdo by měl zájem o umístění dítěte do MŠ, má v Mateřské škole Borotice,
262 15, č.p. 27 ještě možnost.
Současně oznamujeme, že Školní jídelna MŠ Borotice hledá vedoucí kuchařku – nástup srpen 2017, nejpozději 1. září 2017, vyučení v oboru, schopnost normování, celý pracovní úvazek, je nezastupitelná.
Zájemci se mohou blíže informovat na telefonním čísle 318 595 113.
-Marie Zbíralová,
ředitelka MŠ Borotice-
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Letní rozjímání
Je první letní den, sedím na terase a popíjím právě bouřící bezinkový
burčák podle návodu „Lhotských vařeček“ v Chotilském zpravodaji. Kdysi
pradávno nám takový nabídla babička mé tehdejší mladičké přítelkyně,
když jsme ji přišli navštívit. Jenže ona mu říkala bublinková limonáda, moc
zdravé pití, a měla jej v kuchyni na kredenci připraveného několik lahví.
Ve své čisté duši zapřisáhlého abstinenta, jak jí to velela její příslušnost
k Adventistům sedmého dne, ji ve snu nenapadlo, že z toho „nevinného“ pitíčka budeme rozjaření alkoholem. Když to zjistila, tak k našemu zármutku
celou zásobu prvotřídního bezinkového burčáku vylila do záchodu.
Kochám se nástupem horkého léta po tom studeném jaru-nejaru a říkám
si, jak je dobře, že aspoň ty bezinky v pořádku přežily. Ovocné stromy drasticky přišly o většinu květů během jediné jarní mrazivé noci, ty z brambor,
které jsme dali do půdy rozpůlené, jak se to s těmi velkými dělá, v tom
mokrém chladu namísto klíčení shnily a bramborové políčko vypadá, jakoby je člověk osázel v noci po návratu z hodně bujarého večírku, podchlazené sazeničky rajčat zakrněly a nakonec jsme je museli nahradit nahonem
zakoupenou přísadou bůhvíjaké kvality. To loni to bylo jiné – na jaře se
všechno rozbujelo, jak má být, a v tuto dobu zahrádka byla vzrostlá nad
kolena. Jenže i skoro přesně v tuto dobu přinesla bouřka kroupy velké jak
dětská pěstička a zase bylo všechno jinak. Člověka napadne, jestli ti s konzumní dobou smíření lidé, co namísto pachtění na zahrádce si raději užívají
dole u slapské vody a bezstarostně se krmí potravinami z Lidlu nakonec nemají pravdu. Hříšná myšlenka, která na chvilku zarazí, ale naštěstí rychle
pomine.
Je totiž jedno, co děláme nad rámec svého běžného zaměstnání. Jaké
máme záliby, kterým věnujeme svůj volný čas, i když nám teoreticky žádný
nezbývá, ale my si jej kvůli svému hobby přece jen dokážeme vyčarovat.
Důležité je najít si ke svému každodennímu všednímu lopotění, i když nás
naše práce baví, nějakou činnost navíc jen tak, pro potěchu, nějaké to kutění. Úkoly, které jako amatéři budeme realizovat déle a zdaleka ne tak dokonale jako odborníci. Maličkosti, na kterých projevíme svou vlastní tvořivost,
šikovnost a vynalézavost. Postavit malé pískoviště pro své dítě například.
Vypěstovat květiny do vázy a vlastní jahody, ač bychom si je mohli jednoduše koupit a možná ve vyšší kvalitě. A třeba ve voliéře jen tak pro radost chovat papoušky, přestože nenesou žádný užitek. Ono totiž všechno, do čeho se
pouštíme jen tak ze záliby, je úplně jiné než dělat to, k čemu máme fortel.
Procvičuje to nejen naše tělo, ale především hlavu. Nutí nás přemýšlet, něco
si nastudovat, zkoušet a hloubat nad problémem. Nedovoluje nám po příchodu z práce hodit sebou na pohovku a nechat si mysl devastovat sledováním televize. Nutí nás nepohřbít předčasně schopnost namáhat svou šedou
kůru mozkovou a zpomalit tím cestu ke stárnutí.
-Vladimír Vymazal-
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Chotilský receptář
Blíží se sezóna cuket, patisonů a vůbec dýní všeho druhu.
Nejlépe je sbírat plody cukety a patisonu ještě mladé, kdy mají
měkkou slupku a můžeme je spotřebovat celé i se slupkou a semeníkem. My často a rádi vaříme patisonový guláš a k tomu
se náramně hodí cuketové nebo dýňové nočky (které jsou ale
moc dobré i jako samostatný pokrm posypané sýrem a polité
rozpuštěným máslem). Takže – pokud nebudete v létě vědět, co
s úrodou cuket, patisonů nebo dýně, tady je recept:
Patisonový guláš
• 1 větší patison
• 1 cibule
• kelímek kysané smetany
• 1 lžička másla
• hladká mouka
• sladká paprika
• 1 kostka masoxu
• sůl
 a oleji zpěníme nadrobno
N
nakrájenou cibuli, zasypeme
sladkou paprikou, osmahneme
a přidáme na kostičky nakrájený patison. Mírně podlijeme
a dusíme doměkka. Přidáme
masox a zahustíme smetanou
rozmíchanou s moukou, chvíli
ještě povaříme. Nakonec zjemníme lžičkou másla a dle chuti dosolíme. Podáváme s cuketovými
(dýňovými) nočky.

 uketové (patisonové,
C
dýňové) nočky
• 800 g cukety (dýně, patisonu)
• 300 g hladké mouky
• 120 g strouhaného sýra
• 60 g másla
• 2 vejce
• 2–3 lžíce mléka
• 1 lžička soli
• pepř
• petrželka
Očištěnou cuketu pokrájíme
na kostky a uvaříme v osolené
vodě doměkka. Po vychladnutí
rozmixujeme. Do mísy s moukou přidáme rozmixovanou cuketu, vejce, mléko a vypracujeme těsto. Lžičkou vykrajujeme
nočky, které vhazujeme do vařící osolené vody. Jakmile nočky
vyplavou na povrch, vyndáváme je děravou naběračkou. Hotové nočky sypeme strouhaným
sýrem, polijeme rozpuštěným
máslem a sypeme zelenou petrželkou, nebo je podáváme jako
přílohu k patisonovému guláši.

Vynikající a docela levný oběd nebo letní večeře.
Dobrou chuť přejí
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POZVÁNKA

PÁTEK

8. 9.
2017
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Zájezd za kulturou

SOBOTA

23. 9.

Obec Chotilsko pořádá dne 23. září výlet do Českého
Krumlova a na Kleť. Bližší informace budou zveřejněny
v příštím zpravodaji, na vývěsných plochách, osobně na OÚ
nebo na tel. 318 543 958.
-OÚ-

2017

Lesní rodinný klub Pod Trolím vrchem
nabízí 1 volné místo pro děti od 1 roku
na celodenní docházku v Prostřední Lhotě
a od měsíce listopadu 2 místa v obci Čím.
• Montessori prvky
• pobyt v hezkém a přátelském prostředí na čerstvém vzduchu
s malým počtem dětí
• individuální přístup ke každému dítěti
• kroužky anglického jazyka, jógy, logopedie a šikovných ručiček
• kvalifikované lektorky se zdravotnickým, pedagogickým
a psychologickým vzděláním
To vše pro malé trolíky.
Od září bude po celé dopoledne přítomen v lesním klubu anglicky
mluvící lektor.
Od listopadu - snížené měsíční školkovné na:
• 2 500 Kč celodenní docházka Prostřední Lhota
• 800 Kč DS Čím Trolí vrch 02

Všechny informace k nahlédnutí na:
www.skolkatrolivrch.cz nebo na tel.: 731 47 47 20
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Zprávy z obce
Usnesení ze zápisu č. 26/2017 z mimořádného zasedání
Zastupitelstva obce Mokrovraty, konaného dne 14. 6. 2017
od 19.00 hodin
• Usnesení č. 1-26/2017
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
volí zapisovatelku JUDr. Veroniku
Kučíkovou a jako ověřovatele zápisu
p. Pavla Vohralíka a p. Karla Kaláta.
Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů,
proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.
• Usnesení č. 2-26/2017
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje program jednání zastupitelstva obce dne 14. 6. 2017 takto:
1. řešení kanalizačních sítí Pouště;
2. finanční dar a darovací smlouva
na rekonstrukci kapličky Pouště;
3. výsledky zadávacího řízení – rekonstrukce veřejného osvětlení
Mokrovraty;
4. smlouva o dílo na rekonstrukci
veřejného osvětlení;
5. žádosti o obnovení polní cesty
a železničního přejezdu.
Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů,
proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.

MOKROVRATSK¯

• Usnesení č. 3-26/2017
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje další postup při řešení problematické situace spočívající v nesouhlasném stanovisku
vlastníků pozemků v Pouštích, a to
p. J. P. a p. M. D., bránícímu umožnění vybudování kanalizačních sítí
v Pouštích, a to: opakovaně se pokusit osobně jednat s oběma vlastníky
pozemků parc. č. 37/58, 19/14, 117/24
a 117/34 v k.ú. Pouště o uzavření potřebných smluv umožňujících obci
vybudovat pod povrchem těchto pozemků veřejnou kanalizační síť, jakož i o finančních podmínkách pro
umožnění umístění kanalizační sítě
na těchto pozemích.
Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů,
proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.
• Usnesení č. 4-26/2017
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje přijetí finančního daru
ve výši 15 000 Kč od p. P. B. na rezpravodaj
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konstrukci kapličky v Pouštích
a dále schvaluje darovací smlouvu
na finanční dar mezi p. P. B. a obcí
Mokrovraty.
Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů,
proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.
• Usnesení č. 5-26/2017
Zastupitelstvo
obce
Mokrovraty
bere na vědomí a schvaluje oznámení o výsledcích zadávacího řízení
na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Rekonstrukce veřejného
osvětlení obce Mokrovraty“; v souladu s doporučením hodnotící komise
vybírá nabídku uchazeče SATHEA
VISION s.r.o., Boršov 280/2, 110 00
Praha 1.
Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů,
proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.

• Usnesení č. 6-26/2017
Zastupitelstvo
obce
Mokrovraty
schvaluje smlouvu o dílo SATHEA
VISION s.r.o., Boršov 280/2, 110 00
Praha 1 a obcí Mokrovraty na rekonstrukci
veřejného
osvětlení
Mokrovraty.
Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů,
proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.
• Usnesení č. 7-26/2017
Zastupitelstvo
obce
Mokrovraty
zamítá vybudování železničního
přejezdu na své náklady mezi pozemky parc. č. 399/34 a parc. č. 710
v k.ú. Mokrovraty.
Výsledek hlasování: pro: 0 hlasů,
proti: 8 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.
Stanislava Ecklová
starostka obce

Aktuality z naší školy
Vážení spoluobčané,
školní rok utekl jako voda v potoce a opět stojíme na prahu prázdnin.
Ještě než se rozloučíme, podělíme se s Vámi o akce, které závěr školního
roku provázely. Úvodem bychom se rádi vrátili k oslavám MDD, při kterém
děti řešily zadané úkoly, našly poklad a osvobodily jeho strážce. Cílem bylo
upevnit znalosti z environmentální výchovy, překonat přírodní i nastražené překážky a samozřejmě smlsnout si na nalezeném pokladu.
Dětský den v MŠ v Korkyni prožily děti z naší mateřské školy ještě spolu
s dětmi z mateřských škol ze Slap. Milé přivítání, vystoupení kouzelníka
plné překvapení a legrace, hry na zahradě, pohoštění, nová kamarádství,
hezké počasí, to vše přispělo k příjemně strávenému dopoledni. Děkujeme
paní ředitelce Zdeně Černohorské za pozvání a těšíme se na jejich návštěvu
u nás.
13. 6. jsme společně navštívili ZOO a DinoPark v Plzni. Plzeňská zoologická zahrada se pyšní mimo prohlídku nových exponátů zvířat i krásnou
botanickou zahradou. Děti samozřejmě zaujal i DinoPark se spoustou pohyblivých dinosaurů a poutavé video ze života těchto zvířat. Počasí bylo
nádherné a školní výlet se nám všem moc líbil.
„Ahoj školko“ je tradiční akce, při které se předškoláci z MŠ loučí a jsou
přijati do řad školáků. Poté následovala „Zahradní slavnost“ se závěrečnou
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besídkou. A bylo se opravdu čím chlubit. Děti z MŠ i žáci ze ZŠ zaujali bohatým a pestrým programem. Celé vystoupení se zaměřilo na život zvířat,
na ochranu přírody a péči o ni. Akce se uskutečnila 20. 6. na zahradě školy.
Své děti přišli povzbudit jejich rodiče i příbuzní a na závěr si všichni pochutnali na pohoštění, které děti vlastnoručně připravily.
Spaní ve škole, které se konalo 22. 6., patří v historii školy k nejoblíbenějším akcím. Všichni se na něj pečlivě připravují. Děti a žáci nadšením
a odvahou, učitelky důkladnou přípravou a organizací a vedoucí sportovního kroužku realizací „Obříka odvahy“. Všechny děti obdržely diplom za prokázanou odvahu a statečnost.
Rádi bychom se pochlubili i úspěchem, kterého dosáhla žákyně 4. ročníku Ivanka Svobodová ve výtvarné soutěži, kterou pořádal Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje a obdržela 1. místo ve III. kategorii.
30. 6. jsme se rozdáním závěrečného vysvědčení rozloučili s dětmi i školou a těšíme se na zasloužené prázdniny!
zaměstnanci ZŠ a MŠ Mokrovraty

Poděkování
Na závěr mi dovolte poděkovat všem mým kolegyním a kolegům, kteří neúnavně a často i nad rámec svých povinností zajišťovali co nejkvalitnější
provoz naší školy a školky. Uznání se jim dostalo i od České školní inspekce,
která se uskutečnila v dubnu na naší škole.
PhDr. Lenka Havlíčková, ředitelka

Upozornění na šetrné hospodaření s vodou
Z důvodu dlouhotrvajícího sucha žádáme občany,
aby maximálně šetřili a zbytečně neplýtvali vodou
z vodovodního řadu!

Knihovna v Mokrovratech
Knihovna v Mokrovratech bude v době letních prázdnin
od 1. 7. do 31. 8. 2017 uzavřena. Otevřena bude opět v pátek
1. 9. 2017 od 18:00 do 19:00 hod.

MOKROVRATSK¯
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Veterinární centrum Za Kocábou, spol. s r. o.
Hřbitovní 121
Nový Knín
Vážení majitelé a chovatelé
společenských a hospodářských zvířat,
dovoluji si oznámit, že náš tým posílí dva mladí veterinární
lékaři. Proto můžeme rozšířit ordinační hodiny a postupem
času i rozsah služeb.
Od 1. 8. 2017 zavádíme v ordinaci pro malá zvířata následující
ordinační hodiny:

pondělí – pátek
08:00–09:00 hod. – ambulance
09:00–12:00 hod. – objednaní pacienti
a chirurgické zákroky
14:00–17:00 hod. – ambulance
Případy mimo pravidelnou pracovní dobu dle našich
možností po telefonické domluvě.
Další podrobnosti uveřejníme na webových stránkách.
								

MVDr. Zbyněk Linhart starší
tel.: 602 485 419

INZERCE

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

