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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,

sobota 13. ãervence 2019
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v minulém týdnu Ministerstvo pro místní rozvoj oznámilo přidělení dotací z jejich programů. Naše město uspělo s žádostí o rekonstrukci povrchu
v tělocvičně naší základní školy a bohužel neuspělo s dotací na opravu místních komunikací. Podle slov paní ministryně byl v tomto titulu veliký převis
žádostí a bude se snažit vyčlenit další peníze a vypsat novou výzvu. Z vlastních prostředků se podařilo zrekonstruovat celou komunikaci v Sudovicích
a v současné době se dokončuje komunikace a chodníky v ulici Ledrenská.
Budeme muset v této chvíli opravit nejhorší úseky komunikací, na které
jsme nedostali dotaci, a připravíme žádost k podání na novou výzvu.
Dále zpracováváme studii chodníku do Sudovic a úpravy v ulici Staroknínská, kterou následně předložíme k projednání příslušných orgánů.
V souvislosti s připravovanou kabelizací ulic Žižkova a Havlíčkova chceme
upravit chodníky v těchto ulicích a chodník v horní části náměstí.
Vzhledem k tomu, že celé zastupitelstvo přijalo opravu místních komunikací za současnou prioritu, doufejme, že se v této oblasti v brzké době
dočkáme výrazného zlepšení.
Na závěr mi dovolte Vám všem popřát hezké léto, příjemně strávené
dovolené a dětem krásné prázdniny. Jen ještě připojím přání na občasnou
přiměřenou vláhu naší přírodě, polím a zahrádkám.

4,5 km

OPùT KATEGORIE: ·TAFETOV¯ DUATLON TROJIC

Souãástí je i DùTSK¯ ZÁVOD a ve‰keré dûní se odehraje
v blízkosti areálu Oplocenka v Novém Knínû.
Registrace dětí: 10-11 hod., start dětských závodů:
Registrace hlavní závod:
Start hlavní závod:
Vyhlášení výsledků:
Afterparty (s kapelou CHINA BLUE):

Ing. Tomáš Havlíček
starosta

11:30 hod.
10:00–14:30 hod.
15:00 hod.
18:00 hod.
17:00–22:00 hod.

Pokud chceš závodnické tričko, musíš se zaregistrovat a zaplatit do 30. 6. 2019! >>

Přihlášky a informace na: www.nktriatlon.cz

Titulní kresba:
Pohled na ulice Na Smíchově a Na Merendě.
Novoknínsk¯

zpravodaj
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ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
USNESENÍ č. 13/19 ze zasedání Rady města Nový
Knín ze dne 13. 5. 2019
• USNESENÍ č. 1-13/2019-RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program rady.
• USNESENÍ č. 2-13/2019-RM
Rada města Nový Knín projednala došlé žádosti o přijetí do pracovního poměru na pozici pracovníka technických služeb města Nový
Knín a pověřuje starostu města podepsáním pracovní smlouvy s P. T.
• USNESENÍ č. 3-13/2019-RM
Rada města Nový Knín bere na
vědomí informaci České pošty s.p.
o změně otevírací doby pošty 262 03
Nový Knín od 20. 5. do 30. 6. 2019
z provozních důvodů a pověřuje
starostu města zveřejněním upravené otevírací doby.
• USNESENÍ č. 4-13/2019-RM
Rada města Nový Knín schvaluje
finanční příspěvek Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR
ve výši 20.000,- Kč.

• USNESENÍ č. 5-13/2019-RM
Rada města Nový Knín schvaluje smlouvu o provádění autorského
dozoru na akci „Stavební úpravy ZŠ
Nový Knín“ mezi Městem Nový Knín
a Atelierem Hestia s.r.o. a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.
• USNESENÍ č. 6-13/2019-RM
Rada města Nový Knín schvaluje záměr vzájemné směny části
pozemků parc. č. 1057/1, 63/9, 66/2
a 67 v k.ú Libčice mezi Městem Nový
Knín a M.P.
• USNESENÍ č. 7-13/2019-RM
Rada města Nový Knín schvaluje
prezentaci města Nový Knín na Mistrovství světa v rýžování zlata 2019
ve Finsku jako pořádajícího města
v roce 2020 ve výši 25.000,- Kč.
Ing. Tomáš Havlíček, starosta města
Petr Chmelík, místostarosta
V Novém Kníně dne 13. 5. 2019

USNESENÍ č. 14/19 ze zasedání Rady města Nový Knín ze dne
28. 5. 2019
• USNESENÍ č. 1-14/2019-RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program rady.
• USNESENÍ č. 2-14/2019-RM
Rada města Nový Knín schvalu-
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je program zasedání Zastupitelstva
města konaného dne 13. 6. 2019 od
19:00 hod. v hospodě Na návsi v Libčicích.

• USNESENÍ č. 3-14/2019-RM
Rada města Nový Knín schvaluje žádost Základní školy a Mateřské
školy Nový Knín o použití investičního fondu na nové osvětlení v tělocvičně.

vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů nebo kanalizací na dodávku vody
mezi Městem Nový Knín a Obcí Chotilsko.

• USNESENÍ č. 4-14/2019-RM
Rada města Nový Knín schvaluje dodatek č. 2 k Dohodě o úpravě

Ing. Tomáš Havlíček, starosta města
Petr Chmelík, místostarosta
V Novém Kníně dne 28. 5. 2019

SDĚLENÍ RADNICE
Dovolená starosty
Dovolená starosty ve dnech 2.–13. 8. 2019.

CHARITA STARÝ KNÍN
Charita Starý Knín rozšiřuje
v Dobříši svoji činnost
• Dluhová poradna na Dobříši
Charita Starý Knín v Dobříši v Domě nad vodou otevírá dluhovou poradnu.
Zkušená právnička dosud pomáhala lidem řešit dluhy a exekuce formou
konzultací a pomoci se sepsáním návrhů k soudům a exekutorům. V průběhu měsíce července začne bezplatně poskytovat služby také v oblasti
oddlužení. Pokud budete potřebovat pomoci se sepsáním insolvenčního návrhu (tzv. osobního bankrotu), přijďte se poradit.
Poradna bude otevřená každé úterý od 8.30 do 12.00 v Domě nad vodou
v Pražské ul. 271 v Dobříši. Do poradny je třeba se objednat na tel. čísle
603 200 266.
• Prázdninové dílničky v Domě nad vodou
Během prázdninových měsíců pořádáme každou středu od 9.00 do 12.00

zpravodaj

Novoknínsk¯

zpravodaj
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hod pro děti i dospělé výtvarné dílny.
Zaměřené budou na netradiční
textilní techniky.
Pokud máte zájem, přihlaste se na
tel. čísle 603 200 266. Kapacita je omezená.
3.
10.
17.
24.
31.
7.
14.
21.
28.

7.
7.
7.
7.
7.
8.
8.
8.
8.

MOKRÉ PLSTĚNÍ
VOSKOVÁ BATIKA
SUCHÉ PLSTĚNÍ
SYPANÁ BATIKA
OPALOVANÉ KYTIČKY Z ORGANZY
LAPAČE SNŮ
TEXTILNÍ FILCOVÉ POSTAVIČKY
TEXTILNÍ ŠPERKY
TISK NA TEXTIL

Těšíme se na vás.
Noemi Trojanová

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE

SLIBUJI VE JMÉNU VŠECH KRÁSNÝCH KNÍŽEK, POHÁDEK, PŘÍBĚHŮ
A BÁSNIČEK, že:
• budu se vždy chovat jako rytíř řádu čtenářského

Skončil zase jeden školní rok. Další prvňáčci zvládli ono „kouzlo“ – umění číst, a tak mi
připadla milá povinnost je pasovat na RYTÍŘE
A RYTÍŘKY ŘÁDU ČTENÁŘSKÉHO. Letošní
ceremoniál se konal 20. června v dopoled-

• budu knížky opatrovat jako nejvzácnější poklady
• budu je mít rád-ráda
a budu se k nim chovat opatrně a s úctou!
TAK SLIBUJI!

ních hodinách v prostorách
čítárny naší knihovny. Děti
přivedly jejich paní učitelky
a přišli se také podívat někteří rodiče.
Mezi děti každým rokem
přicházím jako královna Litera I. z království písmen,
básniček, pohádek a krásných
příběhů.
Doprovází
mne pan starosta T. Havlíček
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a pan učitel A. Kůr. Po několika slovech vyzvu zástupce
dětí, aby podali důkaz, že
umí skutečně číst. Přečtu
jim poté slib rytířů řádu čtenářského a to již mohou být
pasováni.
Mám pokaždé radost, že
to děti prožívají se zaujetím
a že se při tom chovají skutečně důstojně, vážně a se
ctí jako skuteční rytíři. Byla
bych moc ráda, kdyby si tito
malí cvrčkové tuto chvíli ještě pár let pamatovali a našli
si vztah ke knize. Protože
ačkoliv na internetu se najde mnohé užitečné a zajímavé, není nad pocit, když
se vnoříte do knih a jejich
příběhů…
Na závěr mi dovolte zde
uvést onen slib.

zpravodaj

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V KNIHOVNĚ
Vážení a milí čtenáři,
nastalo léto a doufám, že bude tak akorát a bez velkých veder. S létem také
přichází čas prázdnin a samozřejmě upravený provoz naší knihovny. Půjčuje se jeden den v týdnu: PONDĚLÍ od 9:00 do 17:00 hodin. Pauza na oběd
je 11:30–12:00. Otevřeno bude každé pondělí.
Přeji všem krásné léto, dětem nezapomenutelné prázdniny a na shledanou
v knihovně!
Vaše knihovnice Marie Kápičková

Novoknínsk¯

zpravodaj
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÝ KNÍN

MM ČR + SR V RÝŽOVÁNÍ ZLATA

Základní škola Nový Knín – školní družina ve školním roce
2018/2019
Jelikož jsme už na konci dalšího školního roku,
chtěla bych Vám přiblížit akce školní družiny
a školního klubu při ZŠ
Nový Knín ve školním
roce 2018/19. Začali jsme
20. září přednáškou Policie ČR, která byla hodně
praktická. Děti si mohly
vyzkoušet například neprůstřelnou vestu, pouta
a sednout do policejního
auta. V listopadu jsme se
žáky 2. a 3. třídy vyrazili do Ústavu termomechaniky, kde byl 6. 11. Den otevřených dveří. Další akcí v listopadu bylo malování polštářků od tety Vlaďky. Děti, které o to projevily zájem, si zakoupily polštářek a namalovaly si
jej dle svých představ. Před Vánoci jsme ještě s dětmi navštívili Mincovnu
a v ní výstavu betlémů a vánoční výstavu. Na jarmark jsme vyráběli spoustu výrobků a již druhým rokem chlebíčky. Kolegyně dokonce vytvořila
směs na palačinky a prodávala na jarmarku palačinky s Nutelou a marmeládou. Protože v únoru nám napadl sníh, tak jsme 7. února vyrazili bobovat. Další týden jsme se všechny skupiny vystřídaly a udělaly palačinkovou
párty. Mňam, to jsme si pochutnali. V únoru a březnu probíhal ve školním
klubu Turnaj v karetní hře Dobble. Zúčastnilo se ho 14 hráčů a všichni si
hodně zahráli s několika soupeři. Na 28. března jsme si zapůjčili od firmy
Albi hromadu her a nějaké ještě donesli z domova a udělali si odpoledne
deskových her. Před Velikonocemi všechna oddělení navštívila velikonoční
výstavu s malováním vajíček v Mincovně. 3. června jsme ke Dni dětí se staršími dětmi pro mladší zorganizovali několik soutěžních stanovišť, kde děti
plnily různé sportovní úkoly. Sladké odměny byly očekávány a také je děti
dostaly. Nejšikovnější měly větší množství. V pondělí jsme s dětmi a s vozíčkem vyrazili do lesa na dříví, abychom 18. června mohli opékat špekáčky.
Děkujeme panu Pavlu Šťástkovi za uzeniny, které nám daroval, a také paní
Hájkové za talířky a kelímky. Poslední akcí tohoto školního roku byla beseda se záchranáři Středočeského kraje. Ta se uskutečnila i dopoledne pro 2.
stupeň a družina si ji užila odpoledne. Věříme, že se dětem v družině tento
rok líbilo a budou mít na co vzpomínat.
Kateřina Havlíčková
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Mezinárodní mistrovství ČR + SR v rýžování zlata se blíží
Jak již bylo v Novoknínském zpravodaji avizováno pozvánkou na blížící se Mistrovství ČR + SR v rýžování zlata, organizované Českým klubem
zlatokopů, stane se ve dnech 19.–21. 7. vaše městečko místem, kde si dají víkendové dostaveníčko rýžovníci zlata z několika evropských a možná i zámořských zemí.
Republikové mistrovství bude zároveň generálkou na rok 2020, kdy se
Novoknínsko stane dějištěm zlatokopeckého mistrovství světa. Někteří si
určitě budou pamatovat akci s názvem „Kocába 1999“, kdy se mistrovství
světa v rýžování zlata historicky poprvé konalo v zemi tzv. východní Evropy. Od té doby nebyla počtem soutěžících ani návštěvníků „Kocába 1999“
překonána. Je nepsaným pravidlem, že místo konání soutěže v rýžování
zlata musí mít nějakou historickou vazbu na výskyt zlata, ať už v potoce
nebo „ve skále“. A to Novoknínsko splňuje. Díky vstřícnosti města byly zrekonstruovány naučné stezky v okolí, které mapují zdejší historii dolování,
a určitě přinesou účastníkům soutěže i všem turistům ponaučení.
Samotné akci předcházelo několik měsíců příprav včetně hledání nového místa konání. Původní prostor – louku u Voznického potoka – jsme
totiž museli opustit, protože by kapacitně nestačila požadavkům světového
šampionátu. Jedním z faktorů pro změnu byla i nutnost zajistit bezpečnost
všech účastníků, což by bylo při jejich zvýšeném pohybu po silnici obtížné.
Bylo proto vytipováno několik dalších lokalit, z nichž jsme nakonec vybrali
„Oplocenku“, kterou jsme otestovali během naší klubové akce s názvem „Otvírání klajmů“, jinak řečeno zahájení zlatokopecké sezony.
Jsme si vědomi, že kromě nesporných pozitiv – zvýšeného zájmu o městečko a možnosti nabídnout ve městě služby návštěvníkům – bude akci
doprovázet i několik nepříjemných skutečností, zejména zvýšená hladina
hluku, obvyklá při sportovních soutěžích a hudebních vystoupeních u táborového ohně, a také větší množství lidí, které může někoho obtěžovat. Za organizátory z řad Českého klubu zlatokopů proto prosím vás, novoknínské
obyvatele, o shovívavost a pochopení. A samozřejmě vás všechny srdečně
zveme – přijďte s námi strávit příjemný víkend, přijďte fandit všem těm
podivínům, co krouží s pánví, nebo si sami zkuste nějaké zlato vyrýžovat.
Ať už nezávazně, nebo přímo v soutěžním klajmu v některé z neoficiálních
kategorií.
Za Český klub zlatokopů předseda B. Toms

Novoknínsk¯

zpravodaj
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HASIČI LIBČICE
My vám ty medaile přivezeme – zprávy od mladých hasičů
z Libčic
Měsíc červen byl pro mladé hasiče z Libčic velmi náročný.
V minulém zpravodaji jsme Vás informovali o postupu našich družstev
na Mistrovství republiky České a Moravské hasičské jednoty v požárním
sportu mládeže.
V sobotu 8. 6. 2019 jsme tedy vyrazili do Hlinska (Pardubický kraj). Ze
Středočeského kraje nám postoupilo celkem 6 družstev a kupodivu jsme se
všichni vměstnali do jednoho autobusu.
Na MČR se soutěží ve čtyřech disciplínách a z toho jedna, uzlová štafeta,
se vyhodnocuje samostatně. Ostatní tři disciplíny se bodují, na konci jsou
sečteny a vyhodnoceny. V disciplínách, jako je běh jednotlivců na 60 m s
překážkami a štafeta 4x60 m s překážkami, máme ještě co dohánět, ale
není divu. Děti trénují tyto disciplíny na louce, kde se obvykle pasou ovečky
a celá je obehnána ohradníkem. Dokážete si tedy asi představit, jaké nástrahy čekají naše borce na této „dráze“. Přesto mnohokrát děkujeme majiteli
louky za zapůjčení, protože jinak bychom neměli kde trénovat. Na MČR
samozřejmě děti běhají na tartanovém povrchu, který vidí jen jedenkrát
ročně, a tak se ani nevyplatí kupovat jim vhodnou obuv, jako mají hlavně
družstva z Moravské hasičské jednoty.
Přesto přese všechno jsme si nevedli vůbec špatně.
Mladší žáci v jednotlivcích průběžné 9. místo, štafety 8. místo, ale naše
královská disciplína, požární útok s vodou, se nám obzvlášť povedla a prů-
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běžně jsme v ní skončili na 4. místě. Celkovým výsledkem pro mladší žáky
bylo 9. místo.
Starší žáci už vystrčili růžky. V jednotlivcích průběžné 7. místo, ve štafetách 3. místo a útok se nám tolik nevyvedl, přesto v něm průběžné 6. místo.
V celkovém pořadí jsme skončili na parádním 4. místě, což je za 16 let naší
práce s dětmi nejlepší výsledek z mistrovství republiky.
A to nejlepší na konec…
Naším největším úspěchem tohoto dne byla uzlová štafeta. Mezi dětmi
moc oblíbená není. V době suchých zipů na botách je spousta dětí, které si
nedokážou zavázat ani tkaničku, natož se naučit sedm dalších uzlů a ještě
s nimi vyhrát mistrovství republiky.
Naši hasiči jsou na tom jinak. Ač v začátcích hudrali na uzle, teď už ne.
A tak hrdě hlásím, že starší žáci přivezli nádherné 2. místo z této disciplíny
a mladší žáci obhájili titul mistrů republiky v disciplíně Uzlová štafeta.
Opět budu všechny hrdě chválit. Byli výborní. Občas ukápne slzička,
když se nepodaří vše tak, jak má. Ale já vždycky říkám, pokud vás dovezu
v pořádku bez zranění, tak všechno dopadlo perfektně.
Děkuji všem, dětem za jejich reprezentaci obce s počtem 230 obyvatel
(nejmenší obec mezi městy a obcemi na MČR), rodičům za podporu a pevné
nervy a dále děkujeme za zapůjčení luk ke všem tréninkům jejich majitelům.
Novoknínsk¯

zpravodaj
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Memoriál V. Petrika

uvěřitelně vyrovnané. Naši starší žáci z tohoto lítého boje vyšli jako vítězové
s časem 17,99 a Nalžovice prohráli s časem 18,09 vteřin. V dalším kole na nás
vyšly Křepenice. Trochu smůly se na nás přilepilo a košík ne a ne nasadit
na první pokus. A tak jsme byli vyřazeni s časem 23,81 vteřin, Křepenice měly
18,74. Přesto jsme nezoufali a doufali jsme alespoň v to třetí místo. O něj jsme
se utkali s týmem Starý Rožmitál. Porazili jsme je s časem 21,89 vteřiny (St.
Rožmitál 24,82) a pádem našich dvou závodníků na zabahněném okolí základny. Naštěstí pohotovost a loajalita obou závodníků k týmu byla tak veliká, že
útok dokončili a ještě zvítězili nad druhým týmem. Bohužel se naše závodnice
zranila, ale naštěstí rentgen ukázal, že ruka je jen naražená a ne zlomená.
Radost z 3. místa v play-off byla veliká. Nikdy jsme takto postavený závod neabsolvovali a byl to pro nás super zážitek.
Celkové výsledky po sečtení obou disciplín byly 4. místo mladší žáci a 4.
místo starší žáci. Prostě a jednoduše, letos nám ty brambory jsou souzené.
Každopádně všem dětem děkuji za skvělou reprezentaci, přejeme jim
s manželem (druhým trenérem) krásné prázdniny a těšíme se na konec
srpna, kdy si užijeme s dětmi den s překvapením, jako odměnu za veškeré
jejich snažení.

Tentokrát již 22. 6. 2019
byl uspořádán Memoriál V.
Petrika v Nové Vsi pod Pleší. Na fotbalovém hřišti se
sešlo 7 družstev dětí, z toho
4 družstva mladších žáků
a 3 družstva starších žáků.
Mladší žáci se umístili na prvním místě s nádherným časem 18,19 vteřin a starší žáci se umístili
na 2. místě s časem 17,62
vteřin – opět nám to zlato
uniklo o 0,5 vteřiny.
Soutěž byla velmi vydařená a proběhla ještě před
tím, než začal několikahodinový vydatný déšť.

Jana Kolková – vedoucí mládeže ČHJ Libčice

Tímto děkujeme novoveským za pozvání.

Dětská FIRESPORT liga Suchodol
V neděli 23. 6. 2019 jsme vyrazili poprvé do Suchodola na Dětskou FIRESPORT ligu, kam jsme byli pozváni. Soutěž je složená ze dvou disciplín:
požární štafety a velké play-off v požárním útoku.
S požární štafetou tohoto typu jsme se setkali poprvé, přesto ji děti zvládly bravurně. Mladší žáci byli ve štafetách čtvrtí a starší žáci pátí. Těšili jsme
se hlavně na play-off v požárním útoku. V prvních rozstřelech jsme si nevedli vůbec špatně. Mladší žáci byli po prvním rozstřelu na 1. místě s časem
18,62 vteřin a starší žáci na 5. místě s časem 25,88 vteřin.
Následovalo samotné play-off. Mladší žáci se utkali s týmem, který po prvních útocích nevypadal na žádného favorita, a přesto nám děti vyřadil. Naši
mladší borci tedy vypadli z play-off s časem 19,87 proti týmu s časem 19,66
vteřin. Bohužel nám na rozbahněném terénu upadly dvě závodnice, které
však pohotově vstaly a dokončily útok s perfektním časem. V tomto prvním
kole už žádné jiné družstvo nedosáhlo lepšího času a pod 20 vteřin se nikdo
nedostal. Bohužel jsme měli smůlu, a tak padlo několik slziček.
Starší žáci na tom byli lépe. Ač nás netěšilo, že na první rozstřel na nás
vyšli naši kamarádi z Nalžovic, šli jsme do toho naplno a výsledky byly ne-
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ČERVENEC VE FARNOSTI
Měsíc červenec je začátkem prázdnin a také pro
mnohé rodiny čas dovolených. Přeji všem dětem
a jejich rodičům, aby si odpočinuli a načerpali nové
síly a energii. Také je možné poznávat mnohá místa
naší vlasti, která jsou spojena s křesťanstvím. Nedaleko
od nás je poutní místo Svatá Hora. Areál na Skalce u Mníšku pod Brdy zve k návštěvám. Možná neznáme Sázavu, Hrádek u Vlašimi…, těch míst je opravdu mnoho i v našem okolí.
5. července je národní pouť na Velehrad. V 10.30 je slavnostní poutní mše
svatá. Hlavním celebrantem a kazatelem bude Mons. Charles D. Balvo, apoštolský nuncius v ČR. Koncelebrovat budou čeští a moravští biskupové. Slavnostní
poutní mše svatá bude přenášena Českou televizí a Českým rozhlasem Vltava.
5. července slavíme slavnost svatých věrozvěstů Cyrila a Metoděje.
Velcí misionáři, svatí Cyril a Metoděj, přišli do naší země zvěstovat Boží království. Nebyli první a jejich působení netrvalo dlouho, a přece měli a mají pro
náš národ mimořádný význam. Ve srovnání s předchozími misionáři, osamělými mnichy a poustevníky, kteří patrně přicházeli z Podunají, z dnešního Bavorska, jejich misie vypadala hodně jinak. Především v tom, že si je vyžádal
velkomoravský panovník, který si také vymínil, aby hlásali evangelium v jazyce, kterému lidé rozumějí. V tom měli Konstantin i Metoděj už své zkušenosti a mimořádné předpoklady.
Novoknínsk¯
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Mladší Konstantin (Cyril) byl učenec a dnešní terminologií profesor,
který pro tento účel vytvořil zvláštní písmo, hlaholici. To není jen tak. Fakticky tím zároveň vytvořil spisovný jazyk Slovanů, který se v různých variantách v některých východních církvích užívá dodnes jako jazyk liturgický. To byl obrovský čin, jakého se čeština dočkala až o čtyři, pět století
později. Svatého Cyrila si dnes představujeme jako starce, ale když roku
869 v Římě zemřel, bylo mu 42 let.
Starší Metoděj studoval práva a stal se místodržitelem v Makedonii.
Kvůli rozháraným poměrům u dvora odešel do kláštera, odmítl různé vysoké funkce, ale hodně cestoval jako misionář a diplomat. Na něm patrně
ležela tíha složitých vyjednávání v Římě, kde užívání slovanského jazyka
obhájil a byl ustanoven arcibiskupem. Čekalo ho však vězení v Bavorsku
i hnusné intriky na Moravě, kde roku 885 zemřel. Asi dvě stovky kněží,
které vychoval, musely brzy nato Moravu opustit.

J

Svatí Cyrile a Metoději, orodujte za nás!
Abychom na přímluvu svatých Cyrila a Metoděje byli věrně oddáni
apoštolskému stolci, prosíme tě, vyslyš nás.

J

• 14. 7. ve 14.00 v kostele sv. Fabiána a Šebestiána v Živohošti koncert Dětské opery Praha. Srdečně zveme!
• 20. 7. poutní mše sv. na Skalce u Mníšku pod Brdy
• 27. 7. B
 orotice, manželství uzavřou Jana Hrabáková a Martin Musil. Blahopřejeme!

J

Úmysly apoštolátu modlitby na měsíc červenec:
Všeobecný úmysl: Poctivost v soudnictví
Aby všichni, kdo spravují soudnictví, jednali poctivě a aby nespravedlnost, přestože ve světě i vítězí, neměla poslední slovo.
Národní úmysl: Ať všichni lidé mají možnost odpočinku pro tělo i pro
duši a ať všude objevují radost z Boží blízkosti.
Vyprošuje Boží požehnání a rád Vám žehná
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KONANÉ AKCE
SOBOTA

31. 8.

Tři sestry

2019

V sobotu 31. 8. 2019 od 17.00 se v letním kině v Novém
Kníně bude konat koncert skupiny TŘI SESTRY – GAMBRINUS 11 TOUR.
Součástí koncertu budou také kapely E!E, Doctor P.P., Pirates of the Pubs.
Začátek koncertu v 17.00 hod., ukončení ve 24.00 hod. Areál letního kina
bude otevřen od 16.00 hodin.
Vzhledem k tomu, že doba nočního klidu se posune na 24.00 hodin, prosíme občany o shovívavost s případným zvýšením hluku.
Předprodej vstupenek na Městském úřadě v Novém Kníně, v trafice
„U Davida“ Dobříš a v Infocentru Dobříš.
Vstupné 390 Kč.
SOBOTA

CIHLAFEST 2019

20. 7.

V sobotu 20. července 2019 od 10 hodin odstartuje v zahradách Chráněného bydlení Fara v obci Slapy 74
již 9. ročník benefičního open air festivalu CIHLAFEST.

2019

Již od rána na návštěvníky čeká bohatý program. Po celý den budou v
areálu hrát kapely, divadla a vystoupí akrobatický cirkus. Pro návštěvníky
budou připraveny výtvarné dílny a workshopy, pro děti dětský koutek, bazének a mnoho dalšího. Celý festival vyvrcholí večerním divadelním představením divadla Studio DVA „Vzhůru do divočiny“, kde se divákům představí v hlavních rolích Karel Roden, Jana Krausová a Kristýna Badinková
Nováková. Divadelní hra je volným pokračováním manželského příběhu
Alice a Jindřicha. Zvýhodněné vstupenky jsou k zakoupení na:
akcecihla.cz/cihlafest/.
CIHLAFEST je organizován společností Portus Praha a patří k doprovodnému programu benefiční sbírkové kampaně AKCE CIHLA pomáhající
lidem s mentálním postižením na jejich cestě k důstojnějšímu a smysluplnějšímu životu.
• Předprodej vstupenek
www.akcecihla.cz/cihlafest/predprodej-vstupenek/
• Více info na webu
www.akcecihla.cz/cihlafest/
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DOBŘÍ ANDĚLÉ V NOVÉM KNÍNĚ
129 dětí a 122 rodičů ze 70 rodin na Příbramsku podpořili Dobří andělé. Pomáhat je potřeba i nadále.

Hledáte nové zkušenosti? Chcete smysluplně trávit volný čas?

Staňte se dobrovolníkem
pro onkologicky nemocné
Dobrovolníci Amelie docházejí ve
Středočeském kraji na onkologické oddělení
do Nemocnice Na Pleši nebo připravují tvořivé
dílny pro nemocné.

Nabízíme:
tÚvodní školení v oblasti onkopsychologie
t Pravidelnou supervizi a metodické vedení
t Vzdělávání a neformální akce pro tým
dobrovolníků

Školení dobrovolníků
12.–13. září 2019
Centrum Amelie Praha, Šaldova 15, Praha 8
E-mail: EJOBSJTJBOPWB!BNFMJF[TD[tTel.: 608 458 303
Amelie, z.s.
Šaldova 15, Praha 8 – Karlín
Více na: www.facebook.com/amelie.zs
www.amelie-zs.cz
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Když rodinu zasáhne vážné onemocnění –
ať už rodiče nebo dítěte – dopadne jeho tíha
na každého z jejích členů. Dobří andělé dlouhodobě podporují rodiny s dětmi, ve kterých se
objevila rakovina nebo jiné vážné onemocnění.
Pravidelnými finančními příspěvky jim pomáhají překlenout těžké životní období.
„Kromě výdajů spojených s léčbou či rehabilitací pacienta se rodiny snaží z příspěvků zmírnit dopad vážného onemocnění také na sourozence,“
vysvětluje Šárka Procházková, ředitelka nadace Dobrý anděl, jejímž prostřednictvím dárci – Dobří andělé – podporují tisíce rodin po celé České
republice. „I když peníze nikdy nevynahradí čas rodiče věnovaný dítěti,
nemusí se například vzdát oblíbeného kroužku nebo mohou vyrazit s kamarády v létě na tábor či školní výlet,“ dodává.

Pravidelnost pomoci
Za necelých 8 let fungování nadace podpořili Dobří andělé na Příbramsku desítky dětí. Počet nových žádostí o pomoc ale stále roste. „Kromě rodin,
v nichž se rodič nebo dítě potýká s onkologickým onemocněním, podporujeme každý měsíc také rodiny s dětmi s nejrůznějšími vážnými onemocněními či kombinovanými postiženími. Pomoc je v těchto případech dlouhodobá,
často v řádu let,“ doplňuje Šárka Procházková.
Každý dárce, který by chtěl rodiny podpořit, si může zvolit výši částky
i frekvenci zasílání pomoci. Navíc má možnost si přečíst příběh konkrétní
rodiny, které pomohl. „Stačí si na stránkách nadace Dobrý anděl vytvořit
registraci a zaslat první příspěvek. Ve svém Andělském účtu pak každý
dárce vidí informace o rodině,“ vysvětluje Šárka Procházková a dodává:
„Pro rodiče představuje podpora Dobrých andělů v takto těžké situaci pomoc nejen finanční, ale také psychickou – mají pocit, že na to nejsou sami,
jsou klidnější a mohou se tak více věnovat tomu, co je důležité.“

Novoknínsk¯
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Maximkovi (4) a jeho rodině Dobří andělé pomáhají druhým
rokem
Tereze a Jiřímu z Příbrami předčasné narození syna připravilo mnoho
životních nástrah. První čtyři měsíce byl chlapec v nemocnici připojen na
umělou plicní ventilaci, později lékaři zjistili, že je neslyšící. S tím pomohli
voperované kochleární implantáty do obou uší. Ač paní Tereza, vystudovaná zdravotní sestra, s Maximkem cvičila Vojtovu metodu a absolvovali
několikrát měsíčně hipoterapii (rehabilitaci s koňmi), jeho motorický vývoj
nepostupoval. Ve dvou letech se stále nedokázal postavit na nohy. Lékaři vyřkli další diagnózu – dětskou mozkovou obrnou. Zlepšit jeho stav pomáhají
intenzivní rehabilitační pobyty a různé terapie, které nehradí zdravotní pojišťovny. S jejich úhradou pomáhají Dobří andělé. „Za pravidelné příspěvky
jsme velmi vděční! Vážíme si všech za jejich pomoc a dobré srdce. Moc to
pro nás znamená, protože bychom bez nich spoustu věcí nezvládli,“ říká
s vděčností paní Tereza a dodává: „Maximek je krásný chytrý chlapeček,
který bohužel neměl to štěstí, aby byl zdravý. Naším cílem je ho jednou postavit na nohy, jsme vděčni, že na to nejsme sami.“
Kontakt nadace Dobrý anděl:
Markéta Křížová
PR manažerka
e-mail: Marketa.krizova@dobryandel.cz
tel.:
+420 730 820 089

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Hledám pomoc na úklid domu
Ze zdravotních důvodů hledám pomoc při úklidu domu v Sudovicích
(např. mytí oken apod.).
Informace na telefonu 607 622 554. Odměna dohodou.

Ledro červnové
Od večera 16. června do rána 23. června 2019 probíhala jedna z dalších
českých výprav na partnerské Ledro – a to na hudební festival, který se
v posledních letech koná vždy 21. června v Bezzecce. Zúčastnili se jí členové
skupin V-Pořádku, Nástroj Snahy, jejich přátelé a známí a několik dalších
osob, jež se o akci dověděly a byly ochotny přežít poněkud divoce působící
cestu tam, za což se jim dostalo několika dní krásného pobytu v místech,
se kterými nás už před více než sto lety spojilo společné neštěstí v podobě
první světové války.
Co napsat? Především to, že Ledrenské údolí stále stojí na svém místě,
neomrzelo se a asi se hned tak neomrzí. Pořád je co objevovat, kam jít, co
dělat. Část lidí si například vyšlápla na Cimu d‘Oro, někdo se spokojil s koupáním v Ledrenském jezeře.
Od úterního večera byly k dispozici návštěvnické kartičky, jež umožňovaly jízdu autobusy a regionálními vlaky po celé provincii bez dalšího placení, podobně jako vstupy do řady hradů či muzeí. Nevýhodou těchto kartiček bylo, že jedna karta byla určena pro více lidí (platila až pro pět lidí),
takže bylo třeba se dohodnout a jet někam společně. Například já a bratr
jsme zavítali do Diecézního muzea v Tridentu (lze v něm najít řadu uměleckých děl, zejména obrazů, s náboženskou tematikou – v tomto případě
pochopitelně katolickou). A při té příležitosti jsme v onom městě navštívili i dva kostely – shodou okolností zrovna ty (kostel Panny Marie Sněžné
a katedrálu sv. Vigilia), v nichž v letech 1545 až 1563 zasedal Tridentský
koncil, kde se vedení Římskokatolické církve mj. tvrdě vymezilo proti protestantské reformaci a pro celou Římskokatolickou církev kodifikovalo mešní kánon – tzv. Tridentskou mši – platný až do roku 1970, kdy byl vydán
nový misál Pavla VI. (vycházející ze závěrů II. vatikánského koncilu a mj.
umožňující sloužit mše v národních jazycích, tj. i v češtině – do té doby se
sloužilo v zásadě latinsky).
Oproti předchozímu ročníku bylo české zastoupení nižší – a to jak do počtu účastníků (a samozřejmě i účastnic) výpravy, tak i do počtu vystupují-
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cích kapel – chyběla mníšecká skupina 008. I tak se obecenstvo u „českého“
pódia shromáždilo v celkem slušném počtu. I kvůli nižšímu počtu účinkujících se na „českém“ pódiu zahajovalo až ve 20 hodin, což obstarala moje
maličkost, následně od 21.00 hodin hrála skupina V-Pořádku, jejímž bubeníkem je novoknínský občan Petr Chmelík, a celý program na „našem“ pódiu
v zahradě na rozcestí ulic Giaccoma Cise a Chyňavské zakončoval Nástroj
Snahy z Příbrami, dalšího partnerského města Ledra.
Proti předchozím rokům jsem měl méně času na sledování dalšího dění –
kvůli svému vystoupení jsem přišel o program ledrenské dechovky (Corpo
Bandistico Valle di Ledro), který bývá velmi kvalitní a často přesahuje do jiných žánrů.I později jsem musel z některých vystoupení odejít dříve, než
by se mi chtělo; mé vystoupení sice skončilo před 21. hodinou, ale na konci
programu bylo potřeba složit a odvézt aparaturu – ochotných rukou sice
bylo i tak dost, ale nezúčastnit se toho by bylo značně nekolegiální.
Přálo víceméně i počasí – v úterý a ve středu sice přišly menší deštíky
s bouřkami, ale ty jednak neměly dlouhého trvání, jednak snad nezasáhly ani celé údolí (úterní přeháňka mě zastihla při scházení z Malgy Vies
do Lenzuma, v Tiarnu di Sotto přitom údajně nepršelo). Čtvrtek a pátek se
pak obešly bez srážek, což bylo příznivé právě pro pořádání festivalu. Až začátkem sobotního rána přišel větší déšť s bouřkou a nevlídno bylo do odpoledních hodin, kdy se opět začalo vyjasňovat (avšak před Brennerem jsme
se opět dostali do deště, který nás pak doprovázel až někam k Řeznu). Aspoň nám při odjezdu nebylo tak smutno, že už toto krásné údolí opouštíme.
Jak již bylo zmíněno, nižší byla jak účast českých kapel, tak účastníků výpravy. A zejména to druhé znamená otazník, pokud jde o podobu
naší účasti v dalším roce – pro nějakých 20 až 22 lidí (letošní počet – loni
nás jelo kolem čtyřiceti) se autobus objednat nevyplatí. Uzávěrka závazných objednávek tedy bude napřesrok asi dříve, a pokud se neshromáždí
dost zájemců, účinkující kapely se na Ledro vydají auty. To by pochopitelně
znamenalo utrum pro „řadové“ zájemce – výběr, koho si vzít do auta, bývá
zpravidla přísnější než v případě hromadné autobusové výpravy. Což by ale
byla škoda – i s ohledem na to, jak víceméně beznadějné je dostat se na výpravu zářijovou. A tak doufejme, že příští rok se zájem zase pozvedne a ti,
kdo se budou chtít podívat na Ledro, svou šanci i napřesrok aspoň v tom
červnu dostanou.
Miloš Hlávka

Návrat milostné sošky Panny Marie Svatohorské ze sloupku
Na salaši v Novém Kníně
Sloup se soškou P. Marie Svatohorské byl postaven jako poděkování Matce Boží za zastavení požáru. Podle záznamu v kronikách mělo dojít kolem
roku 1648 k roztržce mezi obyvateli Knína a ustupujícími švédskými vojáky, kteří město zapálili. Lidé utíkali před ohněm do kopce k salaši a tam
prosili o pomoc Matku Boží a byli vyslyšeni, oheň ustal.
Sloupek s P. Marií přečkal hrůzy druhé světové války i rok 1948. V padesátých letech můj otec Čestmír Amort, rodák z Nového Knína, sošku ze
sloupku sundal a přinesl ji domů. O jeho činu se mohu domnívat, že ji chtěl
uchránit před zničením. Před svou smrtí otec chtěl, aby soška Panny Marie,
Ochránkyně města Knína, byla vrácena na své místo. Pan starosta Tomáš
Havlíček byl tomu nakloněn a nápomocen. Z originálu sošky byla zhotovena kopie, která bude opět osazena na sloupek. Původní dřevěná zrestaurovaná soška bude vrácena do kostela sv. Mikuláše v Novém Kníně.
Kateřina Amortová – sochařka restaurátorka

VZPOMÍNÁME
Dne 7. 7. 2019 to bude rok, co nás navždy opustil pan Zdeněk Malčánek.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Rodina Malčánkova

JUBILANTI MĚSÍCE
•V
 prázdninovém měsíci červenci slaví neuvěřitelné
narozeniny paní Anna Malčánková. Krásné
narozeniny má také paní Věra Čermáková.
Své významné životní jubileum oslaví paní Eliška
Brejchová. Dalšími oslavenci jsou paní Marie
Marková a pan Antonín Fon.
Všem přejeme pevné zdraví, hodně spokojenosti a pohody.
Měsíčník Novoknínský zpravodaj
Číslo 06/2019 vyšlo v Novém Kníně, dne 1. 7. 2019.
Ministerstvem kultury ČR evidováno pod číslem MK ČR E 10608.
Vydává Městský úřad Nový Knín, nám. Jiřího z Poděbrad 1, 262 03 Nový Knín, IČ 00242888.
Uzávěrka příštího čísla: čtvrtek 25. července 2019.
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PŘÍLOHA NOVOKNÍNSKÉHO ZPRAVODAJE

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Upravený zápis ze zasedání zajišťující ochranu osobních údajů je
zveřejněn na úřední desce, ve vývěskách místních částí a na internetových stránkách obce www.chotilsko.cz.
Tento příspěvek shrnuje přijatá usnesení.

Zasedání zastupitelstva obce konané dne 10. 6. 2019
Zastupitelstvo usnesením schválilo:
• rozpočtové opatření č. 4/2019 k navýšení příjmů o 1.034,0 tis. Kč a výdajů
o 90,6 tis. Kč,
• záměr prodeje části 55 m2 z pozemku parc. č. 369 v k.ú. Křeničná,
• vydání bulletinu „Chotilskem tam i sem“ pro léto 2019,
• smlouvu o smlouvě budoucí – věcné břemeno pro ČEZ Distribuce, a.s. pro kabelové vedení NN na pozemku parc. č. 734/1 a parc. č. 741/2, oba v k.ú. Chotilsko,
• cenové nabídky na inženýrskou a poradenskou činnost při odbahnění
rybníka Kuchyňka a na poradenskou činnost a technický dozor při realizaci investiční akce „Propojení vodovodu Chotilsko – Prostřední Lhota“,
• finanční příspěvky na akce: „Regent – pivní běh“, „Dětská olympiáda“,
„Dětský den“ a „Rozloučení s prázdninami“,
• stavební úpravy objektu č. e. 88 v Prostřední Lhotě,
• směrnici „Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Chotilsko“,
• přijetí dotace 1 mil. Kč na realizaci projektu „Oprava a odbahnění rybníka Kuchyňka“,
• uspořádání výletu pro občany do Babiččina údolí dne 7. 9. 2019,
• podání žádosti o dotaci na pořízení nového vozidla pro JSDH Chotilsko,
• provedení revize zabezpečovacího zařízení v muzeu Špýchar Prostřední
Lhota.
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Zastupitelstvo usnesením zamítlo:
•c
 enovou nabídku na osazení obecního vodovodu v Chotilsku sekčními
šoupaty,
•n
 ávrh na snížení věkové hranice pro zakoupení vstupenky na rozhlednu
Veselý vrch.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
•n
 esouhlasná stanoviska Policie ČR k vybudování autobusové zastávky
v Prostřední Lhotě a umístění dopravního značení k omezení průjezdu
ve směru Sejcká Lhota – hájovna,
• rozhodnutí Státního pozemkového úřadu o návrhu KPÚ Hněvšín,
•z
 ávěrečné šetření k projednání návrhu Lesního hospodářského plánu
Chotilsko,
•o
 patření Státní plavební správy upravující pravidla pro jízdy vodních
skútrů a jetsurfů.

Mimořádné zasedání zastupitelstva obce konané dne 17. 6. 2019
Zastupitelstvo usnesením schválilo:
•v
 yhlášení výběrových řízení na akce:
„Propojení vodovodu Chotilsko – Lipí – Prostřední Lhota“,
„Oprava a odbahnění rybníka Kuchyňka v Mokrsku“,
„Nákup nového užitkového automobilu pro potřeby obce“,
„Zpracování studie stavební rekonstrukce objektu bývalé restaurace
v Prostřední Lhotě“,
•p
 odání právního rozkladu ke stanovisku fy NOWASTAV, a.s. k reklamaci
vady stavby rybníka Na Korouhvích,
•p
 řijetí dotace 1 mil. Kč z rozpočtu Středočeského kraje, Fondu podpory
dobrovolných hasičů a složek IZS na realizaci projektu M – CAS.
-JeF-
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PODĚKOVÁNÍ
Vážení spoluobčané,
touto cestou bych chtěla poděkovat všem hasičům ze Záborné Lhoty, kteří se podíleli na opravě hasičské nádrže. I když jim počasí občas nepřálo,
zvládli opravu během několika víkendů, a to vše ve svém volném čase, který mohli trávit se svými rodinami. VELKÉ DÍKY!
V sobotu 22. 6. 2019 pořádala Obec Chotilsko Dětský den na hřišti v Prostřední Lhotě. I když počasí opět moc nepřálo, sešly se dětičky v hojném
počtu. A proto bych chtěla moc poděkovat zaměstnancům Obce Chotilsko
za přípravu a organizaci. Dále všem dobrovolníkům, kteří přišli na hřiště
a pomohli nejen s přípravami, ale i s následným úklidem. Velké díky patří
také rodině Stinglových za zajištění občerstvení, Pavle Kinské za výbornou
zmrzlinu a paní Marii Moulíkové za lahodné koláče. Jste úžasní!
A jak se děti bavily, můžete vidět ve fotogalerii na stránkách obce
www.chotilsko.cz.
Běla Tobolová, starostka

DOKONČENÁ REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ NÁDRŽE
V ZÁBORNÉ LHOTĚ
Dne 6. dubna 2019 byla zahájena rekonstrukce požární nádrže v Záborné Lhotě, která byla již několik let v havarijním stavu. Tomu všemu předcházelo jednání o financování této rekonstrukce s OÚ Chotilsko, do jehož
majetku tato požární nádrž patří. Na březnovém zasedání obecního zastupitelstva byla schválena částka 70.000 Kč na nákup materiálu na rekonstrukci požární nádrže s tím, že veškerou práci provedou místní dobrovolní hasiči v akci „Z“, tedy bez nároku na finanční odměnu.
Před zahájením rekonstrukce byli dopisem požádáni nejen členové SDH,
ale i ostatní občané Záborné Lhoty o pomoc při této akci. Oprava požární
nádrže se setkala se značným zájmem občanů, o čem svědčí početná účast
na brigádách.
Podle harmonogramu prací byl stanoven termín dokončení celé opravy
na 14. 6. 2019, tedy do Antonínské pouti. Tomu také byla podřízena četnost
brigád. Jak jsem již zmínil, vše započalo 6. 4. a dále se pokračovalo 13. 4.,
20. 4., 27. 4., 28. 4., 1. 5. a 15. 5. Do této doby byly hotovy veškeré stavební
práce. Čekalo se pouze na dodání oplocení. To se však opozdilo a termín
dokončení byl v ohrožení. Po urgenci u dodavatele oplocení tajemníkem
panem Hynkem Hyprem plot dorazil v prvním červnovém týdnu, a proto se
brigádníci opět sešli 8. června. Celý plot byl nainstalován týden před plá-
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novaným dokončením celé rekonstrukce požární nádrže. Vše se tedy stihlo
a opravená požární nádrž opět zkrášluje vzhled naší obce.
Dovolte mi, abych tímto jménem svým a jménem výboru SDH Záborná
Lhota poděkoval všem, kteří se pravidelně zúčastňovali opravy požární nádrže, při níž odpracovali úctyhodných 520 hodin, a to zejména: Ladislavu
Cihelkovi, Zdeňku Pomahačovi, Pavlu Vondrákovi st., Pavlu Vondrákovi
ml., Kamilu Vondrákovi, Zdeňku Kadlecovi, Tomáši Kadlecovi, Jindřichu
Rosypalovi, Martinu Rosypalovi, Karlu Chodorovi, Zdeňku Šťástkovi, Miroslavu Čampulkovi, Ladislavu Maršíkovi, Miloslavu Hrubému, Romanu Hrubému, Jiřímu Ploužkovi st., Jiřímu Ploužkovi ml., Liboru Kousalovi, Lukáši
Kousalovi, Lukáši Maškovi a Luďku Lorencovi. Poděkování též patří Markétě Maškové a Jolaně Maškové st. za zajišťování občerstvení pro brigádníky,
dále panu tajemníku OÚ Chotilsko Hynku Hyprovi za koordinaci zajištění
veškerého materiálu a v neposlední řadě Stanislavu Tauchenovi za zhotovení keramického štítku s datem rekonstrukce požární nádrže.
Za výbor SDH Záborná Lhota
Mašek Bohuslav – starosta sboru
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S nadcházejícím létem přišel čas zvýšeného počtu výjezdů…
Jak již samotný
nadpis
napovídá,
léto a obecně letní
období, přináší pro
výjezdovou jednotku zvýšený počet
zásahů. A tak ani
„neuschla
barva“
na posledním vydání
Chotilského
zpravodaje a jednotka byla vyslána
k požáru zahradního domku a pergoly u chaty v osadě
Hrdlička. Po příjezdu na místo události byla ohněm
zasažena celá dřevěná
konstrukce domku i chaty
a hrozilo tak přeskočení na vedlejší
pozemek a objekty.
K lokalizaci požáru
a jeho uhašení bylo
nutné nasadit 2
proudy C a dýchací
techniku při rozebrání
konstrukce
a jejím dohašení.
Po příjezdu jednotky HZS Dobříš pak
bylo pro kontrolu
požářiště a okolí použita termo-kamera k odhalení případných problematických míst. Požár se bohužel v tomto případě neobešel bez zranění, kdy
se naštěstí jednalo pouze o povrchové zranění majitele objektu, který se
pokoušel v začátku sám požár uhasit. Pravděpodobnou příčinou požáru pak
byla závada na elektrickém rozvaděči.
Bouřlivé počasí první poloviny června se nevyhnulo ani nám a našemu
okolí, a tak byla naše jednotka 6. června vyslána k „čerpání vody z garáže“ do Malé Lečice. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se nejedná o garáž, ale je zaplavený celý dvůr obytného stavení. Na dvoře se nacházel již
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skoro metr vody a chyběl jen kousek, aby došlo k zaplavení celého domu
z přilehlého potoka, který se vlivem rychlých a velmi vydatných srážek
rozvodnil, protrhl zídku a přes stodolu se rozlil na dvůr a přilehlou zahradu. K zásahu tak byla, pro stabilizaci situace a urychlené odstranění
následků, povolána i místní jednotka SDH s dalším plovoucím čerpadlem
a v záloze s čerpadlem PS 12. Část jednotky provedla průzkum okolí nedaleké říčky Kocáby, zda nedošlo k rozvodnění a zaplavení dalších objektů,
což se naštěstí nepotvrdilo. Během odčerpávání však byla část jednotky
odvolána operačním důstojníkem na odstranění spadlého stromu ze silnice v katastru Záborné Lhoty. Jednotka strom odstranila a vrátila se zpět
k zásahu do Malé Lečice, kde byl na řadě do pozdních večerních hodin
úklid a čištění čerpadel a hadic.
Neuběhl ani týden a další bouřlivé počasí přineslo technický zásah na odstranění stromu, který se dotýkal elektrického vedení/trafostanice v katastru Staré Živohošti. Po příjezdu na místo byl vyrozuměn operační důstojník
o nutnosti vyslání pracovníka ČEZ, který odpojil proud, aby bylo možné
bezpečně odstranit nalomenou větev, která hrozila bezprostředním pádem.
Jednotka HZS Dobříš se tak mohla po svém příjezdu na místo události takřka okamžitě vydat zpět na likvidaci jiných mimořádných událostí.
K tradičním výjezdům pak v letním období patří výjezdy k likvidaci obtížného hmyzu. Letošní první výjezd tohoto druhu se uskutečnil na přelomu května/června, kdy došlo k odsátí a odstranění hnízd na půdě bytového
domu v Prostřední Lhotě.
V souvislosti s rapidním nárůstem počtu výjezdů naší výjezdové jednotky a s rozsahem a širokým spektrem druhů výjezdů se členové SDH
Chotilsko rozhodli, že podpoří výjezdovou jednotku obce a z peněz, které
získali na brigádách (například organizace Vltava Runu atd.), zakoupí další vybavení pro usnadnění některých zásahů a vybavení členů výjezdové
jednotky. Jedná se o:
• 2× novou zásahovou přilbu Draeger + svítilny + polepy na přilby
• vybavení na včely (lehký oblek, pytle, plechovou lopatku a špachtle)
• 2× rukavice na vyšší teploty
• vybavení pro hašení komínů (2× plechový kýbl s pískem, 2× prázdný
plechový kýbl, sada na čištění komínů)
• kryt k navijáku na vozidlo Tatra
• polepy vozidla Tatra s uvedením sponzorů
• dále pak lano, vytyčovací pásku, kotouče na železo do rozbrušovací
pily, 4× deky, termofólie, kabelové pásky na koše, dalekohled, 5× výstražné vesty a 2× neplynotěsný oděv.
Na závěr bych rád, nejen jménem výjezdové jednotky, poděkoval zastupitelstvu za podporu naší snahy získat dotaci (MV ČR a Středočeský kraj)
na pořízení nového dopravního automobilu jako náhrady za současný 23 let
starý VW Transporter.
Martin Brodský

chotilsk¯

zpravodaj

VI

6 / 2019

6 / 2019

FOTBAL

JAK VYUŽÍT HOSPODU A PRODEJNU V PROSTŘEDNÍ LHOTĚ

Výsledky fotbalové soutěže 2018/19:
III. třída, skupina B
Výsledky dosažené v jarní části soutěže
(tučně je vždy vyznačeno domácí mužstvo)

Poř.

Mužstvo

góly

body

1.

Počepice

104:18

69

Prostřední Lhota versus:

2.

Jesenice

94:44

58

Kamýk n. Vltavou

2:3

3.

Kamýk

90:54

45

Obory

0:3

4.

Krásná Hora

82:70

44

Borotice

0:4

5.

Obory

64:67

39

Velká Lečice

3:7

6.

Borotice

69:62

38

Nová Ves p. Pleší B

5:0

7.

N. Ves p. Pleší B

72:97

38

Kytín

4:2

8.

Petrovice B

85:63

38

Nový Knín B

7:1

9.

Sedlec-Prčice B

63:61

37

Petrovice B

1:2

10.

Nový Knín B

56:92

36

Jesenice

3:5

11.

Hříměždice

71:81

36

Hříměždice

8:0

12.

Prostřední Lhota

77:80

31

Krásná Hora

4:5

13.

Velká Lečice

53:100

26

Počepice

1:2

14.

Kytín

29:120

8

Sedlec-Prčice B

1:3

DĚTSKÁ OLYMPIÁDA V PROSTŘEDNÍ LHOTĚ

SOBOTA

27. 7.

V sobotu 27. července zveme všechny děti z Chotilska na
2019
Dětskou olympiádu. Začínáme ve 13:30 hodin, takže přijďte
o něco dříve, abyste se stihli zapsat a přišpendlit si startovní
číslo. Disciplíny: skákání v pytli, běh mezi kužely 20 m, házení
míčkem, přenesení pingpongového míčku na vzdálenost 20 m, běh 200 m
/ do 8 let 100 m.
Pro všechny děti je připravena odměna.
(Obrázky z minulého ročníku si můžete prohlédnout ve fotogalerii
na stránkách obce www.chotilsko.cz)
Libuše Vlachynská
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Na 18. března t. r. vyzvala obec Chotilsko své občany k účasti při mimořádném zasedání zastupitelstva k otázce využití objektů bývalých provozoven společnosti COOP v Prostřední Lhotě. Pozvání k úvodní prohlídce
obou objektů, stejně jako následně k dalšímu jednání v sídle obecního úřadu, přijalo méně občanů, než by odpovídalo významu řešené problematiky. Otázka, která byla při jednání nastolena, zněla: zachovat po opravě
původní účel objektů, nebo přestavbou zcela změnit jejich využití, nebo je
zbourat a uvolněný prostor využít k nové výstavbě občanské vybavenosti či
ve vzniklém prostoru vytvořit dosud chybějící náves. Posledním návrhem
bylo zbavit se tohoto rozhodování prodejem objektů.
Dlužno připomenout, že obec již dříve vyzvala občany k podávání návrhů možného využití obou objektů, rovněž jen s nepatrnou odezvou. Sluší se
ale připomenout podané náměty, třeba jen s ohledem na ochotu těch několika málo osob na výzvu reagovat.
Tady jsou:
• využít objekt restaurace k umístění a provozu zařízení minipivovaru,
• přestavět vnitřní prostory objektu restaurace na sportovní a společenské centrum,
• přemístit do přestavěného objektu restaurace obecní úřad z Chotilska (výhoda bezbariérového přístupu) a objekt v Chotilsku využít
pro hasičskou zbrojnici,
•p
 o nejnutnějších vnitřních opravách užívat objekt restaurace při
nárazových akcích.
Pozornost si zasluhuje fakt, že od občanů nebyl vznesen ani jediný návrh na pokračování v provozu prodejny potravin. Nejspíš to hodně vypovídá. Připomeňme si v této souvislosti územní charakter obce. Z třinácti místně odloučených částí je deset osídleno obyvateli s trvalým pobytem. V níže
uvedené tabulce jsou vyznačeny vzdálenosti mezi jednotlivými částmi obce,
dále jejich vzdálenosti od Nového Knína a počet obyvatel přihlášených tam
k trvalému pobytu.
Čísla napovídají, že při umístění prodejny v kterékoli části obce musí
obyvatelé ostatních částí (tedy velká většina obyvatel obce) použít k pořízení
nákupu nějakou formu dopravy. A při jen nepatrných rozdílech ve vzdálenostech pak spíše zamíří do Nového Knína, kde z bohatšího výběru pořídí
nákup zřejmě také levněji, nebo nově také do Čími, kam to mají obyvatelé
některých částí naší obce dokonce blíž než do Prostřední Lhoty. Většina
místních částí je také na trase pravidelných autobusových linek ve směru
Sedlčany či Nový Knín nebo je jednou týdně obsloužena pojízdnou prodejnou. (Nemluvě o nákupech provedených občany mimo obec v místě jejich
chotilsk¯
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mi od rekreantů, vydělat na zimu, kdy prodeje droždí za tři koruny v rámci
již zmíněného „jejda, něco jsem zapomněla“ jistě nevynesou tržby, jaké ho
v zimě udrží při životě, a možná i s poděkováním prodejnu obci vrátí. Ostatně, není těžké uhádnout, proč ukončila provoz prodejny v Prostřední Lhotě
společnost COOP, která byla schopna nakupovat zboží ve velkém za nižší
ceny a při jeho prodeji tak dosáhnout vyšších marží, než na jaké dosáhne
drobný podnikatel.
Argumenty, výše uvedené k záměru provozovat prodejnu, shodně dopadají i na prosté obnovení provozu restaurace. I zde je udržitelnost jen málo
reálná a žádný návrh v tomto směru občané ani nepodali. Z podaných námětů dva – přemístit sem obecní úřad nebo umístit minipivovar – nebyly vůbec diskutovány. Proveditelnost dvou zbývajících námětů hodlají zastupitelé
ověřit studiemi. Jedna z nich má posoudit rozsah nutných oprav k možnému
užívání objektu v jeho stávající podobě jen při nárazových akcích, druhá studie ověří, zda lze s využitím dotace objekt zbourat a na jeho místě vystavět
multifunkční centrum s limitem celkových nákladů do výše 10 mil. Kč.

zaměstnání nebo o možnosti využít prodej potravin nabízený podnikatelem
v Sejcké Lhotě nebo o službách poskytovaných Farní charitou.) K argumentu, že prodejna je nutná pro případ „něco jsem zapomněla“, připojme pohled nájemce takové místní prodejny. Stejně jako provozovatelé lyžařských
vleků si během zimy musí vydělat na své živobytí mimo sezónu, také provozovatel prodejny si bude muset letním provozem, s předpokládanými tržba-

S připomenutím územního rozložení obce je na místě si přiznat, že její
jednotlivé místní části jsou do značné míry autonomní jednotky, jejichž obyvatelé tvoří samostatné, více či méně soudržné komunity. To vůbec není
ke škodě, nicméně obec by měla vytvářet také dostatečný prostor a podmínky pro společenské aktivity v rámci obce jako celku. Že akce tohoto typu
jsou vděčně přijímány, dosvědčuje účast při každoročně organizovaných
společných výšlapech k oběma našim rozhlednám, masopustní rej, jarmark
s balonovou fiestou i posvícení v Chotilsku, také happening Dobrá nálada
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nad zlato či Dětská olympiáda v Prostřední Lhotě. Co mají tyto akce společné? Vedle vždy hojné účasti jen jediné – konají se výhradně jen pod širým
nebem. Obec nedisponuje žádným krytým prostorem (pomineme-li částečně
využívanou Drtinovu galerii v Chotilsku), vhodným k podpoře spolkových
činností, ke společenským i tělocvičným aktivitám v průběhu celého roku.
A takový prostor se uvnitř nebo na místě bývalé restaurace v Prostřední
Lhotě nabízí. Namísto předběžného limitování nákladů (zvláště slibuje-li dotační titul jejich úhradu až do výše 70 %) by mělo být především rozhodnuto,
co obec potřebuje a co v ní chybí natolik, že to omezuje její rozvoj a snižuje
kvalitu života jejích obyvatel. A je-li v této otázce jasno, řešení peněz je pak
až na druhém místě.
-JeF-

UTAJENÁ VZPOMÍNKA
K výročí vzniku Československa jsme si loni
připomenuli také
oběti I. světové
války z řad našich
spoluobčanů, příslušných
do
Živohošťské
farnosti. K uctění
památky
třiceti
dvou padlých legionářů a vojínů
byl na Živohošti
vztyčen
památník, v roce 2007
obnovený
do
současné podoby
obcí Chotilsko. Jistě si nepřejeme, aby naše vzpomínka těchto obětí zapadla
stejně tak, jako do nedůstojného prostředí dnes zapadl tento památník. Nejenže je málokomu známa jeho poloha, také znalcům je prostor památníku
znepřístupněn vzdálenou bránou, a lze říct naštěstí, neboť jinak by cesta
přes vzrostlé křoviny připomínala spíše osvobozování šípkové Růženky. Pohled od této trvale uzamčené brány nabízí přiložený obrázek, z něhož je patrné, že bez vloženého vyznačení by v tom místě nikdo památník nehledal,
a pokud by hledal, jen stěží by ho prostým okem nalezl. Nebylo by namístě,
vedle péče o samotný památník, zkulturnit také jeho bezprostřední okolí
nebo pro něj nalézt přístupnější a důstojnější místo?
-JeF-
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VODA NAD ZLATO!
Sůl jistě promine, ale realita dnes krutě vítězí nad pohádkou. K obecně
platným zásadám hospodaření s pitnou vodou, znázorněným dále na letáčku vydaném VHS Dobříš, se v naší obci připojuje také nutnost řešit zásobování vodou některých našich místních částí. Otázka „Tak, a co teď?“ nám
už jednou byla položena, když zmizela voda z obecního vrtu v Prostřední
Lhotě, do té doby plně pokrývajícího také spotřebu vody v Mokrsku. Tato
otázka byla provizorně zodpovězena dočasným napojením prostřednělhotského vodojemu na zatím dostatečně vydatný zdroj podzemní vody z vrtů
v Chotilsku. Toto provizorium je ovšem značně choulostivé na nevhodné
jednání odběratelů. Jednorázové intenzivní čerpání vody (např. při souběžném napouštění zahradních bazénů) může znehodnotit provedené opatření
a připravit o pitnou vodu obyvatele obou takto pokrytých částí obce. Proto
věnujte pozornost doporučením obsaženým v letáčku vydaném VHS Dobříš.
Náhrada provizoria trvalým připojením je nyní již v závěrečné fázi, tj.
shromažďování financí tak, aby stavba mohla být zahájena ještě v tomto
roce. Na trase tohoto nového řadu bude umožněno napojení také obyvatelům Lipí. Je rovněž jen otázkou finančních možností, kdy se uživateli vody
ze stejného zdroje stanou také obyvatelé Záborné Lhoty, kam je vodovodní
řad již nyní přiveden až na hranici samotné vsi.
Vše ale nasvědčuje tomu, že výše uvedená otázka „Tak, a co teď?“ na nás
může dotírat stále častěji a intenzivněji. Proto se obec již začíná poohlížet
po budoucím možném vodním zdroji, a tím je samotná Vltava. A možná přijde čas, kdy i tady budou stavební náklady hrát až druhotnou roli. Ovšem
čím později, tím lépe. Je také na nás, jak dlouho dokážeme hospodařit s tím
zdrojem, který teď máme.
-JeF-

VÝLET S OBCÍ CHOTILSKO

SOBOTA

7. 9.

2019
Zaměstnanci obce zvou občany v sobotu 7. září 2019 na turistický výlet do Babiččina údolí. Cena výletu je 300 Kč/osoba. Podrobnější informace v kanceláři obce Chotilsko nebo
na tel. čísle 318 543 958. Informace o nabírání cestujících budou včas podány a vyvěšeny na nástěnkách ve všech obcích.
Pavla Moulíková
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PŘÍLOHA NOVOKNÍNSKÉHO ZPRAVODAJE

ZPRÁVY Z OBCE
Usnesení ze zápisu č. 8/2019 ze zasedání Zastupitelstva obce
Mokrovraty konaného dne 13. 5. 2019 od 18.00 hodin
• Usnesení č. 1–8/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
volí zapisovatelku p. Mgr. Jiřinu
Zorkovou a jako ověřovatele p. Pavla
Vohralíka a p. MgA. Pavla Grize.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 2–8/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje program jednání zastupitelstva obce dne 13. 5. 2019 takto:
1. Účetní závěrka za rok 2018 včetně
výsledku hospodaření
2. Zpráva o výsledku hospodaření
obce a závěrečný účet 2018
3. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Mokrovraty za rok 2018
4. Podmínky pro připojení na kanalizační síť
5. Smlouva o výstavbě kanalizační
přípojky
6. Podmínky pro pronájem nebytových prostor
7. Různé

I

MOKROVRATSK¯

Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 3–8/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje účetní závěrku obce 2018 včetně výsledku hospodaření za rok 2018.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 4–8/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za
rok 2018 a Závěrečný účet za rok
2018 bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 5–8/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje účetní závěrku MŠ a ZŠ
Mokrovraty za rok 2018.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
zpravodaj
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• Usnesení č. 6–8/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje podmínky pro připojení
objektu na nově budovanou veřejnou kanalizační síť.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 7–8/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje Smlouvu o spolupráci při
výstavbě domovní kanalizační přípojky.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů

• Usnesení č. 8–8/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje podmínky pro krátkodobý pronájem nebytových prostor (bývalé restaurace) v kabinách na hřišti
Mokrovraty.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
Stanislava Ecklová
starostka obce

Závěrečné vyhodnocení akce výměny svítidel veřejného
osvětlení
V létě roku 2017 byl realizován projekt „Výměna svítidel části soustavy
veřejného osvětlení obce Mokrovraty a Pouště“ s přispěním dotace Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 303 689 Kč. V rámci rekonstrukce bylo vyměněno 45 původních svítidel za nová LED svítidla a dále byly vyměněny
všechny výložníky, přívodní kabely mezi svorkovnicemi a svítidly a také
všechny připojovací svorkovnice.
Spolu s výměnou svítidel byla provedena i rekonstrukce zapínacích míst
veřejného osvětlení, a to především z důvodu kompenzace náběhového
proudu LED svítidel a výměny starých fotočidel za moderní spínací hodiny
s astroprogramem.
V dubnu 2019 bylo vypracováno závěrečné vyhodnocení akce s velmi
kladným výsledkem. Průměrná roční spotřeba elektřiny veřejného osvětlení v letech 2014–2016 činila 37,997 MWh/rok a v roce 2018 (po realizaci projektu) činila 20,999 MWh/rok, tj. roční úspora 16,998 MWh. V rámci akce
byla také vyhodnocena úspora emisí CO2 ve výši 17 195 kg/rok.

UZAVŘENÍ KNIHOVNY V MOKROVRATECH
Knihovna v Mokrovratech bude v době letních prázdnin od 1. 7. do 31. 8.
2019 uzavřena.
Otevřena bude opět v pátek 6. 9. 2019 od 18.00 do 19.00 hod.
MOKROVRATSK¯
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AKTUALITY Z NAŠÍ ŠKOLY – ČERVEN 2019
Ještě se vrátíme k recitační soutěži v Památníku Karla Čapka ve Staré
Huti. Gratulujeme Petrovi Hubenému, který v 1. kategorii okresního kola
zvítězil.
Poslední měsíc školního roku byl opravdu pestrý.
Dne 5. června jsme vyrazili na školní výlet do Farmaparku v Soběhrdech.
Kromě pozorování zvířat si děti užily prolézačky, lanové centrum, hry s vodou, skákání na trampolínách, hernu. Pohodová atmosféra v krásné přírodě umocnila naše zážitky.
Zahradní slavnosti dne 13. června předcházelo slavnostní rozloučení
předškoláků s mateřskou školou. Pohádka „O malých velkých horolezcích“,
pár slov rodičům, dětmi zazpívaná písnička pro maminky a tatínky, poděkování mamince kytičkou i šerpování dojalo nejen rodiče.
Závěrečná besídka se podle hodnocení velké účasti rodičů a prarodičů
vydařila. Program zaměřený na přírodu, básničky, písničky s pohybem
a moderní tanec nás naladily na prázdniny. Po představení dětí, které byly
pasovány na školáky, následovala pohádka „O červené Karkulce“, kterou
zahrály děti z dramatického kroužku. Text byl doplněn písněmi Zdeňka
Svěráka a sólový zpěv Anetky, Vanesky a Péti, tentokrát ozvučený aparaturou, byl oceněn velkým potleskem. Pochvalu si zaslouží nejen Karkulka,
babička a vlk, ale i ostatní herci a děti, které se přidaly sborovým zpěvem.
Dne 18. června naši školu opět navštívila paní Michaela Nová s ukázkou
canisterapie. Akce probíhala na školní zahradě, děti byly zaujaty výcvikem
labradorky Tessie.
Spaní ve škole je u dětí velmi oblíbené a děti se na něj těší celý rok.
Ve čtvrtek 18. 6. tento den nastal. Podvečerní hry a soutěže na zahradě,
pyžamová diskotéka a hlavně bobřík odvahy (letos plnily úkoly od pohádkového dědečka a jeho spícího medvěda) měly u dětí velký úspěch.
Ve čtvrtek 20. června jsme přivítali kamarády z MŠ Korkyně, společně si
hráli na Oranžovém hřišti a na školní zahradě, v pátek nás navštívily děti
ze školičky v Malé Hraštici.
Závěrečnou akcí pro děti z MŠ a z 1. a 2. ročníku byla pohádka „Indiánská“, kterou jim přijelo zahrát divadlo Koloběžka.
Všem dětem přejeme hezké prázdniny, rodičům děkujeme za přízeň
a Obci Mokrovraty za podporu a starostlivost.
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DĚTSKÝ DEN V MOKROVRATECH
Mezinárodní den dětí má bohatou historii a také je jedním z mála svátků,
které se opravdu slaví po celém světě. Tímto svátkem si připomínáme práva
a potřeby dětí. Před pár týdny, přesně v sobotu 25. května 2019, se Den dětí
oslavoval také u nás v Mokrovratech.
Najdi králíka, svazovačka, skládačka, foukačka, třídění karet a kouzelný
lektvar bylo šest disciplín, ve kterých děti soutěžily ve třech věkových kategoriích. U zápisu děti dostaly soutěžní kartičky na zaznamenávání svých
časů a z klobouku si vytáhly číslo do tomboly. Celé odpoledne měly děti možnost zkusit si aquaroller, zařádit si na skákacích hradech, nechat si malovat
na obličej a do světa kouzel nás zavedl kouzelník Honza. O soutěž projevili
velký zájem i dospělí, a to v soutěži malování obrázku jedním tahem. S nadšením jsme si všichni prohlédli tahač Scania 450.
Děkujeme Obci Mokrovraty za finanční podporu a také těm, kteří přispěli do kasiček. Velký dík patří všem dobrovolníkům podílejícím se na
přípravě již 10. ročníku dětského dne v naší obci.
Ještě dlouho po skončení programu bylo na terase plno a na trávě fotbalového hřiště se tvořily piknikující skupinky. Všichni jsme si užili krásnou
sobotu.
Petra Soukup Ecklová

Zaměstnankyně ZŠ a MŠ Mokrovraty
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INZERCE
Regionální občasník od dětí nejen pro děti

PALIVOVÉ DŘEVO

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

Pila Nový Knín
Tomáš Hranický
mobil: 603 168 421

HLEDÁME
PANÍ (PÁNA)
NA VÝPOMOC
S ÚKLIDEM
DOMÁCNOSTI
V NOVÉM KNÍNĚ.

Tel.: 608 826 433

sobota 13. ãervence 2019
• registrace od 10:00
• start dětských kategorií 11:30
• trasy přizpůsobené věku
• možné jet i na odrážedle

bûh
kolo
bûh
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Milí čtenáři DRBu, právě držíte v rukách druhé číslo občasníku, který pro vás připravují děti ze škol a organizací Dobříšska a Novoknínska. Autoři aktuálních příspěvků se v něm
ohlíží za školním rokem, který se nezadržitelně chýlí ke svému
konci. Vydejte se na tuto vzpomínkovou cestu s nimi a pusťte
se do čtení. Ať se vám červnové číslo líbí!
Za redakční radu Adéla Sauerová

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš II, CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008630

Příběhy našich sousedů
Kdo se tohoto projektu může účastnit?
Do projektu se po celé republice
zapojují skupiny složené převážně
z žáků osmých a devátých ročníků základních škol. Tento rok je ale na naší
škole i jedna skupina žáků sedmých
tříd, ta našeJak ses o projektu dozvěděla?
Poprvé jsem o projektu slyšela od paní
učitelky Cieślik, kterou mám na informatiku.
Proběhl už rozhovor s „vaším“ pamětníkem?
Ano, rozhovor s pamětníkem, se kterým spolupracuje naše skupina, již
proběhl. Nyní rozhovor zpracováváme, abychom ho mohli představit
na závěrečné prezentaci.
Kdy se uskuteční tato závěrečná
prezentace?
Prezentace se koná v pondělí 10. června v Konírně dobříšského zámku.
Děkuji za rozhovor!:)
Ptala se Anežka Kotěrová, 7. ročník,
ZŠ Dobříš, nám. Komenského 35

Projekt Příběhy našich sousedů je zaměřen na pravdivé příběhy lidí, kteří
zažili komunismus, válku, ... V projektu jde o to zjistit, jak to u nás vypadalo dřív, jaké měla dřívější doba výhody
a nevýhody, jak se zde žilo a podobně. Nejprve se musí dát dohromady
skupiny žáků z vyšších ročníků. Poté
se skupinám přidělí pamětník, na kterého si připraví otázky, přijdou k němu
domů a tyto otázky mu podávají. Celý
rozhovor se nahrává na diktafon a kameru. S nahraným rozhovorem se dále
pracuje na počítači – rozhovor se zpracovává do videa a poté je představen
na závěrečné prezentaci.
Julča Šigutová, 7. ročník,
ZŠ Dobříš, nám. Komenského 35
Rozhovor s Julčou, účastnicí projektu
Ahoj Julčo, v čem přesně projekt Příběhy našich sousedů spočívá?
V projektu jde o to, seznámit se s příběhy lidí, kteří zažili druhou světovou
válku, komunismus…

Foto: archiv Omegáč,
ZŠ Dobříš, nám. Komenského 35

Můj školní rok
Moje škola toho hodně zažila. Na začátku školního roku jsme byli v Bohutíně
na škole v přírodě. Během prvního pololetí jsme chodili na plavání. Navštívil
nás sportovec a olympionik Honza Tománek. Pak jsme byli na výstavě v Doxu.
Byli jsme i v Rudolfinu. Slavili jsme 100 let republiky. Paní ředitelka koupila chameleona a konaly se volby jeho jména. Vybíralo se z různých návrhů, například
Melounek, Cvrčkožrout, Barvička a tak dále. Nakonec vyhrálo jméno (viz šifra).
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Více na: www.nktriatlon.cz
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McDonald's Cup

Zlatý list

Škola Trnka

Milí čtenáři, rádi bychom vás seznámili
s tím, co jsme v tomto roce zažili s naším oddílem.
Tento rok, stejně jako každý jiný, byl
plný zábavných a zajímavých akcí. Letos jsme se poprvé jako skauti zúčastnili střediskového srazu v Novém Kníně, kde se hrály různé skupinové hry.
Společně jsme se seznámili s historií
našich oddílů. Nechyběla ani noční bojovka.
Kromě každoměsíčních výprav jsme
také navštívili Techmánii v Plzni, ve které jsme se poučili o různých přírodních
jevech a chemických reakcích.
V červnu nás čeká Intercamp – významná evropská sešlost skautů v Holandsku a pak konečně tábor.

Ve středu 17. dubna 2019 se naše ZŠ a
MŠ Malá Hraštice zúčastnila turnaje McDonald's Cup ve fotbale na 2. ZŠ Dobříš.
Přijeli jsme naším autobusem, ostatní
žáci naší školy navštívili místní knihovnu.
Po programu, který měli v knihovně připravený, se přemístili za námi na hřiště, aby
nás podpořili. My jsme sehráli tři zápasy.
Ačkoliv jsme žádný zápas nevyhráli, užili
jsme si všichni krásné dopoledne. Vrátili
jsme se do školy a začaly nám Velikonoční
prázdniny…
4. a 5. ročník, ZŠ a MŠ Malá Hraštice
Doplnění Redakční rady: do okresního
kola postoupili žáci dobříšských škol.

Foto: archiv ZŠ a MŠ Malá Hraštice

Jaký byl letošní školní rok

Hugo Dvořák,
skautský oddíl Zlatý list, Dobříš

Letošní školní rok, pro některé poslední školní rok, utekl opravdu jako voda.
Na konci léta jsem si přála, aby rok rychle utekl a už byly další letní prázdniny. Ani
jsem se nestačila rozkoukat a píšu shrnutí
celého roku.
Co vám budu vyprávět, byl to rok jako každý jiný. Pršelo, svítilo sluníčko a občas
napadl nějaký ten sníh, který se hned přes
první noc změnil v náledí. Tento rok byl ale
v jednom jedinečný. Já i další spolužáci
jsme se konečně museli rozhodnout, kam
půjdeme na střední školu. Byl to také jeden
z dalších náročných roků. Museli jsme se
pilně učit na zkoušky a usilovat o co nejlepší známky na vysvědčení, protože se nám
to počítalo do přijímaček. I přes to všechno
jsme si užívali i výlety. Nechyběly ani mimoškolní akce.
Alžběta Poláková, 9. ročník, ZŠ a MŠ Nový Knín
Každou hodinu jsme se snažili přežít,
úspěšně jsme to vše překonali a teď už nás
čeká ukončení této základní školy. Nevíme,
zvyklá, těším se ale i na nové lidi a zážitky. Bude mi to tady
co nás čeká, ale to jsme nevěděli ani tehdy, když jsme do školy
ale opravdu chybět, bude mi chybět náš skvělý kolektiv, který
nastupovali. Celý život nevíme, co nás potká a co nás čeká. Sice
jsme si za těch devět opravdu krátkých let vybudovali.
se mi z této školy nechce, mám to zde ráda a jsem tu na to
Natálie Holubovská, 9. ročník, ZŠ a MŠ Nový Knín

Foto: archiv skautský oddíl Koťata, Nový Knín
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Dne 23. 3. jsme autobusem odjeli do Prahy, šli jsme do Jump arény ve Zličíně. Když
jsme tam došli, udělali pár fotek, posvačili
a pobavili se. Vešli jsme po té dovnitř, netrvalo dlouho a už jsme byli na trampolínách.
Měli jsme i trénink s trenérkou, menší holky se chtěly moc naučit salta, jak dopředu,
tak i dozadu. My větší jsme šli všichni spolu
do vedlejší místnosti, kde byla drtivá porážka a my jsme se tam dost vyblbli. Byli jsme
tam asi hodinu a byli jsme dost unavení.
Poté jsme se všichni sebrali a už jsme odešli,
myslím, že to všem bohatě stačilo. Nastoupili jsme do autobusu a odjeli jsme společně zpátky do Knína. Myslím, že tento výlet
do Jump parku se všem moc líbil, a vedoucí
říkala, že si to zase někdy zopakujeme.
Lenka Semerádová,
skautský oddíl Koťata, Nový Knín

Správné odpovědi z minulého čísla:
Str. 3: Kaplička se nachází v obci
MALÁ HRAŠTICE
Str. 3: Varta
Str. 4: Pan Olič byl dobříšský UČITEL

Maruška Vandasová, 3. ročník, ZŠ Trnka

Šumava ve sněhu 7.–11. ledna
„Pozor, padají boby!“
„Bum!!!“
„Honem, nastupovat, odjíždíme.“
„Počkejte, ještě nemáme všechno naloženo.“
A tak jsme vyrazili. Někdo si fotil krajinu, někdo hrál slovní hry a někteří se
snažili usnout. Ovšem většině se to nepodařilo.
„Písk!!!“ A autobus prudce zabrzdil a už
jsme v Národním parku Šumava. Zdálo
se to jako chvilka, ale ve skutečnosti
to bylo půldruhé hodiny. Jeli jsme dvěma autobusy. Náš zastavil hned před
naší chatou a ten druhý jel dál ke Stře-

disku environmentální výchovy, kde bydlel zbytek výpravy. Naše chata byla asi
padesát metrů od cesty, byly u ní bunkry, ve kterých jsme později dělali bitvy
v koulování, na střeše byly závěje sněhu
a z nich trčely rampouchy.
Vešli jsme do chaty a rozdělili se do pokojů. V každém pokoji byla samostatná
kamna, ve kterých jsme si museli sami
topit dřevem a uhelnými briketami.
Jako vždy se někteří hádali o to, kdo
bude spát na palandě. Vždy na oběd
a večeři jsme chodili do hotelu Rankl.
Byli jsme rozděleni do čtyř skupin: A, B,
C a D. Také jsme chodili na výlety (jak

Křížovka
1. Na čem jsme sjížděli z kopce?
2. Čeho byl na Šumavě metr?
3. Jak se jmenují věci, které jsme měli připevněné na botách
kvůli chůzi ve sněhu?
4. Jak se jmenuje potok, který teče kolem Horské Kvildy?
5. Co jsme museli dělat sami?
6. Na co jsme si dělali za chatou dráhu?
7. Na jakou hru tam byly bunkry?
8. Jaký je Šumava park?
7.
9. Jaká zóna je v národním parku nejpřísnější?

jsme se na ně také dostávali, najdete
v tajence). Šli jsme třeba dolů na naši
chatu a dál na rozcestí U Davida. Tam
šla skupina B, další skupina bobovala
na kopci za Ranklem. Další dvě skupiny
byly na programu, kde jsme na sněžnicích chodili do lesa, třeba k Hamerskému potoku, který teče kolem Horské
Kvildy. Naštěstí tam nebyla nejpřísnější
zóna NP, takže jsme mohli mimo vyznačené cesty a bobovat na louce.
Čtyři dny utekly jako voda a už jedeme zpátky domů, všichni jsme se těšili,
že se vyspíme ve svých postelích.

1.
2.
3.
4.

potok
5.
6.

na

na
8.

Filip Španěl, Vít Růžička, Ladislav Sarnovský,
Rosemarie Kylarová, eo Bigoni,
4. a 5. ročník, ZŠ Trnka

9.

3

Naše škola dne 14. 12. 2018 navštívila areál .....................................
................., který se nachází v Příbrami. Je to poutní místo, významný barokní areál a historická památka, která v letech 2015 a 2016
prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Naše prohlídka byla s výkladem. Jako
první jsme si prohlédli ambity s obrazy z 18. století. Na všech obrazech je zmenšený obraz Panny Marie Svatohorské a letopočet, kdy
se daná událost – zázrak stal. Dále jsme navštívili kapli sv. Máří
Magdalény, která je vyzdobena umělými krápníky. Tento zajímavý
areál leží nedaleko a přesto ho spousta z nás nikdy předtím nenavštívila. Moc se nám to líbilo a potom jsme se už všichni moc těšili
na blížící se Vánoce.
Karolína Alešová, Matěj Smrčina a Matěj Vandas,
5. ročník, ZŠ Malá Hraštice

Křížovka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

kus pevniny obklopený vodou
součást zdravé stravy
ranní jídlo
ten, kdo putuje
historická …….
synonymum pro slovo kopec
stavební sloh
naše okresní město
dopravní prostředek
3.

1.

O

2.

V

S

Ě

4.
5.

O

K

P

T
6.

7.

A
O

8.
9.
Žáci 4. a 5. ročníku, ZŠ Malá Hraštice

Zuzka Bezoušková,
3. ročník, ZŠ Malá Hraštice

Krása jara
Jaro, jaro, vítá nás,
nejkrásnější ze všech krás.
Zimo už běž pryč,
vezmem na tě bič.
Zvířata se rodí,
zima od nás chodí.
Kytičky se probouzí,
nebe se nám rozbouří.
Nekoukejte na tablety,
venku už jsou krásné květy.
Alička Macurová, Kačka Konopásková,
Daniel Sieger, ZŠ Malá Hraštice
Lenka Hošková, 4. ročník, ZŠ Malá Hraštice

Nový
Knín

4

Malá
Hraštice

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

Mistrovství ČR a SR
v rýžování zlata

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

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

http://www.zlatokop.cz/CKZ

