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Letní pfiímûstské
tábory s âápem
Letos budeme oživovat dobříšské a novoknínské pověsti, objevovat místa opředená
tajemstvím, hledat ukryté poklady, pátrat po stopách které zavál čas…
Projekt je spolufinancován z ESF Operačního programu zaměstnanost. Tábory jsou určené všem
dětem navštěvujícím 1. stupeň (vč. přípravné třídy) ZŠ. Program pro děti je zajištěn každý pracovní
den od 7:30 do 17:00 hod!

Program

• Celotáborové hry na téma:
Báje a pověsti z Dobříše a Nového Knína
• výpravné expedice do tajemných
koutů naší minulosti
• každý den hry a soutěže
• koupání a vodní bitvy
• výlety pěšky, vlakem i busem
• malování a tvořivé aktivity
• každý týden animační program
pro děti

Kdy a kde

• každý pracovní den v daném
turnusu od 7:30 do 17:00 hod
• Základní škola TRNKA,
Příbramská 938, Dobříš

Dûti

Pro všechny děti z 1. stupně ZŠ
včetně přípravných tříd (včetně
dětí se sociálním či zdravotním
znevýhodněním)
*více informací na www.dccap.cz

SLOVO STAROSTY

Na základě projednání v zastupitelstvu města se ve stručnosti pokusím
zhodnotit plnění rozpočtu v roce 2016 a dále schválený rozpočet na rok 2017.
Co se týče příjmů v roce 2016, byly ovlivněny konjunkturou hospodářství
a přijatými dotacemi. Takže rozpočet z původních 31 mil. Kč vzrostl na konečných 52,4 mil. Kč. Dotace byly jednak na pokračování výstavby vodovodu ve výši 3 mil. Kč a na popovodňové stavby 13,5 mil. Kč.
Ve výdajích se také nejvíce projevily změny související s dotacemi. Tím
jsme se ze schválených výdajů 33,7 mil. Kč dostali na konečných 51,5 mil Kč.
Rozpočet na rok 2017 v příjmové části tvoří odhad příjmů od státu podle
roku 2016 a dále vlastní příjmy, kde je plánována další etapa privatizace
bytového fondu a prodej některých pozemků. Očekávané celkové příjmy
jsou tedy 36,6 mil. Kč.
Ve výdajové části jsou samozřejmě provozní náklady – mzdy a odvody,
provoz infrastruktury, elektrická energie, odpady, dotace na sport a kulturu a údržba majetku. Dále jsou zde částky na některé investiční akce a spoluúčast dotačních titulů – komunikace a popovodňové rekonstrukce 4 mil.
Kč a dostavba vodovodu 2,5 mil. Kč. Splátky úvěrů činí 3,9 mil. Kč. Již druhý
rok je tvořena rezerva rozpočtu v celkové výši 360 tis. Kč. Celkové výdaje
jsou tedy 40,5 mil. Kč. Schodek mezi příjmy a výdaji je dorovnán přebytkem hospodaření roku 2016, čímž jsou celkové příjmy a výdaje vyrovnané.
Ing. Tomáš Havlíček
starosta

Termíny
1. turnus
2. turnus
3. turnus
4. turnus
5. turnus

10. - 14. 7. 2017
17. - 21. 7. 2017
24. - 28. 7. 2017
31. 7. - 4. 8. 2017
7. - 11. 8. 2017

Stravování: 3 x denně (svačina, oběd, svačina)
Vedoucí: kvalifikovaní vedoucí s dlouholetými zkušenostmi s dětmi (1 vedoucí na 10 dětí) + asistenti

Cena: 750Kč

Kontakt: Silvie Pilecká, tel.: 606 681 488, e-mail: tabory.cap@seznam.cz

www.dccap.cz
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Titulní kresba:
Oulehlův mlýn podle pohlednice z roku 1922

ČÁP – školka trochu jinak
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ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
USNESENÍ č. 21/17 ze zasedání Zastupitelstva města Nový Knín ze dne 23. 2. 2017
• USNESENÍ č. 1 – 21/2017 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
volí ověřovatele zápisu – Michal
Rambousek, Ing. Radek Hrubý.
• USNESENÍ č. 2 – 21/2017 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje pozměněný program zasedání zastupitelstva.
• USNESENÍ č. 3 – 21/2017 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
bere na vědomí informaci starosty
města o plnění rozpočtu 2016 a investičních akcích – vodovod a popovodňové
rekonstrukce
mostů
a komunikací a ukládá starostovi
zveřejnit informace o plnění rozpočtu na internetových stránkách
města a ve zpravodaji, jak zaznělo
na zasedání zastupitelstva.
• USNESENÍ č. 4 – 21/2017 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje schodkový rozpočet města na rok 2017 ve výši 36 623 tis.
Kč v příjmové části a 40 462 tis. Kč
ve výdajové části. Schodek rozpočtu
je dorovnán přebytkem hospodaření z roku 2016. Detailní rozpočet je
nedílnou součástí tohoto usnesení
a ukládá starostovi zveřejnit informace o návrhu rozpočtu na internetových stránkách města a ve zpravodaji včetně důvodové zprávy, jak
zaznělo na zasedání zastupitelstva.
• USNESENÍ č. 5 - 21/2017 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
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neschvaluje vyvěšení vlajky pro
Tibet na radnici v Novém Kníně dne
10. 3. 2017.
• USNESENÍ č. 6 - 21/2017 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje příkazní smlouvu se společností ENVIDAT s.r.o. na zajištění
činností a úkonů souvisejících s manažerským řízením přípravy a realizace projektu „Dokončení vodovodu
Nový Knín – III. stavba B“ a pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
• USNESENÍ č. 7 - 21/2017 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
bere na vědomí zápisy ze schůze
ﬁnančního výboru Zastupitelstva
města Nový Knín.
• USNESENÍ č. 8 - 21/2017 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
bere na vědomí zápisy ze schůze
kontrolního výboru Zastupitelstva
města Nový Knín.
• USNESENÍ č. 9 - 21/2017 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene pro p.č. 691 v k.ú. Kozí
Hory a obci Nový Knín pro stavbu
IP-12-6011595/VB/1 ve prospěch ČEZ
Distribuce, a.s., IČ 24729035 a pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
• USNESENÍ č. 10 - 21/2017 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
zpravodaj

schvaluje zřízení stavební komise,
jejíž pracovní náplň bude projednána na pracovním zastupitelstvu.

Ing. Tomáš Havlíček, starosta
města
Petr Chmelík, místostarosta
V Novém Kníně dne 23. 2. 2017

ROZPOČET 2017

Rozpočtové příjmy 2017
paragraf

text
daňové příjmy - tř. 0 celkem
prodej dřeva - tř. 1 celkem
příjem voda a ČOV - tř. 2 celkem
služby - tř. 3 celkem
pronájem a prodej nem. - tř. 6 celkem
ostatní příjmy - tř. 8 celkem
úhrn všech příjmů

částka
27233
15
2605
2385
4385
0
36623

Rozpočtové výdaje 2017
paragraf
1039
2212
2221
2310
2321
3113
3314
3311
3315
3319
3322
3349
3419
3421
3612
3631
3632

položka

text
lesní hospodářství celkem
doprava celkem
dopravní obslužnost
voda celkem
odp. vody celkem
voda + odp. voda celkem
škola celkem
knihovna celkem
divadlo celkem
muzea a galerie celkem
ostatní zál. kultury
kulturní památky celkem
ost. zál. sděl. prostř. celkem
tělovýchova celkem
děti a mládež celkem
bytové hospodářství celkem
osvětlení celkem
pohřebnictví celkem

Novoknínsk¯

částka
123
5604
220
6150
1008
7158
3270
758
0
73
0
717
414
450
193
1797
410
444

zpravodaj
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3722
3745
4314
5212
5512
6112
6171
8124

3 / 2017

svoz TKO celkem
veřejná zeleň celkem
pečovatelská služba celkem
rezerva na krizové řízení
hasiči celkem
zastupitelstvo celkem
obecní úřad celkem
splátky půjčky
úhrn všech výdajů

3260
721
123
1
1140
1144
8126
4315,5
40462

úhrn všech příjmů
úhrn všech výdajů
rozdíl

36623
40462
0

Přebytek předešlého roku

3838,5

USNESENÍ č. 57/17 ze zasedání Rady města Nový Knín ze dne
20. 2. 2017
• USNESENÍ č. 1 – 57/2017 - RM
Rada města Nového Knína projednala další varianty řešení novoknínského náměstí a pověřuje
radního M. Brejchu zadat u Atelieru Aspira zpracování plánu provizorního řešení včetně dopravního
značení. Dále rada projednala
bezpečnostní situaci ve Vilové ulici
a pověřuje starostu města T. Havlíčka zadat geometrické zaměření stávající opěrné zdi.
• USNESENÍ č. 2 – 57/2017 - RM
Rada města Nového Knína schvaluje záměr pronájmu pozemku p. č.
st. 117, 384/4 a 384/5 žadateli p. XY.

na kulturní akci žadateli p. XY.
• USNESENÍ č. 4 – 57/2017 - RM
Rada města Nového Knína schvaluje zadání projektové dokumentace na rekonstrukci části ulice 16C
/Sudovice od hasičárny na náves/
dle pasportu komunikací města
Nový Knín ve výši 28.000 Kč.
Ing. Tomáš Havlíček,
starosta města
Petr Chmelík, místostarosta
V Novém Kníně dne 20. 2. 2017

• USNESENÍ č. 3 – 57/2017 - RM
Rada města Nového Knína projednala žádost o poskytnutí záštity
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USNESENÍ č. 58/17 ze zasedání Rady města Nový Knín ze dne
6. 3. 2017
• USNESENÍ č. 1 – 58/2017 - RM
Rada města Nového Knína projednala činnost a náplň sportovní
komise a konstatuje, že i nadále
podporuje činnost sportovní komise. Rozdělení ﬁnančních prostředků
na sport a kulturu na rok 2017 proběhne na radě města za účasti předsedkyně sportovní komise. Rada
města zorganizuje setkání zástupců
spolků, města a sportovní komise.

• USNESENÍ č. 5 – 58/2017 - RM
Rada města Nového Knína postupuje stav stavebních pozemků města Nový Knín na projednání v zastupitelstvu.

• USNESENÍ č. 2 – 58/2017 - RM
Rada města Nového Knína projednala stav a správcovství internetových stránek města Nový
Knín, konstatuje, že stávající stav
webových stránek je neuspokojující a neobsahuje aktuální informace,
a ukládá zaktualizovat informace
na webových stránkách, zpřehlednit strukturu a předložit ﬁnanční
nákladnost webových stránek při
stávajícím poskytovateli.

• USNESENÍ č. 7 – 58/2017 - RM
Rada města Nového Knína odkládá projednání změny jednacího
řádu Rady města na další zasedání
Rady města Nový Knín.

• USNESENÍ č. 3 – 58/2017 - RM
Rada města Nového Knína projednala současný stav vyhlášek
města Nový Knín a pověřuje starostu města předložením všech platných vyhlášek. Rada města provede
revizi a aktualizaci všech vyhlášek,
včetně možností jejich vymahatelnosti.

• USNESENÍ č. 9 – 58/2017 - RM
Rada města Nového Knína schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 117 v k.ú. Nový Knín pro
umístění stánku s točenou zmrzlinou.

• USNESENÍ č. 4 – 58/2017 - RM
Rada města Nového Knína neschvaluje žádost o poskytnutí záštity a ﬁnanční podpory v požadované
výši na kulturní vystoupení žadateli
p. XY.

Novoknínsk¯

• USNESENÍ č. 6 – 58/2017 - RM
Rada města Nového Knína odkládá projednání stavu kanalizačních
přípojek po aktualizaci vyhlášek
města Nový Knín.

• USNESENÍ č. 8 – 58/2017 - RM
Rada města Nového Knína schvaluje přijetí XY na manuální práce ve městě na dobu určitou, a to
po dobu plné refundace nákladů
pracovním úřadem.

• USNESENÍ č. 10 – 58/2017 - RM
Rada města Nového Knína schvaluje rozmístění kontejnerů na bioodpad pro rok 2017.
Ing. Tomáš Havlíček,
starosta města
Petr Chmelík, místostarosta
V Novém Kníně dne 6. 3. 2017

zpravodaj

7

3 / 2017

3 / 2017

SDĚLENÍ RADNICE
Pozvánka na zasedání zastupitelstva

ČTVRTEK

20. 4.
2017

kontejnerů odkládán odpad, který do nich nepatří, uvádíme zde, co je a co
není bioodpad.
Dále upozorňujeme na umístění fotopastí, které budou dohlížet
na dodržování pravidel.
• Mezi bioodpad patří:
listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina,
zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína
z květináčů, spadané ovoce atd.

Zastupitelstvo města Nový Knín zve na své zasedání,
které se bude konat ve čtvrtek dne 20. 4. 2017 od 19.00 hodin
v zasedací místnosti v podkroví radnice v Novém Kníně.

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

• Mezi bioodpad nepatří:
CELÉ VĚTVE (Celé větve je nutno nejdříve zeštěpkovat, štěpkovač je
možno zapůjčit ve ﬁrmě RELMA nebo u Martina Provazníka), zbytky
jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata,
exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další
bioologicky nerozložitelné odpady.
MěÚ Nový Knín

Nové vydání Pamětí
Nové vydání knihy Paměti královského zlatohorního města Nového Knína
od Josefa Valenty je v prodeji na radnici. Cena 499 Kč.

PŘÍSPĚVKY

Kontejnery na bioodpad

Strategie MAS Brdy-Vltava schválena

Od začátku dubna budou opět rozmístěny kontejnery na bioodpad. Budou
umístěné tak jako v loňském roce. Upozorňujeme občany, aby do nich
ukládali pouze bioodpad a ne jiné odpady.

Po téměř ročním hodnocení byla dne 10. 3. 2017 konečně schválena
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Brdy-Vltava
na období 2014–2020. Pro náš region to znamená možnost čerpat ﬁnanční
prostředky z operačních programů prostřednictvím MAS. Území BrdyVltava má celkem k dispozici 71.4 mil. Kč na oblast školství, bezpečnost
dopravy, sociální služby, sociální podnikání, podporu zaměstnanosti,
podporu zemědělců, malých a středních podniků a další oblasti. Více
informací naleznete na www.brdy-vltava.cz.

starosta města

Bioodpad

ředitelka MAS Brdy-Vltava
Bc. Markéta Dvořáková, DiS.

Vážení spoluobčané, od 1. 4. začal svoz bioodpadu pomocí kontejnerů
rozmístěných po našem městě. Jelikož v minulém období byl do těchto
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Zimní soustředění
Ve dnech od 8. 3. – 12. 3. 2017 jsme se zúčastnili soustředění v Krkonoších na Smejkalově boudě. Cesta byla vcelku dobrá. S trenéry to rychle
utíkalo, a jelikož jsme v 21. století a jsme přeci jen vyspělejší, než jak to
bývávalo dříve prý „za mládí našich rodičů“, museli jsme s tím něco dělat
a nechat nakouknout do našich neřestností ty naše trenéry. Na konci cesty,
kdy jsme už v dáli viděli světýlka v oknech našeho ubytování Smejkalovy
boudy, jsme stoupali do kopce, který jsme všichni měli možnost vyzkoušet
na vlastní podrážky. Náš trenér Jiří Stracený ml. byl ve velmi těžké situaci, kdy nemohl dopředu do detailů naplánovat naše tréninky, a tak musel
vycházet dle počasí, a jak to všichni známe, na horách je nevyzpytatelné.
Stráca ale opravdu obdivuhodně od prvního dne plánoval důkladně trénink
na další den, kdy nám vše oznámil při snídani.
Večer po příjezdu jsme si rozebrali pokoje. Měli jsme nádherné dva
apartmány, ve kterých jsme spali v samostatných pokojích po 2 až po 6. Pan
Vávra a pan Rampas nejen že byli tak hodní a na soustředění jeli s námi,
ale pomohli Strácovi nás, tu neřízenou sebranku, hlídat. Ono 21 pubertálních dětiček není žádný medíček.
Po hození tašek někam do kouta, vyndání jen ručníku a pyžama, jsme se
odebrali postupně do sprch. Uf… první večer a nic jsme nevytopili, nepodpálili. Večeře byla výborná až do doby, kdy nám Stráca oznámil, že našim
kondičním trenérem se stává Jana a ráno před snídaní se pěkně na rozhýbání protáhneme 4 km po hřebenech a krásách našich hor. Poté, že bude následovat teprve snídaně, chvilka klidu a trénink, jaký má být na soustředění.
Všemu krásně nahrával sníh, který ještě stále držel na kopcích, a tak zděšení
jsme neměli chuť ani na druhou večeři a šli v 22 hod. po večerce poctivě spát.
Ráno nás ale čekalo šílenství. Kdo přišel byť o minutu později, čekalo ho
nemilé překvapení v podobě kliků. To se ale nemůže vyrovnat tomu, co nás
čekalo poté. 2 km po rozbředlém sněhu z kopce, co z kopce… z krpálu dolů.
Vzít si igelitku, svištíme z něj všichni jak po másle. Do toho na nás Jana
řve, jak se má dýchat. No, copak to jde? Hlídat, abychom nesjeli po prdeli
až dolů a ještě do toho funět, jak se při běhu má? Konečně jsme dole v domnění, že kopec oběhneme zpět jinou, méně strmou cestou. Chyba lávky…
U Třídomí jsme se obrátili a s Janiným úporným hop hop hop do rytmu
jsme měli vyběhnout. Jo, kdyby řekla, vydrápejte se, ale to né, prej máme
běžet… jak my ji nenáviděli!
S pohledem vrahů jsme se konečně dostali k boudě. Rychlá sprcha a snídaně v podobě švédského stolu. Jo, i ti, co skoro nic nejíme, jsme měli
hlad. A to jsme ještě nevěděli, co si na nás připravil Stráca. Běhání do sic
menšího kopce, zato ještě rychlejším tempem se slovy, že nejsme na dovolené, ale na soustředění! Po dechu jsme lapali všichni a někteří i nejen to.
Rychlé nohy v místech, kde byl ještě hluboký sníh a vůbec Strácovy nesmysly na zlepšení kondice nás neuvěřitelnou rychlostí přenesly až k obědu.
Opět musíme podotknout, že jídlo paní Smejkalové bylo výborné. Dokonce
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i čočkovou polévku, kterou někteří za normální situace obchází obloukem,
jsme měli v sobě natotata. Po obědě jsme si měli jít lehnout a čerpat síly
na menší túru. Překvapivě jsme si to užili. Vybrali jsme novou trať na ranní
běh, zkoulovali jsme Jarina, dělali kraviny a vůbec si to bezva užili. Večer
jsme mohli jít do posilovny, nebo do tělocvičny. Druhá večeře a už nás hnali
do postele se slovy, čerpejte síly na zítra. V tu chvíli nastala panika a děs
z ranního běhu, kdy ti odvážnější nastoupili jak hromádka neštěstí se slovy:
„Jano, prosím, že nepůjdeme běhat tam, kde dneska…“
Ráno jsme vyběhli trošku zkroušení, ale tentokrát to vážně nebylo tak
hrozné. Stráca nás začínal dostávat do kondice, což bylo docela příjemné,
byť svalově bolestivé. Po snídani jsme jeli na FC Vrchlabí do nádherného
sportovního areálu. Měli jsme domluvenou umělku, kde se z nás Stráca pokoušel dělat ocelové muže. Hodina a půl tréninku a fotbálek nakonec. Jen
to počasí nám nenahrávalo. Mrholilo, ale my jsme se nedali. Po tréninku
jsme se ihned převlékli do suchých věcí. Ty kabiny a ty úžasný sprchy, byli
jsme jak v pohádce. Asi uspořádáme sbírku na to naše zázemí v Kníně, neb
v takovém krásném prostředí je radost sportovat. Na oběd nás čekalo krásné překvapení v podobě kynutých knedlíků s borůvkami. Ano, víme, není
to dietní a na soustředění to nepatří, ale my si je vážně zasloužili. Všichni
jsme makali na 150 % a ta naše snaha – ta se musí vážně odměnit. Ještě více
příjemné bylo, že kdo vyhrál při fotbálku na FC Vrchlabí, byl obsluhován
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poraženým. Odpoledne nás čekal trénink v tělocvičně. Nebyla sice moc
velká, ale stačila. Psí fotbálek cítíme ještě dnes. Být na všech 4 se zadkem
k zemi a nesmět ho položit, streﬁt se do míče a dal-li Bůh se treﬁt i do brány, jo, to chtělo trošku svalů. Ti lepší měli tu možnost posoudit, jak ti naši
trenéři jsou ještě zkušení a něco z toho „prý mládí“ si pamatují. Ráno jsme
všichni cítili, jak nám kynou ty buchty na bříškách… jak tvrdnou a tvarují
se. Ve volnu, během tréninku v tělocvičně, mezi večeří a druhou večeří jsme
mohli posilovat nebo si zahrát stolní tenis, jen škoda, že už jsme nestihli
nějaký ten stolní turnájek. Snad příště…
A máme tu třetí den. Poslední tréninkový. Ráno opět v 7 hod. jsme byli
nastoupení před boudou. Ale co se nestalo. Naši nejstarší, co nám mají jít
vzorem, zaspali? Už jsme všichni viděli ten blažený úsměv našich trenérů
a věděli jsme dobře, co nastane. Ano, ti nejstarší z nás, Filip Stracený, Filip
Vandas a Matěj Šeﬂ dostali trest. Jenže v nohách jsme už měli nějaké kilometry, posilování a stehýnka byla řádně bolavá. Jakýkoliv pohyb bolel a trest
v podobě dřepů byl prostě vražedný. S radostí jsme to klukům počítali a opravovali, když nebyl dřep dle našich představ. Jak škodolibí jsme v tu chvíli byli
a tak moc se nám to líbilo. Poslední skoro 4 km jsme zvládli nakonec všichni.
Velký dík patří panu Rampasovi, který nám hlídal vždy zadní křídlo a dával
pozor na nás pomalejší, leč s větší vervou. Podporoval nás a nenechal nás
na holičkách daleko vzadu. Dopolední trénink opět ve sněhu do krátkého, ale
prudkého kopce, jsme dnes už zvládali kupodivu všichni lépe. Myšlenkám,
že nás chce Stráca odrovnat jsme se ale nevyhnuli. Proklínali jsme ho, bylo
nám do pláče, všechno bolelo, ale i přes tvrdý trénink nám Stráca dal neuvěřitelné povzbuzení, a tak i ty poslední síly jsme do toho všeho vložili. Nohy
jsme měli jak ze železa, těžké jak buldozer. Nepadnout a makat dál, to jsme
dokázali!!! Dnes při obědě jsme opravdu jedli už vážně všichni a všechno.
Horský vzduch, výborná kuchyně a tréninky z většiny z nás udělaly nevybíravé děti. Odpoledne jsme si zašli na túru. Rozhledna Žalý, která byla opět
do kopce, už nás ani nijak netrápila. Všechno nás bolelo tak, že další bolest
jsme už ani necítili. Odměnou byl kopec dolů, zakončený SNOWTUBINGEM.
To bylo vážně dobrý. Nahoru nás vytáhli takovou malou lanovkou a dolů
jsme to sjeli na velké nafukovací gumě. Někdo dorazil do cíle bez problému,
někdo se vyklopil, a tak si protáhl opět nožičky a doběhl do cíle po svých.
Nakonec s námi jela i paní Mašková, která nás dole málem srazila jak kuželky. Bylo to prostě bezva. Po večeři nás čekala obava, zda ještě i v neděli
ráno bude ranní běh. A když Stráca opět nastoupil na poradu a my všichni
s hrůzou naslouchali dalším jeho plánům, s radostí jsme zjistili, že místo ranního běhu nás čeká za chvíli vířivka a sauna. Bože, to bylo to nejlepší, co nás
mohlo potkat. Prostě zpráva na závěr byla lepší než „borec na konec“. Druhá
večeře zmizela rychlostí světla a padli jsme do postelí jak shnilé švestky.
Někteří dokonce i v kulichu – rovnou, když přišli z vířivky. Ráno jsme měli
zapakováno natotata a jelo se domů.
Opravdu jsme moc vděční panu Soukupovi a panu Kudrnovi za to, že
byli tak hodní a odvezli nás tak dalekou cestu do Krkonoš na soustředění.
Stejně tak chceme moc poděkovat manželům Maškovým a panu Moulíkovi,

kteří nás zase odvezli zpět. Moc si vážíme, že jste na vlastní náklady vážili
cestu tam i zpět. Bez vás bychom jet nemohli! Stejně tak chceme poděkovat panu Rampasovi a panu Vávrovi, kteří pomáhali s dozorem celou dobu
soustředění. Tiše trpěli naše pubertální výjevy a občas byli nuceni nám
dát hlasitěji nejednu výchovnou radu. Také nesmíme zapomenout na Janu,
která nás dokonale dokázala probudit ranním během. Víme, že to s námi
občas nebylo jednoduché, ale moc děkujeme! V neposlední řadě děkujeme
Strácovi – Jiřímu Stracenému ml., který soustředění uspořádal, vše zařídil,
naplánoval a v Krkonoších nás sportovně mučil.
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spolek jednadvacítky zimního soustředění v Krkonoších

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR U TROLÍKŮ

• 1. TURNUS
• 2. TURNUS

24. 7. – 28. 7. 2017
7. 8. – 11. 8. 2017

Hry, zábava v lese, výlet, setkání s panem včelařem, babičkou přadlenou, každý den výtvarná dílna, pečení buřtů, vaření polévky, pobyt
na čerstvém vzduchu, nocování, to vše je připraveno pro děti od 4 do 9 let v Lesním rodinném klubu pod Trolím
vrchem.
• cena včetně oběda 980 Kč + sourozenecká sleva
info tel.: 731 474 720
Soňa Sladkovská
www.trolivrch.webnode.cz

Měsíčník Novoknínský zpravodaj
Číslo 03/2017 vyšlo v Novém Kníně, dne 1. 4. 2017.
Ministerstvem kultury ČR evidováno po číslem MK ČR E 10608.
Vydává Městský úřad Nový Knín, nám. Jiřího z Poděbrad 1, 262 03 Nový Knín, IČ 00242888.
Uzávěrka příštího čísla: úterý 25. dubna 2017
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DUBEN VE FARNOSTI
Minulý měsíc jsme se rozloučili s panem kardinálem
Miloslavem Vlkem. (*17. 5. 1932, †18. 3. 2017) Protože
znal náš kraj i farnost velmi dobře, je dobré na něho
v modlitbě s vděčností vzpomínat. Navštívil všechny
kostely, které patří do naší farnosti, modlil se na našich
hřbitovech za ty, kteří zde odpočívají. Uděloval v naší farnosti
svátost
biřmování, dokonce i zpovídal, slavil eucharistii při oslavách města Knína
i při významném výročí Živohoště. Pán Ježíš, ať přijme svého služebníka
Miloslava do svého království a odplatí životem věčným všechnu jeho námahu zde na zemi. R.I.P.
Připravujeme se na slavení Velikonoc, které v letošním roce připadají
na 16. duben. Začátek měsíce je ještě ve znamení postní doby. Chci poděkovat
všem, kteří se snažili rozjímat o umučení našeho Pána v pobožnosti křížové cesty. Také poděkování těm, kteří využili možnost otevřeného kostela
v Novém Kníně na náměstí v neděli odpoledne a poklonili se našemu Pánu
ve svátosti! Upozorňuji a srdečně zvu na postní koncert v neděli 2. 4. v 15.00
hod. v kostele sv. Mikuláše v Novém Kníně na náměstí. Zazní Stabat Mater,
skladba o bolesti Panny Marie, která doprovází svého syna na křížové cestě
a stojí pod křížem. Po koncertě bude od 16. hodiny výstav Nejsvětější svátosti
a tichá adorace. Se změnou času budou večerní bohoslužby v Novém Kníně
začínat v 18.00 hod. a pobožnost křížové cesty v pátek v 17.30 hod.
9. 4. o Květné neděli vstupujeme do „Svatého týdne“. V tomto týdnu
si připomínáme nejdůležitější události naší spásy. Vrcholí postní doba a my
vstupujeme do Velikonoc. Intenzivně prožíváme velikonoční tajemství.
O Květné neděli při bohoslužbách posvětím ratolesti, které jsou připomínkou oslavy Krista krále, který za nadšení lidu jde do Jeruzaléma – vstříc
své potupné smrti na kříži. Při bohoslužbách ve farním kostele ve Starém
Kníně zazní zpívané pašije (evangelijní zpráva o umučení Krista Pána).
Společně s námi bude přítomen i pan biskup Václav Malý.
Zelený čtvrtek má dva ústřední body – dopoledne se kněží setkávají
v katedrále se svým biskupem a obnovují své kněžské závazky. Při této bohoslužbě se světí svaté oleje, které kněží po bohoslužbě odnášejí do svých
farností, aby jimi udělovali svátosti. Jakoby symbolicky z jednoho místa
(kde je biskup) – z katedrály – se rozlévá proud milosti a zasahuje i ten poslední kostel v diecézi. Při večerní bohoslužbě ve farnosti slavíme narozeniny mše svaté. Uvědomujeme si lásku Pána Ježíše, která jde do krajnosti.
Láska, která se nedívá na sebe, ale která slouží. Čte se evangelium o umývání nohou – to, co Ježíš vykonal před ustanovením Nejsvětější svátosti.
Tímto skutkem nás také vyzývá ke službě. Po této bohoslužbě je možné
prodlévat na modlitbách před naším Pánem.
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Velký pátek je dnem přísného postu. Rozjímáme o utrpení Krista, jeho
smrti na kříži. Je to den, kdy se neslaví mše svatá. Odpoledne se věřící shromažďují k „velkopátečním obřadům“. Slyší Boží slovo o utrpení Pána Ježíše,
uctívají svatý kříž a přijímají svaté přijímání.
Bílá sobota je také vážným dnem, kdy se neslaví mše svatá. U Božího
hrobu uvažujeme o tajemství smrti.
V sobotu večer po západu slunce se slaví nejslavnější liturgie – velikonoční vigilie. Ta patří již do následující neděle. Při této liturgii si připomínáme Kristovo vítězství nad smrtí, jeho slavné vzkříšení. Žehná se oheň,
zapaluje se velikonoční svíce – paškál, vnáší se do chrámu a naslouchá se
Božímu slovu, světí se křestní voda, obnovují se křestní závazky. Jsou-li
katechumeni, právě při této bohoslužbě přijímají svátost křtu i biřmování.
Slaví se eucharistie.
Tak křesťané vstupují do Velikonoc.

• Se změnou času večerní bohoslužby v naší farnosti začínají v 18:00 hod.

• Od neděle Zmrtvýchvstání 16. dubna budou pravidelné bohoslužby
v kostele sv. Fabiána a Šebestiána v Živohošti – každou neděli od 15.00 hod.

Výročí úmrtí kněží působících v naší farnosti
23. 4. 1832 zemřel Václav KLAMMER, farář v Boroticích, *1768 R.I.P.

Úmysly Svatého otce Františka svěřené Apoštolátu modlitby
Všeobecný úmysl: Mladí lidé
Za mládež, aby uměla velkodušně odpovědět na vlastní povolání a vážně
uvažovala i o možnosti zasvětit se Bohu v kněžství a zasvěceném životě.
Národní úmysl: Za mladé lidi, aby nacházeli odvahu otevřít srdce pro Boží
lásku. Také za požehnání a trvalé duchovní plody letošního srpnového celostátního setkání mládeže v Olomouci.
Přeji všem radostné svátky velikonoční.
Žehná Vám P. Josef Andrejčák, O.Cr.
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Pořad bohoslužeb o Svatém týdnu a o Velikonocích
Květná neděle
- žehnání ratolestí, pašije

9. 4.

pondělí Svatého týdne
úterý Svatého týdne
středa Svatého týdne

10. 4.
11. 4.
12. 4.

8.30
10:45
8.00
18.00
8.00
9:30

Zelený čtvrtek

13. 4.

Velký pátek
- den přísného postu

14. 4.

16.00
15:00
16:00
9:00

Bílá sobota

15. 4.

Boží hod velikonoční

16. 4.

pondělí velikonoční

17. 4.

13:00
20:00
8.30
10.30
15.00
8.30
10.30

Borotice
Starý Knín s panem biskupem Václavem Malým
Nový Knín
Nový Knín
Nový Knín
– katedrála sv. Víta, Václava, VojtěPraha
cha – svěcení olejů
–
mše
svatá na památku večeře Páně
Starý Knín - po mši
svaté možnost adorace
Starý Knín - křížová cesta
Starý Knín - památka umučení Páně
– denní modlitba církve, ranní chvály,
Starý Knín
hodinka četby; do 11:00 hod. možnost adorace u Božího hrobu
13:00–15:00
možnost adorace
Starý Knín u Božího hrobu
ve Starémfarnost
Kníně
Římskokatolická
Starý Knín - velikonoční vigilie
Starý Knín
Borotice
Starý Knín
Vás srdečně zve
Živohošť
Borotice
na postní koncert
Nový Knín

Římskokatolická farnost

G. B. PERGOLESI

Starý Knín

STABAT MATER

Vás srdečně zve

do chrámu sv. Mikuláše v Novém Kníně

na postní koncert

Římskokatolická farnost
Starý Knín

G. B. PERGOLESI

ABAT MATER

Vás srdečně zve

od 15:00 hod.
Vstupné je dobrovolné.

Účinkuje ženský chrámový sbor v Novém Kníně, hosté z komorního
na postní koncert

sv. Mikuláše v Novém Kníně

neděli 2. dubna 2017G. B. PERGOLESI

Novoknínsk¯

STABAT MATER
od 15:00 hod.
16

v neděli 2. dubna 2017

sboru Krásky z Příbrami a sólisté za varhanního doprovodu
MUDr. J. Plačkové, pod vedením Michaela Havlíčka.

zpravodaj

POZVÁNKA NA AKCE T.J. SOKOL NOVÝ KNÍN
Novoknínský cyklotrek
Akce je určena všem, kteří mají rádi cyklistiku a soutěžení. Trať je přizpůsobena pro každého a seznámí vás
s krajem mezi Brdy a Slapskou přehradou.
Soutěžit se bude ve dvou kategoriích:
„DRACI“ a „POHODÁŘI“.

SOBOTA

3. 6.
2017

• Draci – polykají kilometry, snaží se nevynechat jedinou kontrolu
a sledují čas.
• Pohodáři – se především kochají, klidně vynechají kontrolní bod,
zastaví se na malé občerstvení a nikam nechvátají.
PRAVIDLA:
Úkolem družstev (obvykle 2 až 5 lidí) je v daném časovém limitu (10.00 start – 17.00 cíl – 7 hodin) získat co nejvíce bodů za projetí stanovišť.
Stanoviště mají různou bodovou hodnotu – podle
obtížnosti (jejich seznam dostanete na startu). Důkazem o projetí stanoviště je otisk označovacích
kleštiček do startovní karty. K jejich nalezení slouží zadaný orientační bod (výrazný strom, sloup
apod.). Prémiové body je pak možné získat např.
za navštívení všech vrcholů, studánek apod. Družstvo se během soutěže nesmí rozdělit, výjimkou je
hlídání kol při dohledání kleštiček. Trasu a pořadí jednotlivých stanovišť si soutěžící volí podle svého uvážení (terén, sjízdnost,
hospůdky apod.). Není podmínkou navštívit všechny kontrolní body. Při
rovnosti bodů rozhoduje čas. Za každých 5 minut zpoždění po limitu (17.00)
dostane družstvo jeden trestný bod. Uzavření cíle je půl hodiny po vypršení
limitu (17.30), po této době už nebudou soutěžící hodnoceni. Barevnou mapku, startovní kartu a seznam stanovišť obdrží účastníci na startu.
Vyhodnocení: Draci budou vyhodnoceni podle získaných bodů, jako pomocné kritérium je dosažený čas. Družstva na prvních třech místech budou
odměněna. V kategorii „Pohodáři“ se vítěz nevyhlašuje, body a časy budou
sledovány, ale nejsou rozhodující, ceny dostanou tři vylosovaná družstva.
Přihlásit se bude možné na webových stránkách Sokola od 1. 5. 2017.
Při nenaplnění kapacity startujících ještě v den konání akce před startem.

Novoknínsk¯

zpravodaj

17

3 / 2017

3 / 2017

VYBAVENÍ:
- Jízdní kolo + helma – doporučujeme horské nebo trekové kolo (jede se
i po lesních a polních cestách).
- Mapa KČT č. 38 Hřebeny a Slapská přehrada. Mapa, kterou dostanete
na startu, je pouze výřezem a není na ní zachováno měřítko.
- Jídlo a pití. Pro případ přežití v odlehlých končinách. Občerstvení je
zajištěno pouze v cíli.
- Vhodné oblečení, soutěž se jede za každého počasí.
PÁTEK
NEDĚLE

Velká voda Ševců

23.-25.

T.J. Sokol Nový Knín zve všechny začínající i zkušené června
2017
příznivce vodní turistiky na společné splutí Vltavy v úseku Vyšší Brod – Boršov n. Vl. v termínu 23.–25. 6. 2017.
Sraz účastníků je ve čtvrtek 22. 6. odpoledne v kempu Branná, kde budeme také po celou dobu akce ubytováni ve vlastních stanech. V pátek se
splouvá většinou úsek Vyšší Brod – Branná, v sobotu Branná – Český Krumlov. V neděli je „volný“ program, který lze využít ke splutí dalšího úseku
Vltavy, sjezdu z Kletě na koloběžkách nebo k prohlídce Českého Krumlova
případně Rožumberka. Není třeba se čehokoliv obávat, loď se naučí ovládat
každý a vody v řece je po kolena, jen nad jezy trochu víc.
Cena zájezdu je 900 Kč pro dospělé, 450 Kč pro děti od 6 do 15 let. V ceně
je zahrnuto: Kempovné, půjčení lodí, pádel, barelů, vest, doprava na místo
vyplutí a zpět z místa konce plavby, jednotné tričko, dřevo na oheň a kotlíkový guláš.
Bližší informace můžete získat u S. Fialy (tel.: 724 787 895) nebo J. Korotvičky (tel.: 734 458 587).

Dračí lodě

SOBOTA

16. 9.

Závody na dračích lodích se letos konají v sobotu
16. 9. 2017, cena: 270 Kč muži, 100 Kč ženy

2017

Upozorňujeme všechny zájemce, že jak „Dračí lodě“, tak „Velkou vodu“ je nutno zaplatit nejpozději do 30. 4. 2017 a to na účet:
177788999/0300 (připište za koho je platba) nebo u Jirky Korotvičky nebo v Cyklomarketu.
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ROK V ZELENÉM ČÁPOVI
Čas utíká jako voda a než se nadějeme, je za námi
první školní rok v Zeleném ČÁPOVI. Čemu se věnujeme?
Co jsme prozatím za zdmi Zeleného Čápa a v jeho okolí
prožili?
Shrnu-li čas od začátku září do teď, máme toho za sebou opravdu hodně. Upravovali jsme prostor školky, tak aby se v ní děti cítily co nejlépe.
Přeci jen jsou to ony, kdo tam tráví nejvíce času. Děti vyjádřily svůj názor
a na zabydlení se podílely. Připravovali jsme se na Svatomartinský průvod,
poznávali jsme legendu o svatém Martinovi. Během vánočního času jsme se
vžili do putování za Ježíškem do Betléma, kterému každé dítě mohlo zahrát
svou vlastní píseň. V období zimy jsme pomáhali zvířátkům a užili si spoustu zábavy na zasněžených sudovických kopcích…
Náš program je rozdělen do čtyř bloků, které se opakují každý měsíc –
Zelený týden, Učíme se spolu, Tvoříme spolu a Živá pohádka. Každý blok je
speciﬁcký – má své zaměření a své téma dle daného měsíce. Během Zeleného týdne trávíme převážnou část dne venku. Vnímáme změny v našem
okolí, o přírodě si nejen povídáme, ale současně ji i vnímáme všemi smysly.
Pozorujeme, jak se příroda proměňuje a současně zjišťujeme, co přírodě
opravdu škodí. V rámci týdne Tvoříme spolu, se věnujeme převážně tvoření, vyrábění, kreslení, práci s různými materiály – látka, papír, přírodniny…
individuální práci i skupinové tvorbě. Veškeré tvoření probíhá na základě
vlastního názoru dětí, každý si může výrobek udělat podle sebe. V bloku
Učíme se spolu se věnujeme přípravě na školu. Pracujeme s didaktickými
pomůckami, které rozvíjí jemnou motoriku, prostorovou orientaci. Zkoušíme počítat, poznávat písmenka, hrajeme hry pro rozvoj prostorové orientace. Téma Živá pohádka je věnováno vlastnímu prožitku dětí z daného
příběhu, textu, básničky či písničky. Příběh (píseň) nejen posloucháme, ale
současně jej prožíváme. Jak? Vžíváme se do děje, prostředí, postav atd.
Například u písničky Šla Nanyka do zelí vyrábíme rekvizity, o textu si povídáme, rozebíráme jej a děj si pak zahrajeme. Děti mají přirozené nadšení
a zájem o příběh. Během tohoto prožitku děti vyjadřují své názory, obměny,
poskytují rady či vysvětlení a přicházejí s novými a novými nápady, jak
situaci s „rozdupaným košíčkem“ vyřešit. Je to krásný tvůrčí týden plný
překvapení.
Co nás čeká v následujícím jarním období? Mimo jiné zakládání záhonků, sázení rostlinek a pečování o ně, budeme prožívat další příběhy
– například ten o pracovitém Mravenečkovi. Čeká nás náš oblíbený výlet
do Hraštice, při kterém každý rok zažíváme nová dobrodružství, která si
připomínáme celý rok. Bude toho spousta a věřím, že si to všichni užijeme.
Od rodičů ze Zeleného ČÁPA jsme za uplynulé měsíce obdrželi velmi pozitivní zpětnou vazbu, a protože nás práce s dětmi pořád baví a asi jen tak nepřestane, bude provoz Zeleného ČÁPA pokračovat v i v následujícím školním
roce 2017/2018. Tento rok by měl přinést vylepšení zázemí a vybavení prostor,
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snížení školného, navýšení kapacity Zeleného ČÁPA, zapojení výchovného
a vzdělávacího programu Začít spolu atd. Více informací budeme postupně
zveřejňovat na webu www.dccap.cz a na FB: ČÁP-školka trochu jinak. Pokud
Vás zajímá více či byste rádi využili služeb Zeleného ČÁPA, kontaktujte nás na:
dcucapa@seznam.cz.
Zápis do ČÁPA se uskuteční v úterý 30. 5. 2017 od 15:00–17:00 hod.
v prostorách Zeleného ČÁPA. Ve stejný termín proběhnou zápisy i do Oranžového ČÁPA (náměstí J. z Poděbrad 52 v Novém Kníně) a do ČÁP-DOOSAN
(Lidická 384, Dobříš).
S mnoha novými nápady a elánem do dalšího roku se těší Vaše
Jiřina Šlápáková, DiS.
lektorka v o. p. s. ČAP

Pozvánka na BAZAR VŠEHO MOŽNÉHO
Kdy: 22. 4. 2017 od 9:00 do 12:00 hod.
Kde: V Oranžovém ČÁPOVI, náměstí Jiřího z Poděbrad 52, Nový Knín
Pokud teď na jaře také vyřazujete z šatníku oblečení, věci po dětech
nebo třeba po babičce, nebo máte přebytky semen či sazenic ze zahrady – přijďte nabídnout, vyměnit, rozdat, nebo se jen podívat…
Máte-li jakékoliv otázky, které se této akce týkají, volejte na tel. číslo:
776 283 939.
Johana Dvorská
o. p. s. ČAP

KONANÉ AKCE
SOBOTA

8. 4.
2017

Sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci s městem Nový Knín
pořádá jarní úklid města a jeho okolí, který je naplánován
na 8. dubna 2017.
Sraz účastníků je v 8.00 hodin ráno před budovou radnice.
Zveme všechny spolky a občany, kterým není lhostejný vzhled města a jeho
okolí k přiložení pomocné ruky při úklidu.
S sebou vezměte rukavice a vhodné oblečení.
Za SDH Nový Knín
Petr Chmelík

Novoknínsk¯

NEDĚLE

30. 4.

2017
Rok se s rokem sešel a je to tu opět – tradiční „pálení čarodějnic“. Jde opravdu o dlouholetou tradici, na kterou vás
všechny co nejsrdečněji zveme. Jako vždy 30. dubna 2017 /tentokrát je
to neděle/ v podvečer v Oplocence za hasičskou zbrojnicí v Novém Kníně.
Pro malé účastníky budou opět zdarma k dispozici buřtíky s chlebíkem,
které si může každý vlastnoručně opéct na ohníčku. Ani dospělí nepřijdou
zkrátka a mohou si zakoupit přichystané občerstvení. Samozřejmě nebude
chybět ani hudba. Přijďte v co největším počtu, těšíme se na vás.
Sbor dobrovolných hasičů Nový Knín a město Nový Knín

Kladení věnců

PONDĚLÍ

8. 5.

2017
Jako každoročně bude dne 8. května 2017 uctěna památka
všech padlých v II. světové válce. V 10.00 hodin ve spolupráci s místní organizaci Bojovníků za svobodu a Sborem dobrovolných hasičů
budou postupně položeny věnce u všech pietních míst na území města a následně v 11.00 se zúčastníme pietního aktu v Záborné Lhotě.

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Tradice Velikonoc

Jarní úklid města

20

Pálení čarodějnic
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Díky Čápovi za snahu o udržování tradic, jak psala Johanka Dvorská, mohou pro nás být „jistotou“ v dnešní nejisté době a jak píše Ladislava Sůvová
ve své knížce Naše tradice (vydala Ladislava Sůvová 2013): „Tradice je duchem národa, jeho ochranou, jedinečností, výjimečností a moudrostí.“ A že
těch tradic v naší krásné zemičce máme.
Její kniha mě provází a obohacuje již třetím rokem, a tak bych se o část z ní
(zkrácenou), týkající se Velikonoc, ráda podělila i s vámi:
„Velikonoce jsou oslavou života. Vítězství života nad smrtí. Jsou to svátky
plodnosti. Plodnosti v reálném životě, ale a to především plodnosti osobní,
uvnitř nás. Je to období uvědomování si hloubky bytí a obnovení smysluplnosti a plodnosti našeho života, obnovení touhy a víry v naše schopnosti.
Kdy jindy prožívat obrodu sami sebe než v tomto čase, kdy příroda prožívá
Novoknínsk¯
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znovuzrození na všech rovinách a vtahuje nás do prožitku. Nemáme úniku,
jsme součástí přírody. Nechme se vtáhnout do prožitku skrz zvyky, symboly
a vložme do nich srdce.
SVATÝ TÝDEN
Jako strom jde ze své podstaty za sluncem, tak člověk jde za světlem.
• Modré pondělí je ve znamení přípravy na Velikonoce, ráno při probuzení
poděkujeme za nadcházející den a také přírodě a světu kolem nás. Na připomínku dáme na stůl květináč s obilím a do něj zajíčka a kuřátko jako
symbol nových začátků a kraslici jako symbol plodnosti.
• Zelený čtvrtek je dnem oslavy člověka a života. Symbolizuje ho zelená
barva – znovuzrození. Naši předci vytvořili v tento den nejvíc zvyklostí,
které vyjadřovaly krásu a sílu tohoto dne. Jedním z nich je ranní rituál,
kdy se omyjeme studenou vodou nebo se projdeme bosky v trávě, abychom
byli celý rok zdraví (to samé uděláme na Velký pátek). Přes den jíme hodně
zeleného. Slavnostním okamžikem je večeře, kdy každý pokrm vyjadřuje
určitou kvalitu, kterou symbolizuje. Přípitkem je voda – čistota, hlavním
jídlem je ryba a chléb – pokora a síla všedního, obyčejného dne. Na závěr je
sklenka červeného vína, která symbolizuje smrt a znovuzrození.
• Velký pátek patří energeticky k nejsilnějším dnům roku, proto mu naši
předci přisuzovali tajuplnou moc a měli tento den respekt k silám země.
Abychom nerušili naše, pro nás neviditelné přátele, nehýbáme tento den
se zemí (neryjeme zahrádku apod.) a vykonáme prastarý rituál na uctění
bytostí a to tak, že na zahradu nebo do lesa přineseme trochu mléka (např.
ve vydlabané mističce z kůry) – tento zvyk dnes může působit bláhově,
ale má svůj význam – vyjadřuje naši úctu a uznání darům přírody skrze
čin. Rituál je nastaven na procítění a následné uskutečnění oběti, která
je důkazem naší upřímnosti a odhodlání v realitě. Můžeme ho brát jako
zábavnou hru a vrátit se do radostných dětských let, třeba v nás otevře
zapomenutý pocit naprostého souznění s přírodou. Neodmyslitelnou součástí je pečení mazanců. Zadělávání těsta a následné pečení je rituál, při
kterém hospodyňka vkládá do mazance prostřednictvím myšlenky přání
hojnosti a štědrosti pro celou rodinu.
• Bílá sobota
Tento den bychom měli věnovat očistě nejenom příbytku, ale i duše. Bílá,
čistá sobota. Bílé svíce na stole symbolizují boží světlo, oběd je ještě střídmý. Tento den je ve znamení živlu ohně a vody. S vodou je spojen rituál
křtu, který nám symbolicky říká, že ctíme svou rodinu, kulturu, svou
zem, své tradice a je jakýmsi přijetím do společnosti, do které jsme se
narodili. K živlu vody se vztahuje ještě jeden obyčej a to je víra v kouzlo
léčivé síly vody, kterou nabereme ve studánce tento den. Uskladníme-li
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vodu ve sklenici v ledničce, bude nám lékem proti horečce po celý rok (no,
nevím, jestli už nám trošku nezplesniví). Živel ohně nám nese večerní
rituál – pálí se ohně, při kterých se žehná světlu. Je tím myšleno boží světlo, které je naší nadějí a nikdy nás neopouští a provází nás od narození
do smrti a při umírání ukazuje cestu naší duši. Od tohoto rituálního ohně
se zapalují bílé svíce.
• Velikonoční neděle
Den oslavy znovuzrození v nás, oslavy života a hojnosti, kterou reprezentuje jídlo. Proto den začínáme společnou snídaní (mazancem) a rozhodneme si tento den užít. Oběd je bohatý. Vděčnost životu nejlépe vyjádříme
svou radostí, optimismem a dobrou náladou. Svůj byt oblékneme do jarních barev, dámy zdobí vajíčka (nápaditě a s láskou namalované vajíčko
ukazuje jejich pohled na muže), muži připravují pomlázky – splétáním
proutků muži vkládají svou sílu do svého díla, aby touto mužskou sílou
poté provedli v pondělí rituál omlazení.
• Pondělí velikonoční, nebo červené
V tento den nemáme jinou povinnost než bavit se a veselit, je dnem radosti. Muži, kteří jdou vyšlehat své kamarádky, sousedky, jim tím dávají
najevo svou náklonnost, ukazují, že jim nejsou lhostejné – symbolický dotek proutkem je symbolem rodící se přírody v jarním období a představuje
zdraví, plodnost a vitalitu – dotykem přejde síla proutku spolu s mužovou
do ženy, žena by měla muže odměnit výslužkou v podobě vajíčka, ukázat
mu tak svoji lásku a oddanost, pohostinnost.“
Přeji nám všem, ať se umíme o Velikonocích zastavit, necháme se vtáhnout do tradic a užijeme si je v radosti a vděčnosti za život.
Mgr. Marcela Murgašová

„Kdy už budeme konečně šťastni? Bude to až...“
Moc mě potěšil článek o úsměvu, který vyšel v únorovém zpravodaji, a tak
jsem se rozhodla přispět i svým dílem a posílám jeden článek ze svého
internetového blogu s přáním, ať je ku prospěchu a radosti všem zúčastněným…
Kdy už budeme konečně šťastní a spokojení? Bude to až…?
„Jsem celkem šťastná, ale určitě by mi bylo lépe, kdybychom měli alespoň
o maličko více peněz... kdybych zhubla pár kilo... kdybych měla větší dům...
kdyby manžel už konečně opravil tu poličku, ta mě tak rozčiluje... kdyby ten
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náš kluk nezlobil... až se trošku oteplí, bude lépe... ježiš, to je vedro, bude
lépe, až se zase trochu ochladí... až budu na dovolené... atd. atd.“ Poznáváte
se? Také máte své KDYBY a AŽ, TAK BUDU ŠŤASTNÁ, SPOKOJENÁ. Snad
každý se do víru „kdyby a až“ dostáváme, je to zkrátka lidské... Chceme
všechno lepší, dokonalejší, často možná ale zapomínáme na to, co VŠECHNO JIŽ MÁME, PRÁVĚ TADY A TEĎ.
Udělejme malý pokus:
Sedněte si ideálně někde venku v přírodě, zavřete oči a uvědomte si svůj
dech, hluboký nádech, hluboký výdech, v duchu si můžete stále opakovat
„jsem tady a teď“, všechny myšlenky, které přicházejí, nechávám odplout
jako po potůčku... pokud to nejde, nevadí, buďte trpěliví, nevěnujte jim pozornost a znovu v duchu „jsem tady a teď, slyším…“, uvědomte si, co slyšíte,
možná máte to štěstí, že ptáčky, vodu, vítr... uvědomte si své tělo, opět dech,
proudí do těla, šimrá vás na nose, uvědomte si kůži, jak se jí dotýká vítr,
kde cítíte teplo, kde chlad... uvědomte si místo uprostřed své hrudi, své srdce – bum bum bum... zůstaňte pozorností v tomto místě a vnímejte TICHO,
KLID, MÍR... USMĚJTE SE (klidně křečovitě) A NECHTE TENTO USMĚV,
ABY SE ROZPROSTŘEL DO KAŽDÉ BUŇKY VAŠEHO TĚLA... NECHTE SE
ÚSMĚVEM POHLTIT... setrvejte, jak dlouho chcete a můžete, zcela pozorní
k dechu, sluchu...
Otevřete oči a uvědomte si, co teď a tady vidíte? Květiny, ptáčky, stébla, pozorujte je do detailů, jejich pohyb, barvy, tvary... můžete se zvednout a projít se bosí v trávě, vnímat každé stéblo, které lechtá vaše chodidla...
JE NĚCO DOKONALEJŠÍHO NEŽ TENTO OKAMŽIK? PRÁVĚ TEĎ
A TADY, POTŘEBUJEME SKUTEČNĚ JEŠTĚ NĚCO K DOKONALÉMU
ŠTĚSTÍ?
Dokonalost a štěstí je všude kolem nás, je V NÁS, VŽDY, TADY A TEĎ...
stačí jen otevřít oči, nastavit uši a být... uvědomovat si, CO VŠE V ŽIVOTĚ MÁME A VĚNOVAT TOMU POZORNOST MÍSTO TOHO, CO V ŽIVOTĚ JEŠTĚ MŮŽEME A „NUTNĚ“ CHCEME MÍT.
Mgr. Marcela Murgašová

VZPOMÍNÁME
Život je jako šachová hra, která se s každým tahem mění.
V měsíci březnu by Jára Hrubant oslavil své narozeniny,
v měsíci dubnu na svůj svátek před 9 lety zemřel.
Vzpomínáme na něho stále s láskou – manželka Iva a děti.
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PODĚKOVÁNÍ
• Poděkování Čápovi
Chtěla bych takto veřejně poděkovat Jiřince Šlapákové a ostatním dámám
od Zeleného Čápa (tam chodí můj syn) a to zejména za to, že se s dětmi
snaží být co nejvíce v přírodě a vedou je úctě k ní, což považuji v dnešní
době za důležitější než jakýkoliv tlak na výkon (např. kolik číslic a písmen
umí než půjde do školy), vždyť v životě POTŘEBUJEME VLASTNĚ NUTNĚ JEN VODU A POTRAVU, které nám právě příroda dává a které bereme jako samozřejmost... U Čápa se mi toho líbí mnohem víc – např. to, že
jsou děti vedeny ke spolupráci, je jim dána důvěra ve vlastní schopnosti
vyřešit situace a nejsou zařazovány hry podporující kompetici, ale naopak
ty, které vedou děti ke kooperaci. Vidím Čápa jako profesionální zařízení
a jsem šťastná, že tu je, všechny paní učitelky totiž vyznávají podobné
hodnoty jako já a nejednají v rozporu s mým výchovným stylem a životním nastavením… a mé děti tam jen kvetou a září radostí.
Mgr. Marcela Murgašová
• Děkuji panu starostovi Ing. Tomáši Havlíčkovi a městskému zastupitelstvu
za milé blahopřání k mým narozeninám a svátku.
Josef Holý
• Tímto bych chtěla moc poděkovat za pomoc při sbírání víček pro mého
syna Kubíčka. Děkuji občanům Nového Knína, Čími, Chotilska, Nové Vsi
pod Pleší i všem ostatním, kteří se zapojují do sběru víček. Od listopadu do února se nasbíralo 1355 kg víček. Peníze za víčka budou použity
na speciální rehabilitaci, kterou neplatí zdravotní pojišťovna.
Děkujeme.
Kubík s maminkou

JUBILANTI MĚSÍCE DUBNA 2017
• Významné narozeniny v tomto měsíci oslaví
paní Vlasta Hranická. Jubilanty měsíce dubna jsou paní Marie Mrázková a pan Václav
Koutský. Slavit narozeniny bude také pan Jiří
Ďuriga. Kulatiny mají i paní Věra Soběslavská
a paní Helena Nechybová.
Všem oslavencům přejeme krásné narozeniny,
pevné zdraví a hodně sil a radosti do dalších let.
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PŘÍLOHA NOVOKNÍNSKÉHO ZPRAVODAJE

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE:
Zastupitelstvo obce na zasedání dne 13. 3. 2017 jednalo zejména ve věcech:
• žádost o opravu v bytovém domě
Prostřední Lhota čp. 22;
• požadavek na seznam akcí konaných v době nočního klidu, aby se
mohly zapracovat do obecně závazné vyhlášky;
• zápis z jednání o novém územním
plánu obce;
• znalecký posudek na pozemky
a stavby bývalé hospody a prodejny v Prostřední Lhotě;
• požadavek na vybudování domu
s pečovatelskou službou nebo
domu pro důchodce;
• návrh na přijetí dopravního opatření na vodní nádrži Slapy;
• metodická činnost krajského úřadu;
• ohlášení hazardní hry – formulář;
• rozhodnutí ve věci zrušení honitby;
• povolení vývazišť Kobylníky 1,
Kobylníky 3, Čelinská zátoka;
• pozvánka na konzultaci k problematice přestupků;
chotilsk¯

• usnesení o odložení oznámení
ve věci krádeže dopravního zrcadla;
• agenda nedostatečně zapsaných
osob v katastru nemovitostí;
• příjmové a výdajové náklady
na provoz autokempu na Staré Živohošti;
• rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu obce na rok 2017;
• kupní smlouvy na pozemky v k.ú.
Křeničná, místní část Stará Živohošť;
• smlouvu o nájmu nebytových prostor na zadní část budovy Muzea
Vltavy a balonů;
• smlouvy s majiteli pozemků, přes
které by měla vést kanalizace
v Chotilsku;
• žádosti o ﬁnanční příspěvky na 2.
ročník běžeckého závodu „Běh
na rozhlednu“ a na letní příměstský tábor pro děti;
• cenovou nabídku na výpočet
množství sedimentu v rybníku
Kuchyňka;
zpravodaj
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• požadavek na výrobu placek
a uspořádání ohňostroje v rámci
Májové balonové ﬁesty;
• požadavek na podání žádosti o poskytnutí dotace na nákup domovních kompostérů;
• žádost o povolení natáčení a parkování vozů ﬁlmové techniky
v k.ú. Záborná Lhota;
• studii „úpravy původní kovárny
a přístavba klubovny v Prostřední
Lhotě“;
• navýšení poplatku za služby nájemníkům v bytovém domě Prostřední Lhota čp. 22;
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• žádost o vyjádření se k udělení licence na vnitrostátní autobusovou
linku 360;
• žádost o souhlas se sjezdem
na místní komunikaci a s napojením na obecní vodovod týkající se
pozemku parc. č. 394/19, k.ú. Prostřední Lhota;
• žádost o souhlas s projektovou
dokumentací na ČOV na pozemku parc. č. 394/24, k.ú. Prostřední
Lhota;
• návrh darovací smlouvy na darování vodovodní sítě a příslušenství
na Staré Živohošti.

UPOZORNĚNÍ NA SPLATNOST MÍSTNÍCH POPLATKŮ
Připomínáme občanům, kteří doposud neuhradili poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů, stanovený obecně závaznou vyhláškou č. 1/2012,
že termín pro uhrazení uvedeného poplatku je do konce března příslušného roku.
Po tomto datu budou případné nedoplatky
vymáhány soudní cestou.
–OÚ-

PODĚKOVÁNÍ ZA SPONZORSKÝ DAR A POZVÁNKA
NA ZASTUPITELSTVO OBCE
TJ Prostřední Lhota tímto děkuje panu Bohuslavu Maškovi ze Záborné Lhoty za sponzorský dar – práškování fotbalového hřiště v Prostřední Lhotě.
Dále děkuje všem fotbalovým nadšencům a příznivcům za podporu během
podzimu a těší se na podporu našich fotbalistů (malých i velkých) v jarní
části sezony.
– TJ Prostřední Lhota –
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CHOTILSKÝ RECEPTÁŘ
VLÁĎOVA VELIKONOČNÍ NÁDIVKA
Velikonoční nádivka patří k Velikonocům stejně neodmyslitelně jako vejce, mazanec nebo beránek. Obdobně jako
velká část tradičních jídel má různá krajová pojmenování
a mnoho variant – někde se jí říká hlavička, velikonoční
svítek nebo sekanice a tradičně se podává na Bílou sobotu
k večeři. Její neodmyslitelnou součástí jsou zelené bylinky,
které symbolizují jaro.
Podle starých receptů se nádivka připravovala bez pečiva
– svařením mléka a krupice na hustou nesladkou kaši, do které se přidávala
vejce, nasekané maso a čerstvé kopřivy. Poté se pekla na plechu jako svítek.
Tento recept je Vláďův hodně odzkoušený a nádivka podle něj je výborná.
VLÁĎOVA VELIKONOČNÍ NÁDIVKA
Potřebujeme:
• 5 vajec
• 5 starších rohlíků
• 100 g šunky (uzené kýty, uzeného masa nebo jakékoliv uzeniny)
• dvojitou hrst kopřiv
• hrstku jarních bylinek (popenec, pampeliška, petrželka, pažitka,
bršlice, libeček, ﬁalkové a pomněnkové květy, trochu vonných bylin
– tymián, saturejka, prostě co právě roste a co najdeš)
• 50 g másla rozpustit
• muškátový oříšek nebo květ
• mléko či vývar z uzeného (nebo půl na půl) na namočení rohlíků
• sůl
• pepř
• sádlo na vymazání pekáčku
Rohlíky pokrájíme, dáme do mísy, zalijeme mlékem či vývarem necháme asi 10 minut stát. Oddělíme žloutky od bílků. Z bílků ušleháme tuhý
sníh, rohlíky vymačkáme, vmícháme do nich žloutky, spařené a posekané kopřivy, ochutíme muškátovým oříškem, pepřem, bylinkami
nasekanými nadrobno a podle chuti osolíme. Přidáme maso nakrájené
na drobné kostičky. Zalijeme rozpuštěným máslem a nakonec zlehka
vmícháme sníh. V sádlem vymazaném pekáčku upečeme ve vyhřáté
troubě cca 170 stupňů dozlatova.
Můžeme jíst teplé, ale nejlepší je podávat studené jako přílohu místo
knedlíků k masu nebo jako samostatné jídlo.
Dobrou chuť přejí
-Lhotské vařečky-
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DOMÁCÍ KOMPOSTÉRY ZDARMA
Svazek obcí regionu Dobříšsko a Novoknínsko usiluje o zavedení kvalitního systému nakládání
s komunálním odpadem, který by zaručoval ekonomickou únosnost jeho likvidaci a zároveň umožňoval jeho další využitelnost ve prospěch přírody i Vás
občanů samotných, proto se rozhodla podat žádost
o dotaci na realizaci projektu Kompostéry, která
bude podána v rámci výzvy Operačního programu
životní prostředí.
Hlavním cílem projektu je poskytnutí zdarma
plastových kompostérů do domácnosti za účelem
snížení množství biologicky rozložitelné složky odpadu ukládané do popelnic nebo na skládky. Uživatel kompostéru za cenu minimální práce získá
kvalitní přírodní hnojivo.
Žadatelem a zároveň i majitelem kompostérů bude město. Po uskutečnění dodávky kompostérů budou sepsány s občany smlouvy o výpůjčce zdarma
na dobu 5 let. Poté kompostéry přejdou zdarma do jejich vlastnictví.
Aby mohla být žádost obce o dotaci na pořízení kompostérů zpracována,
je zapotřebí nejprve zjistit pomocí ankety, jaký bude o kompostéry zájem.
K tomu slouží dotazník, který je vložen do každého zpravodaje. Proto žádáme všechny, kdo budou mít zájem o kompostér zdarma, aby včas odpověděli na všechny otázky v tomto dotazníku. Pozdější požadavky
nebude možné uspokojit. Vyplněný dotazník odevzdejte do 5. 5. 2017
na obecní úřad Chotilsko.

INTEGRACE SEDLČANSKA A NOVOKNÍNSKA OD 1. 4. 2017
K termínu 1. 4. 2017 dojde k rozšíření Pražské integrované dopravy na Sedlčansku a Novoknínsku dokončením integrace v lokalitě Nového
Knína a zapojením trasy Praha – Sedlčany. Dojde
k prodloužení stávající linky 361 do trasy Smíchovské
nádraží – Štěchovice – Nový Knín – Dobříš a zřízení
nové linky 360 v trase Smíchovské nádraží – Štěchovice – Chotilsko – Sedlčany, odkud budou vybrané spoje
pokračovat dále mimo systém PID do Milevska. Integrovány budou také
linky Sedlčany – Osečany, Nový Knín – Živohošť a Nový Knín – Dražetice.
Díky integraci získají cestující nově možnost zakoupit předplatní časové
jízdenky a přestupovat na jednu jízdenku na MHD v Praze.
V současné době zasahují linky PID pouze do oblasti Štěchovic a částečně Nového Knína. V úseku Praha – Štěchovice tak vedle sebe fungují dva
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různé tarifní systémy, takže
cestující nemohou naplno využívat stávající dopravní nabídku. Zapojením sedlčanské
linky do stávajícího svazku
linek PID bude zkrácen souhrnný interval na 7–8 minut v ranní špičce, 20 minut
v dopoledním sedle, 10 minut
v odpolední špičce a 30 minut
v ostatních obdobích.
Zavedeny budou 3 nové
autobusové linky PID a rozšířen bude provoz 3 stávajících linek PID. Ty nahradí 8
stávajících linek Středočeské
integrované dopravy. Nově
bude do systému PID zapojeno město Sedlčany a dalších 9 obcí Středočeského kraje. Nová oblast PID se
bude nacházet v tarifních pásmech 5, 6 a 7.
Dopravcem nových linek PID bude ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY.
NOVÉ AUTOBUSOVÉ LINKY PID:
360
Smíchovské nádraží – Měchenice – Davle – Štěchovice – Korkyně
– Chotilsko – Nalžovice – Kňovice – Sedlčany (vybrané spoje pokračují mimo PID jako linka D60 do Milevska).
460
Nový Knín – Libčice (– Dražetice – Chramiště – Nový Knín).
486
Sedlčany – Kňovice – Nalžovice – Křepenice – (Nalžovické Podhájí)
– Radíč – Osečany.
ZMĚNA STÁVAJÍCÍCH LINEK PID:
338
Významné posílení provozu v pracovní dny večer a o víkendech.
361
Linka je prodloužena o úsek Nový Knín – Mokrovraty – Stará Huť –
Dobříš, posílení provozu v pracovní dny večer a o víkendech.
390
Linka je prodloužena o úsek Jablonná – Měřín, významně je posílen
provoz v pracovní dny večer a o víkendech.
437
Linka již nebude polookružní a bude nově vedena v trase Nový
Knín – Korkyně – Nové Dvory – Buš – Slapy – Štěchovice – Hradištko (sloučení s původní linkou 439).
438
Linka je z Vysokého Újezdu vedena nově přes Netvořice, Chrášťany
a Václavice do Benešova (v úseku Vysoký Újezd – Blaženice – Jablonná – Měřín nahrazena linkami 390, 455 a 485).
439
Linka je vedena v nové trase Nový Knín – Prostřední Lhota – Chotilsko – Živohošť.
488
Linka je zkrácena o úsek Nový Knín – Libčice (nahrazeno linkou 460).
chotilsk¯
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ZRUŠENÉ AUTOBUSOVÉ LINKY MIMO SYSTÉM PID:
136444 (D92) Praha – Sedlčany – Petrovice – Milevsko (nahrazeno linkami 360, D60).
136446 (D92) Praha – Sedlčany – Petrovice – Milevsko (nahrazeno linkami 360, D60).
300091 (D91) Sedlec-Prčice – Sedlčany – Praha (nahrazeno linkami 360, D61).
301091 (D91) Sedlec-Prčice – Sedlčany – Praha (nahrazeno linkami 360, D61).
303051 (D51) Příbram – Dobříš – Nový Knín (nahrazeno linkami 361,
D97, D98, D99).
303052 (D52) Nový Knín – Chotilsko – Živohošť (nahrazeno linkou 439).
303053 (D53) Nový Knín – Dražetice – Nový Knín (nahrazeno linkou 460).
300078 (D78) Sedlčany – Radíč – Křepenice (nahrazeno linkou 486).
NOVÉ LINKY MIMO SYSTÉM PID:
303060 (D60) Sedlčany – Milevsko (náhrada za neintegrovanou část linky D92).
303061 (D61) Sedlčany – Sedlec-Prčice (náhrada za neintegrovanou část
linky D91).
KDE ZAKOUPIT PŘEDPLATNÉ JÍZDNÉ PID
Pro možnost využít předplatné jízdné je potřeba mít vystavenu průkazku PID. Tu je možné zařídit na počkání v Praze na prodejních místech
Dopravního podniku hl. m. Prahy. Alternativně je možné vyplněnou žádost
se všemi náležitostmi odevzdat v informační kanceláři dopravce ARRIVA
Praha v Sedlčanech (Nádražní 438), odkud budou tyto žádosti pravidelně
sváženy do Prahy. S sebou si musíte vzít průkaz totožnosti (u dětí rodný list)
a pasovou fotograﬁi. V jednání je možnost vydávání průkazek PID i na jiných místech v regionu.
Časové jízdenky (kupóny) k průkazce PID lze pak zakoupit na prodejních
místech v metru. Doplňkové kupóny BUS+VLAK (kupóny pro vnější pásma
PID) se vydávají též na pokladnách ČD, např. v Dobříši nebo Sedlčanech.
JAK CESTOVAT ZE SEDLČAN DO PRAHY
V trase Sedlčany – Kňovice – Nalžovice – Křepenice – Chotilsko – Štěchovice – Praha budou linky D91 a D92 nahrazeny novou linkou PID 360.
Ta bude mít v pracovní dny ráno do Prahy a odpoledne z Prahy interval 30
minut, v ostatních případech 60 minut a o víkendech pojede jednou za dvě
hodiny. Zásadní je tedy rozšíření provozu o víkendech a ve večerních hodinách, což se týká také stávajících linek PID 338, 361 a 390, které doznají
taktéž posílení a sjednocení provozu o sobotách a nedělích. Vybrané spoje
budou ze Sedlčan dále pokračovat jako linka D60 do Milevska.
Cesta ze Sedlčan, které jsou v 7. pásmu, na Smíchovské nádraží vyjde
na 68 Kč. Lze též zakoupit jízdenku za 84 Kč, se kterou lze v Praze přestoupit
na linky MHD. Cestující, který již vlastní předplacenou jízdenku pro území Prahy („tramvajenku“), zaplatí jen 54 Kč za jednu cestu. Cesta z Kňovic, Nalžovic
nebo Křepenic, které jsou v pásmu 6, bude o 6–8 Kč levnější, z Cholína, Čeliny,
Mokrska, Prostřední Lhoty a Chotilska (5. pásmo) to bude o 14–16 Kč méně.
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V případě častějšího cestování se může vyplatit pořízení předplatného jízdného. Časová jízdenka na všechna pásma platná v celé trase
Sedlčany – Praha včetně MHD vyjde na 2330 Kč
měsíčně. Jízdenka platná jen do 6. nebo 5. pásma je levnější o přibližně 200, resp. 400 Kč. Při
zakoupení časové jízdenky s tříměsíční platností
(na Prahu lze získat i roční) pak lze ještě několik stovek měsíčně ušetřit.
INFORMAČNÍ KAMPAŇ A SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
ROPID připravuje vydání informačních letáků s jízdními řády, mapou
a základními informacemi o linkách i jízdném, které budou zdarma k dostání v lokálních infocentrech, na městských a obecních úřadech, v autobusech i na vlakových nádražích.
Dále budou ve čtvrtek 30. března 2017 a v pondělí 3. dubna 2017 pomáhat cestujícím informátoři přímo v terénu na autobusovém nádraží
v Sedlčanech a v Praze na Smíchovském nádraží. Na těchto infostáncích budou k dispozici všechny potřebné informační materiály. V pondělí
3. dubna 2017 bude v rámci slavnostního zahájení provozu vozit cestující
v nově integrované oblasti po trase nové linky 360 včetně zajížďky do Dobříše zdarma také historický autobus Ikarus 280.

SKŘEHOTAVÍ SOUSEDÉ
Žijí v našem sousedství a bedlivým okem nás pokradmu pozorují, schovaní někde v koutku, takže si jich ani nevšimneme. Jen jednou v roce ztratí
ostražitost a hnáni základním životním pudem – nutkáním k rozmnožování
– vylezou ze svých úkrytů a bezhlavě se derou tam, kde sami přišli na svět
a kde štafetu života chtějí a musejí předat další generaci. Kdo žije poblíž
rybníka, ví dobře, o čem to píšu. Na přelomu března a dubna se každoročně
vyjeví, kolik a jakých obojživelných tvorů máme kolem sebe, aniž se po většinu roku s nimi setkáváme.
Když nám realitní makléřka poprvé ukazovala malý domek pod hrází
rybníka v Prostřední Lhotě, bylo to právě v tuto exponovanou dobu. Přivedla nás ke vchodovým dveřím a na vrchním schodě trůnila ropucha obrovská jak chlapská dlaň a netečně na nás poulila své uhrančivé oči. Kdysi se
věřilo, že komu se podívá na zuby, tomu vypadají, a tak se na žábu neodvážil nikdo usmát. Ani ta makléřka se nesmála, ropucha v jejích předsudcích
k vítaným domácím mazlíčkům rozhodně nepatřila a zřejmě si pomyslela,
že nás to jako zájemce o koupi domku odradí.
„No jo, žijou tady žáby,“ hlesla suše. „Ale jenom pár,“ dodala honem, aby
zamaskovala, podle ní, negativní fakt, že nemovitost má své skryté obyvatele.
Pohlédl jsem na ropušáka, který se „vezl“ na hřbetě své družky o dva
kroky dál, a když jsem zaostřil zrak pořádně, zjistil jsem, že je jich kolem
chotilsk¯
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mnohem víc než jenom nějaký pár jedinců. Domek i s dvorkem a zahradou
stál přesně na trase jejich každoročního putování za námluvami do Lhotského rybníka. Makléřka si toho konečně všimla také a očividně znervózněla. Žáby evidentně nepatřily mezi její oblíbené tvory, to spíš naopak podle
jejího znechuceného výrazu ve tváři soudě.
„Žáby jsou sympatické a užitečné, dokonce i krásné. A teď je jejich čas,“
prohodil jsem, abych ji uklidnil. Očividně jí spadl kámen ze srdce. Domek
měl jiné, mnohem větší mínusy než pár obojživelníků v trávě, ale jednu obrovskou přednost – krásný, široký osvobozující prostor před okny, nad kterým oko i srdce plesalo. Něco takového vám kvákání žab nemůže pokazit,
spíš naopak. A tu nemovitost na žabí trase jsme se rozhodli koupit.
Aniž nám to hned došlo, stali jsme se součástí velkolepého přírodního
koloběhu. Hned další jaro jsme pochopili, že pár nadšenců se stará o to, aby
obojživelníci svou svatební cestu do rybníka aspoň z větší části přežili. Silnice, která jim leží v cestě, je pro ně smrtelnou pastí. Je dost frekventovaná
a překonat ji může být problém i pro rychlejší a obezřetnější tvory, než jsou
rozplozovacím pudem zmámené žáby. Desítky krvavých ﬂeků na asfaltu
jsou toho důkazem. Naštěstí se našli lidé, kteří se rozhodli ničivé působení
automobilových kol alespoň trochu mírnit. Koncem března se objevili před
našimi okny, aby postavili obojživelníkům do cesty zábranu a přinutili je
naskákat do kbelíků zahrabaných v zemi. Kdo jsou ti lidé nevím, nepovažovali za nutné se představit. Ale pana starostu Jiřího Šťástku, který pak
z kbelíků vybíral napadané tvory a přenášel je přes silnici do rybníka, jsem
už znal a nabídl mu, že to veslo můžu s větší části držet v rukou sám, když
už jsem se do rituálu těch kuňkajících svatebčanů mimoděk zapletl. Vybrat
každý den, a někdy i třikrát po sobě, tu spleť studených vlhkých tělíček,
spočítat, kolik je skokanů, kuněk, ropuch, rosniček, blatnic a čolků, zapsat
to a pak kbelík vysypat do rybníka není ani pro chlapa v letech, kterého
tu a tam něco pobolívá takový problém. A pak jsem zjistil, že v tom nejedu
zdaleka sám. Laďka Kalašová vyrobila výstražné cedule, nabádající řidiče,
ať se snaží žábám na vozovce vyhnout, s kamarádkou Alenou Futerovou je
vyvěsila na všech příjezdech do obce a světe div se, ono to vážně funguje!
Nejsou všichni řidiči tak cyničtí a bezohlední, jak by se mohlo zdát.
Řeklo by se – maličkost, prkotina. Co je nám po žábách, že jo? Loni jsme
jich zachránili prokazatelně bezmála jeden a půl tisíce. Letos se kbelíky už
zase pravidelně plní, možná jich ke svatebnímu reji přeneseme ještě víc. Je to
moc, nebo málo? Skromně si říkám – je to víc než nic. Je mi jasné, že už nikdy
se nevrátí časy, kdy při každém kroku po břehu potoka či rybníka před člověkem skákaly do vody desítky žab, a bylo jich tolik, že z nich byli živi vodní
ptáci, také čápi a kdoví kdo ještě. Ale představa světa, kdy člověk kolem sebe
všechno živé cynicky vymlátí, aby pak zděšeně přišel na to, že tím vlastně
končí i on sám, leč příliš pozdě na zařazení zpátečky, mě děsí. Nemusela by,
za mého života se to ještě nestane. Ale mé prapotomky by to potkat mohlo a to
jim nepřeju. Proto si myslím, že není marné brát i ty „pitomé“ žáby jako vítané
a milé sousedy, pro které stojí za to aspoň jednou v roce něco udělat.
-Vladimír Vymazal-
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SPORT - FOTBAL
Rozpis III. třída skupina „B“ – jaro 2017:
kolo

datum

den

hodina

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

25.03.
01.04.
08.04.
15.04.
22.04.
30.04.
06.05.
13.05.
21.05.
27.05.
03.06.
10.06.
17.06.

So
So
So
So
So
Ne
So
So
Ne
So
So
So
So

15:00
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

kolo

datum

den

hodina

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

01.04.
xxxx
15.04.
23.04.
29.04.
07.05.
13.05
20.05.
xxxx
27.05.
03.06.
07.06.
10.06.
18.06.

So
xx
So
Ne
So
Ne
So
So
xx
So
So
St
So
Ne

09:00
xxx
10:30
13:00
10:30
15:00
10:30
10:30
xxx
10:00
10:30
17:00
10:30
10:00

kolo

datum

den

hodina

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

16.04.
22.04.
30.04.
06.05.
13.05.
20.05.
27.05
03.06.
10.06.
18.06.

Ne
So
Ne
So
So
So
So
So
So
Ne

15:00
09:00
10:00
14:15
09:00
09:00
11:00
09:00
09:00
10:00

mužstvo

TJ Prostřední Lhota
TJ Stará Huť
TJ Prostřední Lhota
Tatran Sedlčany „C“
TJ Prostřední Lhota
SK Sokol Kytín
TJ Prostřední Lhota
TJ Prostřední Lhota
SK Nový Knín „B“
TJ Prostřední Lhota
TJ Sokol Velká Lečice
TJ Prostřední Lhota
SK Obory
IV. třída starší přípravka

- TJ Sokol Kamýk
- TJ Prostřední Lhota
- TJ Sokol Jesenice
- TJ Prostřední Lhota
- TJ Sokol Počepice
- TJ Prostřední Lhota
- TJ Vltavan Hřiměždice
- SK Petrovice
- TJ Prostřední Lhota
- TJ Mokrovraty
- TJ Prostřední Lhota
- TJ Sokol Kosova Hora
- TJ Prostřední Lhota
mužstvo

TJ Stará Huť
TJ Prostřední Lhota
TJ Prostřední Lhota
TJ Sokol Počepice
TJ Prostřední Lhota
SK Litavan Bohutín
TJ Prostřední Lhota
TJ Prostřední Lhota
TJ Prostřední Lhota
SK Nový Knín
TJ Prostřední Lhota
TJ Ligmet Milín
TJ Prostřední Lhota
TJ Sokol Dublovice
IV. třída mladší přípravka

- TJ Prostřední Lhota
- xxx (volno)
- SK Nový Knín
- TJ Prostřední Lhota
- TJ Ligmet Milín
- TJ Prostřední Lhota
- TJ Sokol Dublovice
- TJ Stará Huť
- xxx (volno)
- TJ Prostřední Lhota
- TJ Sokol Počepice
- TJ Prostřední Lhota
- SK Litavan Bohutín
- TJ Prostřední Lhota
mužstvo

SK Litavan Bohutín
TJ Prostřední Lhota
Sokol Pičín
FC Višňová
TJ Prostřední Lhota
TJ Prostřední Lhota
TJ Stará Huť
TJ Prostřední Lhota
TJ Prostřední Lhota
Sokol Vrtule Láz

chotilsk¯

- TJ Prostřední Lhota
- TJ Stará Huť
- TJ Prostřední Lhota
- TJ Prostřední Lhota
- Sokol Vrtule Láz
- SK Litavan Bohutín
- TJ Prostřední Lhota
- Sokol Pičín
- FC Višňová
- TJ Prostřední Lhota
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Měsíčník pro Mokrovraty, Pouště3
1a// okolí
2016
2017

3 / 2017

SCHOVAT BĚŽKY,
JDEME PĚŠKY!
SEJDEME SE NA
BESEDNÉ
V SOBOTU
15. DUBNA 2017
V 15:OO HODIN

Mokrovratský

zpravodaj

3

březen 2017

PŘÍLOHA NOVOKNÍNSKÉHO ZPRAVODAJE

OPRAVA FASÁDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Několik let nás trápil stav omítky této školy, a tak, když byla Středočeským krajem vypsána výzva na opravu základních škol, zastupitelstvo obce
se rozhodlo požádat o poskytnutí dotace na opravu vnějšího pláště této budovy. Začátkem loňského roku jsme tedy podali žádost o dotaci a v dubnu
2016 nám byla přiznána z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského
fondu rozvoje obcí a měst dotace ve výši 2 miliony Kč.

X

chotilsk¯
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MOKROVRATSK¯

zpravodaj
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3 / 2017

V září loňského roku začala ﬁrma VPK Suchý pracovat na opravě fasády a v lednu 2017 byly práce dokončeny. Tato ﬁrma odvedla velice dobrou
práci a za to jí patří náš veliký dík, stejně jako Středočeskému kraji za ﬁnanční podporu.
Při opravě fasády se ukázalo, že práce budou muset být ještě více rozšířeny, než byly v původním rozpočtu. Západní část budovy musela být udělána kompletně nově, a tak celkové náklady na opravu omítky vyšly na necelé 3 miliony Kč.
Během této akce byly ještě vyměněny vchodové dveře na zahradu na východní i západní straně budovy a byl nově osvícen vstup do školy.
Nátěrem omítky se škola rozzářila, a tak se opět stala krásnou dominantou východní části naší obce.
Stanislava Ecklová
starostka obce

AKTUALITY Z NAŠÍ ŠKOLY

Naše další úsilí bude směřovat k blížícím se velikonočním svátkům a o jejich průběhu Vás budeme informovat
v příštím Mokrovratském zpravodaji.
kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ
Mokrovraty

Duben 2017
11. 4. 2017

velikonoční tvořivé odpoledne

ZŠ i MŠ

13. 4. – 17. 4. 2017

velikonoční prázdniny

ZŠ i MŠ

24. 4. 2017

Den otevřených dveří

ZŠ

26. 4. 2017

zápis do 1. ročníku

ZŠ

„Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný…“
Srdečně Vás zveme na velikonoční tvořivé odpoledne rodičů a dětí v úterý
11. dubna 2017 od 15 hodin do mateřské školy.
Těšíme se!
• 9. březen se stal významným předělem ve zvelebování budovy naší školy.
Byla dokončena a slavnostně předána nová fasáda školy spolu s novými
bočními dveřmi. Předání se zúčastnily všechny děti z naší školy a slavnostně přestřihly stuhu ke vstupu do nově opravené, žlutě zářící školy.
Rádi bychom touto cestou poděkovali paní starostce a zastupitelům obce,
bez jejichž obětavé pomoci by takové náročné úpravy nebyly možné.

II

• 21. 3. jsme vynesli z naší školy „Moranu“ ke Kocábě, rozloučili se se
zimou a přivítali jaro. Akce se zúčastnily děti z MŠ a ZŠ a společně
zopakovaly prvky environmentální
výchovy o ochraně přírody a o jarním období.
• „Nová dobrodružství veverky Zrzečky“ je název divadelního představení, které se uskutečnilo v naší
škole 27. 3. a bylo hrazeno z výtěžku masopustního průvodu v Mokrovratech. Děkujeme.

MOKROVRATSK¯

zpravodaj

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ MOKROVRATY
Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání:

STŘEDA

26. 4.
2017

• 1. dosažení věku zapisovaného dítěte dle ustanovení
§ 36, odst. 3) zákona 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění;
• 2. přiměřená tělesná a duševní vyspělost dítěte;
• 3. trvalý pobyt dítěte v Mokrovratech (přednostně), a to do naplnění
kapacity.
Zápis do 1. ročníku Základní školy v Mokrovratech pro školní rok 2017/2018
se uskuteční ve středu 26. 4. 2017 od 14.00 do 17.00 hodin v budově ZŠ
Mokrovraty, v I. třídě – přízemí.
K zápisu se s rodiči dostaví děti, které nejpozději k 31. 8. 2017 dovrší věk
šesti let a děti, které měly v minulém roce odklad školní docházky. S sebou
vezměte občanský průkaz a rodný list dítěte.
Náhradní termín: čtvrtek 27. 4. 2017 (je nutno se předem domluvit, tel.:
318593841, e-mail: zs.mokrovraty@seznam.cz).

MOKROVRATSK¯

zpravodaj
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SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU V ROCE 2017
Sobota 22. 4. 2017:
• Pouště, náves
• Mokrovraty, před obchodem

9:39 – 9:49 hod.
9:54 – 10:04 hod.

- pouze nepoškozený (záclony, závěsy)
SOBOTA

• Drobné elektrické spotřebiče:
- použitelné i poškozené (rádia, žehličky, mixery, toustovače, fény…)

2017

• Peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky:
- použitelné i poškozené > kromě spacáků, ty pouze s funkčním zipem
a čisté

22. 4.

Nebezpečný odpad: staré barvy, motorové oleje, olejové ﬁltry, brzdová kapalina, rozpouštědla, kyseliny,
hydroxidy, detergenty a odmašťovadla, fotochemikálie,
staré léky, zbytky zahradní chemie, olověné aku baterie, monočlánky, zářivky, apod.

• Obuv:
- pouze nepoškozená > páry svázané nebo zabalené a zavázané v igelitových taškách, aby se neztratily od sebe při manipulaci
• Hračky – plastové, plyšové:
- pouze nepoškozené a čisté, pokud má hračka více částí (stavebnice,
lego…), tak je potřeba dobře zabalit

Nebezpečný odpad lze odložit zdarma.

• Knihy

ZAHÁJENÍ SBĚRU BIOODPADU 2017
Občané Mokrovrat a Pouští mohou od soboty 1. 4. do 4. 11. 2017 odkládat
zbytky z údržby zeleně a zahrad každou sobotu od 10:00 do 14:00 hod.
ve dvoře hasičské zbrojnice Mokrovraty.

SBĚR POUŽITÉHO OŠACENÍ

18.–26.
dubna
2017

DIAKONIE Broumov,
sociální družstvo
VYHLAŠUJE SBĚR POUŽITÉHO OŠACENÍ
Seznam věcí ke sběru ošacení:

• Letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské):
- použitelné i poškozené (trika, mikiny, tepláky, šaty, kalhoty, riﬂe, košile, svetry, noční košile, tílka, pyžama, šátky)
- pouze nepoškozené funkční zip, neroztržené (zimní bundy, kabáty,
spodní prádlo, ponožky, halenky, čepice, rukavice, šály, plavky,
opasky, kabelky)
• Domácí textil:
- použitelný i poškozený (lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, látky,
ubrusy, látky [minimálně 1m2, ne odřezky])

IV
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VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
• ledničky, televize, počítače, matrace, koberce, stany –
z ekologických důvodů
• nábytek, jízdní kola a dětské kočárky – ty se transportem
znehodnotí
• silně znečištěný, plesnivý a vlhký textil – znehodnotí se
tím ostatní textilní materiál
• nádobí bílé i černé, skleničky, porcelán
• lyže a lyžáky

✘

Sbírka se uskuteční
• od 18. 4. 2017 do 26. 4. 2017 na Obecním úřadě v Mokrovratech
Bližší informace Vám sdělíme na tel. číslech:
• 318 593 812
• 318 593 082

PODĚKOVÁNÍ
Tímto bych chtěla moc poděkovat občanům Mokrovrat za pomoc při
sbírání víček pro mého syna Kubíčka. Od listopadu do února se nasbíralo 1355 kg víček. Peníze za víčka budou použity na speciální rehabilitaci,
kterou neplatí zdravotní pojišťovna.
Děkujeme. Kubík s maminkou

MOKROVRATSK¯

zpravodaj
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Kontaktujte fotbalové
trenéry s licencí C:
Milan Stingl
tel.: 606 201 914
e-mail: stingl-milan@seznam.cz

EET
POKLADNÍ
SYSTÉMY
www.SPRAVA EET .eu
Prodej a servis
/"$&01/Ā+ģ %
-,()!"+

+420 603 836 323

PRODEJ
SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky
typu Tetra hnědá a Dominant ve všech
barvách z našeho chovu:
- stáří 14 až 19 týdnů,
- cena 149 až 180,- Kč/ks.
Prodej: 6. dubna a 16. května 2017
Nový Knín – u firmy ELKO
17:15 hod.
Při prodeji slepiček - výkup králičích
kožek - cena dle poptávky.
Informace:

Po-Pá 9:00-16:00 hod.
Tel.: 601 576 270,
606 550 204, 728 605 840

9SiWHNRGKRGVHY
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!!! NEPROPÁSNĚTE SVOU ŠANCI !!!
BEZSTAROSTNÉ A EKOLOGICKÉ VYTÁPĚNÍ
VAŠEHO DOMU S DOTACÍ AŽ 127 500 Kč

TEPELNÁ ČERPADLA
FUJITSU
TOSHIB
A
Stanislav Hrbek
Chotilsko 31, 262 03 Nový Knín
774 687 758, stanislav.hrbek@seznam.cz
www.topeni-voda-hrbek.cz | www.vytapenidomu.cz

Nabízíme Vám montáž i zpracování žádosti
pro druhé kolo kotlíkové dotace.

