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INZERCE

Český rozhlas Region přináší zprávy
z Nového Knína, dobrou náladu
i Ježíškova vnoučata
Také máte pocit,
že dnešní doba přeje
špatné náladě? Tak
zkuste vysílání Českého rozhlasu Region.
A zjistíte, že přesné
a užitečné zprávy
z vašeho okolí a dobrá
nálada se nemusí vylučovat. V Novém Kníně Region naladíte na
frekvenci 100 FM.
„V Regionu si myslíme, že svět kolem nás ve skutečnosti není tak
černý, jak to z novin nebo z televize vypadá. Proto se snažíme do vysílání dávat i dobré zprávy nebo pozvánky na hezká místa kolem nás,“
říká ředitel Českého rozhlasu Region Tomáš Pancíř. A zprávy od nás
se v poslední době objevují ve vysílání častěji než v minulosti. Zatímco mnohá ostatní média opisují internet nebo informace vytelefonovávají na dálku, Region má tým šikovných reportérů a redaktorů, které
u nás pravidelně můžeme potkávat. „Důraz klademe i na užitečné
a praktické informace, přinášíme třeba opravdu lokální předpověď
počasí nebo zprávy o výpadcích elektřiny či aktuálních problémech
ve středočeské autobusové dopravě,“ doplňuje programový šéf stanice Pavel Kozler.
A v těchto týdnech Český rozhlas Region nejen informuje, ale také
pomáhá opuštěným starým lidem. Rozhlas v půlce listopadu spustil
projekt Ježíškova vnoučata. Princip je jednoduchý. Osamělí lidé z domovů a dalších zařízení pro seniory si mohou přát dárky k Vánocům. A posluchači tato jednotlivá přání plní prostřednictvím webu
jeziskovavnoucata.cz. „Je to fantastické, zapojují se úplně neznámí
lidé a podle svých možností nabízejí dárky. Spousta starých lidí si
totiž přeje úplně obyčejné věci, jako výlet do míst svého mládí nebo
setkání s někým, koho mají rádi,“ dodává Tomáš Pancíř.
Další podrobnosti o vysílání Českého rozhlasu Region najdete na
webu region.rozhlas.cz.
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi několik slov k investičním akcím z dotací na povodňové škody. Celkem se na území města realizovalo dvanáct staveb. Nejvýznamnější
je samozřejmě most do ulice Jatecká a železný most u Sirotkova mlýnu.
Podařilo se též zrekonstruovat komunikace k Výzkumnému ústavu, od Nebeského rybníku a část vedoucí na Hranice. V současné době se dokončují
lávky na Kocábě.
Na všechny stavby bylo vydáno stavební povolení a mosty a lávky jsou
pod důkladným dohledem pracovníků Povodí Vltavy, aby nedošlo ke zhoršení průtoků, ale naopak. Pro informaci nová lávka U Šrámků má o 6 % větší průtočný profil oproti té původní. Také dozor investora kontroluje pravidelně průběh staveb. Doufejme, že nás v blízké době nečeká žádná povodeň
a že nové mosty, lávky a komunikace budou sloužit dlouhý čas. Děkuji všem
uživatelům za trpělivost po dobu výstavby.
Ing. Tomáš Havlíček
starosta

Titulní kresba:
Nový most u Sirotkova mlýna, citlivě osazený do terénu.
Novoknínsk¯

zpravodaj
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Vážení spoluobčané,
nejsem příznivec řešení záležitostí přes média, ale dovolte mi vyjádřit po
dvou příspěvcích Zlatohorců ve zpravodaji můj pohled.
Ve funkci starosty města jsem od prosince 2004. V té době jsem převzal
hlavní úkoly, které řešil už několik let můj předchůdce Jirka Krása – získat významnou dotaci na novou ČOV, dostavbu kanalizace, posílení zdrojů
pitné vody a následnou dostavbu vodovodu. Jistě to zní neuvěřitelně, ale
všechny tyto úkoly se protáhly na dalších dlouhých čtrnáct let – v příštím
roce by měly být dokončené poslední úseky vodovodu.
Ale popořádku. Protože po dalším neúspěšném pokusu o dotaci v roce
2005 bylo již nezbytné vybudovat novou ČOV, rozhodlo zastupitelstvo o přijetí dotace i s poměrně velkou spoluúčastí města (55 %) z Ministerstva zemědělství. Realizace tohoto díla v celkové ceně 28.547 tis. Kč s dotací 12.699 tis.
Kč byla v letech 2008 a 2009. Následně se podařilo konečně získat dotaci
na dostavbu kanalizace ze SFŽP, v celkové ceně díla 83.768 tis. Kč s dotací
66.620 tis. Kč. Při této akci se podařilo z vlastních zdrojů vybudovat část
vodovodu v celkové ceně 6.966 tis. Kč. Dále v roce 2015 byl vybudován vodovodní přivaděč ze zdrojů v Chotilsku v celkové ceně 5.874 tis. Kč s dotací
5.580 tis Kč. V následujícím roce byla zahájena stavba Vodovod Nový Knín
– etapa III. a s celkovými náklady 5.731 tis. Kč s dotací 4.050 tis. Kč a konečně letos na podzim poslední etapa – III. b v celkové ceně 10.189 tis. Kč
s dotací 8.661 tis. Kč.
Bohužel nepříjemným průvodním jevem této výstavby je hrozný stav našich místních komunikací. Již několik let před vypuknutím celého procesu
se moc neopravovalo z pochopitelných důvodů a bohužel po dokončení jednotlivých úseků je stav většinou žalostný. Pro někoho nemusí být výstavba
vodohospodářské infrastruktury prioritou, ale z mých zkušeností, jestliže
se dům staví od základů, tak každá obec od vodovodu a kanalizace.
Vedle těchto hlavních akcí se samozřejmě život ve městě nezastavil,
a tak se třeba povedlo významně zrekonstruovat radnici s dotací a malou
spoluúčastí, opravit mincovnu, velkou budovu ZŠ, zdravotní středisko, vybudovat bezdrátový rozhlas a zabezpečit historickou sýpku ve Starém Kníně. Do toho všeho snažení bohužel tvrdě zasáhly povodně v červnu 2013.
Jejich jediným kladem jsou dotace na povodňové škody v celkové výši 55
mil. Kč s jen 10% účastí města.
Myslím si, že se v uplynulých letech neudělalo málo, ale na druhé straně
je spousta problémů, které na řešení teprve čekají. Je proto třeba pracovat
tak, aby se problémy řešily, a věřte mi, že k tomu je potřeba i odvaha přijmout odpovědnost.

Ing. Tomáš Havlíček
starosta
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zasedání městské rady a zastupitelstva města
USNESENÍ č. 26/17 ze zasedání Zastupitelstva města Nový Knín ze dne 5. 10. 2017
• USNESENÍ č. 1 – 26/2017 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
volí ověřovatele zápisu – pány
Ondřeje Moravce a Josefa Kolku.
• USNESENÍ č. 2 – 26/2017 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje program zasedání zastupitelstva.

• USNESENÍ č. 3 – 26/2017 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
projednalo situaci v provozování
vodohospodářské
infrastruktury
a schvaluje, že město si bude provozovat vodohospodářskou infrastrukturu samo.
Ing. Tomáš Havlíček, starosta města
Petr Chmelík, místostarosta
V Novém Kníně dne 5. 10. 2017

USNESENÍ č. 27/17 ze zasedání Zastupitelstva města Nový
Knín ze dne 2. 11. 2017
• USNESENÍ č. 1 – 27/2017 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
volí ověřovatele zápisu – MUDr. Miloše Nevařila a Michala Rambouska.
• USNESENÍ č. 2 – 27/2017 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje doplněný program zasedání zastupitelstva.
• USNESENÍ č. 3 – 27/2017 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje zřízení vedlejší činnosti
volné – výroba, obchod a služby jinde nezařazené.
• USNESENÍ č. 4 – 27/2017 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje rozdělení prostředků na
sport a kulturu dle předloženého
návrhu následovně: TJ Sokol Nový
Knín 100 000 Kč, SK Nový Knín
Novoknínsk¯

56 000 Kč.
• USNESENÍ č. 5 – 27/2017 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
projednalo body 6. a 7. z programu
mimořádného zasedání Zastupitelstva města Nový Knín č. 27/17 a odkládá je na příští jednání zastupitelstva.
• USNESENÍ č. 6 – 27/2017 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
projednalo informace k doplnění
podkladů pro kontrolní výbor v záležitosti související s ulicí Ledrenskou a ukládá starostovi podání
požadovaných informací a podkladů
do pondělí 6. 11. 2017.
Ing. Tomáš Havlíček, starosta města
Petr Chmelík, místostarosta
V Novém Kníně dne 2. 11. 2017

zpravodaj
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USNESENÍ č. 72/17 ze zasedání Rady města Nový Knín ze dne
16. 10. 2017
• USNESENÍ č. 1 – 72/2017 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program zasedání Rady města Nový
Knín.
• USNESENÍ č. 2 – 72/2017 – RM
Rada města Nový Knín projednala návrh rozpočtu SDH Nový Knín.
• USNESENÍ č. 3 – 72/2017 – RM
Rada města Nový Knín bere na
vědomí situaci v provozování vodohospodářské infrastruktury.
• USNESENÍ č. 4 – 72/2017 – RM
Rada města Nový Knín neschvaluje nabídku na právní ochranu města
od společnosti DAS Rechtsschutz AG.
• USNESENÍ č. 5 – 72/2017 – RM
Rada města Nový Knín projednala provedení ošetření krovů a
ostatních dřevěných prvků budovy
špýcharu na faře ve Starém Kníně
firmou Chytré střechy a doporučuje zastupitelstvu města schválit
smlouvu s firmou Chytré střechy.

• USNESENÍ č. 6 – 72/2017 – RM
Rada města Nový Knín projednala žádost o dotaci pro sociální fond
MAS Brdy-Vltava a doporučuje jí
dát do rozpočtu 2018.
• USNESENÍ č. 7 – 72/2017 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje
smlouvu na pronájem nebytových
prostor v objektech Žižkova 43, Nový
Knín a Libčice 82 paní J. K.
• USNESENÍ č. 8 – 72/2017 – RM
Rada města Nový Knín pověřuje
stavební komisi projednáním majetkových záležitostí.
• USNESENÍ č. 9 – 72/2017 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje
zpracování cenové nabídky na úpravu dokumentace na rekonstrukci
místní obslužné komunikace 16B
v Sudovicích.
Ing. Tomáš Havlíček, starosta města
Petr Chmelík, místostarosta
V Novém Kníně dne 16. 10. 2017

USNESENÍ č. 73/17 ze zasedání Rady města Nový Knín ze dne
23. 10. 2017
• USNESENÍ č. 1 – 73/2017 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program zasedání Rady města Nový
Knín.
• USNESENÍ č. 2 – 73/2017 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje
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Novoknínsk¯

program mimořádného zastupitelstva dne 2. 11. 2017.
Ing. Tomáš Havlíček, starosta města
Petr Chmelík, místostarosta
V Novém Kníně dne 23. 10. 2017

zpravodaj
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USNESENÍ č. 74/17 ze zasedání Rady města Nový Knín ze dne
30. 10. 2017
• USNESENÍ č. 1 – 74/2017 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje
rozšířený program zasedání Rady
města Nový Knín.

Rada města Nový Knín projednala žádosti o zaměstnání a konstatuje, že nebude navyšovat počet
zaměstnanců.

• USNESENÍ č. 2 – 74/2017 – RM
Rada města Nový Knín projednala požadavky nájemníka E. N.
a schvaluje jednání s provozovatelem kotelny o snížení výše minimálního odběru a bere na vědomí návrh
na další opatření.

• USNESENÍ č. 4 – 74/2017 – RM
Rada města Nový Knín projednala varianty nového ozdobení vánočního stromu na náměstí a schválila
nejvhodnější variantu.

• USNESENÍ č. 3 – 74/2017 – RM

Ing. Tomáš Havlíček, starosta města
Milan Brejcha, radní
V Novém Kníně dne 30. 10. 2017

USNESENÍ č. 75/17 ze zasedání Rady města Nový Knín ze dne
13. 11. 2017
• USNESENÍ č. 1 – 75/2017 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program zasedání Rady města Nový
Knín.
• USNESENÍ č. 2 – 75/2017 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje program zasedání zastupitelstva
města konaného dne 23. 11. 2017 od
19.00 hod. na radnici v Novém Kníně.
• USNESENÍ č. 3 – 75/2017 – RM
Rada města Nový Knín projednala postup ve změně provozování vodovodu a kanalizace a doporučuje
zastupitelstvu města schválit pracovní smlouvu s odborným zástupcem
na provozování vodovodu a kanalizace a projednala servisní smlouvu
s VHS Dobříš na překlenovací dobu
přechodu spravování vodovodu a kanalizace městem Nový Knín.
Novoknínsk¯

• USNESENÍ č. 4 – 75/2017 – RM
Rada města Nový Knín bere na
vědomí
rezignaci
předsedkyně
sportovní komise.
• USNESENÍ č. 5 – 75/2017 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje
přijetí účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN,
o.p.s., v rámci projektu obědy pro
děti pro ZŠ a MŠ Nový Knín.
• USNESENÍ č. 6 – 75/2017 – RM
Rada města Nový Knín bere na
vědomí výroční zprávu o činnosti
Základní školy Nový Knín ve školním roce 2016/2017.
Ing. Tomáš Havlíček, starosta města
Petr Chmelík, místostarosta
V Novém Kníně dne 13. 11. 2017

zpravodaj
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SDĚLENÍ RADNICE
Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
Jménem ČEZ Distribuce, a.s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném
přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci / Vašem městě, které se bude
konat dne:
• 14. 12. 2017 – od 7.30 hod do 13.30 hod.
v Libčicích čp.: 61, 68, 72, 74, 80, parc. č. 280/1

Uzávěrka vánočního čísla zpravodaje je v pondělí 11. 12. 2017
do 12.00 hodin. V tomto čísle nevydáváme reklamy.

Provoz na Městském úřadu Nový Knín v době vánočních svátků
V pátek 22. 12. 2017 bude Městský úřad Nový Knín v provozu do 12.00 hodin. V pátek 29. 12. 2017 bude v provozu také do 12.00 hodin. Ostatní dny
mezi svátky bude na úřadu běžný provoz. Stavební úřad bude ve dnech
28. – 29. 12. 2017 uzavřen.

Známky na popelnice
Známky na odvoz TKO jsou již v prodeji v podatelně nebo
v pokladně MěÚ Nový Knín.
Ceny za odvoz TKO
svoz 1x za 14 dní

1 400,- Kč

sezónní svoz

1 950,- Kč

týdenní svoz

2 100,- Kč

rekreanti
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700,- Kč

Novoknínsk¯

zpravodaj
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Sleva pro důchodce:

samostatně žijící důchodce

-600,- Kč

manželský pár

-300,- Kč

Platí v případě, že v domě není hlášena další osoba a pouze pro známku za svoz 1 x 14 dní!
• Dále žádáme o udržování pořádku v okolí sběrných míst na tříděný
odpad. Odpad, který se Vám nevejde do popelnic na TKO, se dá zdarma
odvést do sběrného dvora v Novém Kníně!
• ČERNÉ KONTEJNERY na směsný odpad jsou určeny pouze rekreantům,
ti ho mají řádně zaplacen.
• Informace platí pro občany Nového Knína a obcí spadajících pod MěÚ
Nový Knín.
Jana Kolková – správa majetku

Předplatné – Divadlo A. Dvořáka Příbram
Žádáme všechny, kdo se přihlásili na příští rok na předplatné do Divadla
Příbram, aby částku ve výši 1898,- odevzdali na MěÚ Nový Knín k rukám
J. Rambouskové nejpozději do 10. prosince 2017, kdy musí být finance
předány divadlu.

Vážení čtenáři a přátelé knihovny,
pomalu končí rok, ve kterém byla znovuotevřena
knihovna, a to v jiné budově. Otvíralo se 1. března 2017.
Pro toto období jsem vyhlásila tzv. čtenářskou amnestii, vzhledem k tomu, že ne každý se o otevření
knihovny ihned dověděl. Hojně tohoto využívali i čtenáři, kteří již v knihovně byli, ale z mnoha důvodů
nedodržovali výpůjční dobu.
Připomínám tedy, že výpůjční doba je jeden měsíc. Pokud nemůžete knihy v tomto termínu vrátit, stačí mi zavolat na telefon knihovny, který je také
nový, a já vám výpůjční dobu prodloužím. Nebo také stačí přijít s knihami,
které máte již přečtené, klidně si znovu nějakou půjčit a těm zbylým, které jste
nechali doma, samozřejmě lhůtu zase prodloužím. Toto je možné za předpokladu, že budete mít uhrazen roční čtenářský poplatek na každý kalendářní
rok a platí to i u dětí.
Po novém roce obdrží ti čtenáři, kteří knihy ještě nevrátili od roku 2016,
informativní dopisy s přehledem půjčené literatury. Prosím, ti z vás, kterých
se to bude týkat, aby reagovali na tento dopis a výzvu.
Novoknínsk¯

zpravodaj
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Ještě se trochu pochlubím. Od 1. března do dnešního dne psaní tohoto článku, tj. 22. 11. 2017, se zaregistrovalo 35 nových čtenářů! Jsou to převážně naši
nejmenší a za to jsem velice ráda a doufám, že je to ta správná vlna knihomolů!
Pro úplnost uvádím telefonní číslo a ceník služeb naší knihovny. V tabulce
služeb není uvedeno správné poštovné, za což se omlouvám, ale základní sazby jsou správné. Telefon: 704 377 768.

Ceník služeb
Výpůjční lhůta
Kniha

4 týdny

Periodikum

4 týdny

Doba (po překročení stanovené lhůty)

Sankce (Kč)

Po uplynutí 4 týdnů – poplatek z prodlení

10.-

Po uplynutí 8 týdnů – 1. písemná upomínka

20,- + 7,- poštovné

Po uplynutí 10 týdnů – 2. písemná upomínka

40,- + 7,- poštovné

Po uplynutí 12 týdnů – 3. písemná upomínka – doporučený dopis

80,- + 10,- za každou vymáhanou knihu

Oddělení pro dospělé čtenáře
Položky

Částka (Kč)

Registrace na 1 rok

120,-

Studující

60,-

Jednorázová registrace

20,-

Ztráta čtenářské legitimace

20,-

Poškození čárkového kódu

20,-

Ztráta nebo poškození knihy

cena knihy + 50,-

Oddělení pro dětské čtenáře
Položky

Částka (Kč)

Registrace na 1 rok

60,-

Ztráta čtenářské legitimace

20,-

Poškození čárkového kódu

20,-

Ztráta nebo poškození knihy

cena knihy + 50,-

Meziknihovní výpůjční služba – poštovné 40,- Kč.
Internet
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Pro všechny uživatele zdarma

Novoknínsk¯
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Závěrem a možná i s předstihem přeji všem, kteří rádi chodí do knihovny, aby jí navštěvovali stále, rádi a pravidelně. Samozřejmě přeji všem čtenářům, ale i obyvatelům Nového Knína i blízkého okolí nádherné vánoční
svátky. Do roku 2018 přeji pevné zdraví, lásku našich bližních a hlavně
životní energii a pohodu. Přeji všem, aby dokázali zpomalit neskutečně šílené tempo naší doby a třeba i se posadit do křesla, pod lampu a… přečíst
si knihu.
Pokoj lidem dobré vůle.
Marie Kápičková

Prosinec v naší farnosti
Dostal jsem otázku, kdy vlastně v letošním roce
začíná advent. Zda je to již tuto neděli (26. 11.), nebo
další (3. 12.). Také v rozhlase zazněla zpráva: že 26. 11.
je první adventní neděle. Hned druhý den se redaktor omlouval a uvedl vše na správnou míru. V letošním
roce advent začíná 3. 12. – to je první adventní neděle. Je
to nejkratší adventní čas: 24. 12. slavíme 4. adventní neděli a večer se již
radujeme z narození Pána Ježíše Krista – je Štědrý den.
Advent je latinské slovo a znamená příchod. V adventním čase se připravujeme na příchod Božího Syna. Připomínáme si to, co se událo v Betlémě – narození Ježíše Krista. Advent je doba ztišení, modlitby a pokání,
čas přípravy na slavení svátku Božího narození. O první adventní neděli
budou požehnány adventní věnce, u kterých se setkává rodina ke společné
modlitbě.

J

Historie adventního věnce
Na počátku bylo KOLO...
Zvyk používání adventního věnce je starý přibližně 150 let. První adventní věnec měl podobu dřevěného kola od vozu. Jeho dějiny nás vedou
do nejnižších sociálních vrstev obyvatel Hamburku předminulého století,
přesněji do Záchranného ústavu pro opuštěné děti, který se nazýval "Na
drsném rohu".
Byla to slámou pokrytá ratejna, chatrč na zapadlém okraji města. Zde
pracoval tehdy Johann Hinrich Wichern, mladý pedagog a později zakladatel "Vnitřní misie", který v Göttingenu a v Berlíně studoval teologii.
V roce 1839 poprvé pověsil tento kněz před Vánocemi od stropu dřevěNovoknínsk¯
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ný kruh se svícemi. Celkem po obvodu kruhu bylo 23 svící, 4 velké a bílé, 19
malých a červených, na každý den do Štědrého dne. Denně během krátké
pobožnosti, nejprve v polední přestávce a později za svítání, byla zapálena
jedna svíce. V roce 1851 byla poprvé vyzdobena celá jídelna tohoto útulku
jedlovými větvičkami, stejně tak byl zdoben i věnec. Tento předvánoční
zvyk se šířil velmi rychle. Poprvé měli adventní věnec v kostele v Cáchách,
měl však pouze čtyři svíce.
Později se adventní věnec objevil v protestantském prostředí na severu
země, potom v sousedních zemích. V našem století se objevuje tento zvyk
v jižní katolické části Německa. Pomocí emigrantů se dostal adventní věnec
až do Severní a Jižní Ameriky.
Kruhová podoba věnce symbolizuje ustavičnou cestu slunce a zároveň
i věčnost. Krátké dny v prosinci před "drsnými" nocemi jsou nejtmavějšími
v roce. Je to čas bludiček, skřítků a bílých paní, jejichž návštěva, jak se věřilo, zaručila velkou úrodu pro příští rok. Věnce, které byly v oknech obydlí
a dvorců, měly ukázat cestu těmto bytostem. A od těchto světel až k adventnímu věnci, který ohlašuje blízké narození Krista, je už jen krátká cesta.
Adventní věnec, jak se domníváme, je nejspíš opakování jednoho starého
zimního zvyku. Tento zvyk se vrací tak, jako mnoho jiných, zpět ke kouzlu
kruhu a stojí jako symbol pro přírodní sílu. Zelené větve byly v předkřesťanské době přinášeny do domů a chatrčí. Vonící větve jedlí, jak se věřilo,
sloužily přátelským lesním duchům jako útočiště a věnce ze slámy měly
přinášet požehnání, odrážet zlé duchy. Proto se také obvazovaly zlatými
stuhami, znamení slunce.
Tradiční barva adventního věnce je však červená a zelená. Červená
upomíná na krev Kristovu prolitou za spásu světa, obě barvy pak symbolizují život. Jako ozdoba se používají také jablíčka, od času ráje jsou plody
života, kulaté jako věnec sám a dobré jako Boží přízeň.
Přejato a upraveno podle "Kirchen Zeitung" Eichstätt 1992 (http://www.pastorace.cz/clanky/historie-adventniho-vence).

J
Bohoslužby o Vánocích ve staroknínské farnosti:

24. 12.

4. adventní neděle
Štědrý den

25. 12.

narození Páně
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10.30
15.00
21.00
24.00
8.30
10.30

Novoknínsk¯

Starý Knín
Živohošť
Borotice
Starý Knín
Borotice
Starý Knín

vigilie
vigilie
Rybova mše vánoční
Brixi – pastorální mše D dur
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26. 12.

Svátek sv. Štěpána

27. 12.

Svátek sv. Jana
Svátek sv. Betlémských
dětí
pátek
sobota

28. 12.
29. 12.
30. 12.
31. 12.

neděle svátek Svaté
rodiny

8.30
10.30
16.00
15.00

Borotice
Nový Knín
Nový Knín
Čelina

koncert farního sboru
mše s žehnáním vína

16.00 Nový Knín

setkání dětí u jesliček, mše svatá

17.00
15.00
8.30
10.30

koncert – Rybova mše vánoční
obnova manželských slibů
obnova manželských slibů

Nový Knín
Libčice
Borotice
Starý Knín

P. Josef Andrejčák, O. Cr.

ČRS MO INFORMUJE
ČRS, z.s., MO Nový Knín sděluje nové termíny
výdejů povolenek na rok 2018
• leden
• únor
• březen

– 6. 1., 13. 1., 20. 1. a 27. 1. 2018
– 10. 2. a 24. 2. 2018
– 10. 3. a 24. 3. 2018

od 9–11:30 hod.
od 9–11:30 hod.
od 9–11:30 hod.

Mimo tyto termíny nebudou povolenky vydávány.
Další termíny budou upřesněny.

Zkoušky pro získání 1. rybářského lístku
Termíny provádění zkoušek jsou:
• leden
– 6. 1. a 20. 1. 2018
• únor
– 10. 2. 2018
• březen
– 24. 3. 2018

od 9–11:30 hod.
od 9–11:30 hod.
od 9–11:30 hod.

Místní organizace provádí přezkoušení a vydává povolenky v budově zdravotního střediska na náměstí Jiřího z Poděbrad č. 64, 262 03 Nový Knín
– zadní vchod.
Dodržujte zákaz vjezdu!
• Kontakt:

e-mail: rybariknin@seznam.cz
Novoknínsk¯
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Rybářské závody na revíru Koupelna a rybníčku Dolejšák
v Mokrovratech
A je to tu. Osmá hodina a na rybníku Koupelna v Novém Kníně už to
vře. Jak rybami v rybníčku, tak i dětmi na jeho břehu. Dětských rybářských
závodů se zúčastnilo 13 dětí, které jsem rozdělil do dvou kategorií od 6 do 8 let
a od 9 do 15 let. Měřila se každá ryba chycená na udičku. Celkem se nachytalo
16 ks ryb. Letošní závody přály těm dětem, co šly trochu rybářskému štěstí
naproti a dobře si své lovné místo prokrmily.
V kategorii do 8 let vyhrála Beáta Vitoňová s počtem 23 bodů, které se
podařilo chytit karase obecného. Na druhém místě se umístil Tadeáš Vitoň
s počtem 18 bodů a Justýnka Rejšková se umístila na třetím místě.
V kategorii do 15 let se s nejlepším výsledkem může pochlubit Tomáš
Poslední, který získal celkem 224 bodů (sedm ryb, z toho 4 kapříci), což je
zatím rekord Koupelny. Též dostal cenu za nejlepšího rybáře – dřevěného lipana. Druhé místo se 102 body obsadila Katka Rejšková, které se podařilo chytit
2 kapříky a 2 okouny. Třetí místo a čtvrté místo obsadili Michal Branda a Michal Němec se shodným počtem 38 bodů. V této kategorii bohužel nic nechytili
Jirka, Vojta a Matěj, ale bylo nádherné počasí a čas strávený v přírodě na
čerstvém vzduchu se nedá ničím nahradit a doufám, že tato zkušenost Jirku,
Vojtu a Matěje od rybaření neodradí. Jirku určitě ne, protože hned druhý den
na závodech v Mokrovratech skončil na krásném třetím místě.

14
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Čtvrtý ročník přátelských rybářských závodů pro děti z rybářských
kroužků – MOKROVRATSKÉ MŘENKY a NOVOKNÍNSKÝ LEDŇÁČEK
i jejich přátele se uskutečnil v neděli 14. 5. 2017. Krásné a slunečné počasí
přilákalo 18 chytajících dětí. Děti jsem rozdělil opět do dvou kategorií. Měřila
se každá rybička. Celkem se nachytalo neuvěřitelných 179 ks měřených ryb,
což je úctyhodný výkon i pro rozhodčího, který všechny ryby řádně změřil a
zapsal. Musím za to poděkovat Jirkovi Hájkovi, který mi s touto akcí pomáhal.
Oceněny byly všechny děti, zde zmíním jen ty nejlepší. V mladší kategorii
vyhrál Šimon Kolář s počtem 248 bodů. Na druhém místě se umístila Barbora
Dvořáková s počtem 121 bodů a třetí místo obsadila Beata Vitoňová, která dosáhla 97 bodů.
Ve starší kategorii se nejlepším výsledkem může pochlubit Luboš Halamka,
který získal celkem 582 bodů, čímž vytvořil nový rekord a stávající byl překonán o 138 bodů. Druhé místo obsadila Katka Rejšková, která nachytala celkem
552 bodů. Luboš v této kategorii nachytal 30 kusů ryb. Katka měla 27 ks ryb.
Třetí místo obsadil Jiří Honzálek, který chytl 305 bodů ryb.
Děti byly odměněny praktickými cenami, na které přispěl ČRS, z.s., místní
organizace v Novém Kníně. Každé dítě si odneslo nějakou drobnost a krásný
diplom. Lukáš dostal cenu za nejlepšího rybáře, a to dřevěného lipana. Tuto
cenu uděluji již druhým rokem a je to cena pro nejlepšího rybáře Nového
Knína a Mokrovrat. Cenu mi pomohl vyřezat místní truhlář Karel Kalát. Už
teď se těším na příští rok, kdy si tuto podařenou akci budeme moci zopakovat
a děti určitě doufají, že ryby budou brát jako letos. Na konec použiju pozdrav
od rodačky z Mokrovrat : „Ať se třpytí rybka v síti!“
David Veselý, Mokrovraty

Novoknínsk¯
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Okénko ze školství 11-2017
Svátek zvířat
Naší školou se 4. října 2017 už od rána hlasitě
rozléhalo, že je zmatek, když zvířata mají svátek.
Naštěstí to nevolal vyděšený učitelský sbor ani znepokojení rodiče, nýbrž jsme si vesele notovali písničku od pánů Svěráka a Uhlíře. A proč by taky ne,
vždyť zvířátka měla opravdu svátek a ten jsme se všichni rozhodli řádně
oslavit. A vzali jsme to z gruntu! Jedna třída se rázem proměnila v malou
zoo, ve které si mohli popovídat andulky s korelami, želvičky s agamami,
osmáci s pískomilem, morčátka s křečky a králíčky a jen britský kocourek
působil trošku osamoceně, protože anglicky zřejmě nikdo z přítomných zvířátek nehovořil, i když beránek kamerunský pobekával docela sečtěle. Ve
vedlejší třídě zase probíhala beseda s panem hajným, který jak známo je lesa
pán, a tak jsme
se mohli dozvědět spoustu zajímavostí o lesní zvěři i o tom,
jak je pro ni
náročná zima.
To nás inspirovalo k vyhlášení soutěže o
nejlepší
sběrače kaštanů.
Kaštánky pak
jako
poděkování rádi panu
hajnému předáme. Tím ale
zábava se zvířátky na naší
škole nekončila. V dalších třídách nás totiž čekalo veselé soutěžení v kvízech, skládankách a hádankách a také malé výtvarné dílničky, zpívání s kytarou a promítání pohádek se zvířecími hrdiny.
Den utekl jako voda a my se plni zážitků i obohaceni o pár nových
vědomostí rozutekli za svými domácími mazlíčky, abychom jim také popřáli
a pošeptali, jak moc jsme rádi, že je máme.
1. stupeň
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Literární toulky Prahou
Dne 10. října 2017 navštívili žáci 9. třídy v rámci literárních toulek Prahou
Malou Stranu. Z Nového Knína jsme odjeli autobusem do Prahy a tramvají
jsme se přesunuli
na Malou Stranu.
Zde jsme mapovali
místa, kde se odehrával děj Nerudových Malostranských
povídek.
Připomněli jsme si
jednotlivé povídky
a Nerudovou ulicí
jsme vystoupali až
k   domu U Dvou
slunců, kde Neruda žil se svými
rodiči a tvořil svá
první díla. Zopakovali jsme si, co
víme o jeho životě
a díle.
Poté jsme vyšli na Pražský hrad a užili si nádherný výhled na Prahu.
Tramvají jsme odjeli k nákupnímu centru a společně jsme poobědvali. Autobusem jsme se vrátili do Nového Knína. Při hodině literatury jsme zhodnotili exkurzi jako zdařilou.
Mgr. Jana Zouchová

Dopravní
výchova
Měsíc říjen byl
pro čtvrtou a pátou třídu ve znamení dopravní výchovy. Nejprve si
žáci 11. října 2017
osvěžili s pracovníkem BESIPu své
vědomosti o dopravních
značkách a základních
Novoknínsk¯
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předpisech a pravidlech silničního provozu. Poté se dozvěděli celou řadu
důležitých zásad správného chování chodců a cyklistů v obci i mimo ni a seznámili se s řešením různých situací na křižovatkách. Aby však nezůstalo
pouze u teorie, vše si děti posléze vyzkoušely 17. října v reálu na krásném
příbramském dopravním hřišti. Ti pozornější se po úspěšném absolvování
testů stali právoplatnými držiteli řidičského průkazu na kolo a tímto jim
všem proto moc gratulujeme.
Doprava do Příbrami a zpět byla hrazena z prostředků BESIPu.
1. stupeň

Drakiáda

Dne 18. října 2017 jsme již tradičně po svačině vzali draky a vyrazili
s celým 1. stupněm na louku za bytovkami. Byla sice velká mlha, takže jsme
se zpočátku ani někteří na louce neviděli, ale mlha brzy opadla a mohlo
se začít s létáním. Zanedlouho se nad námi začali prohánět draci různých
barev, tvarů a velikostí. Je pravda, že se drakům muselo trochu domlouvat
a trochu s nimi popoběhnout, ale o to větší radost byla, když se drak vznesl
a letěl. A to ani nemluvím o tom, že draci se nejlépe pouští ve dvojici, přál
bych vám vidět tu spolupráci.
A jak jsme tak všichni postupně propadli drakománii, ani jsme si nevšimli, že nám nakonec všechna ta mlha v podobě rosy vlezla do bot. Takže
jsme domů šli sice s promočenou obuví (ne všichni, ti předvídavější měli
holínky), ale všichni šťastní, protože snad nebyl drakovod, který by svého
draka nedostal do vzduchu.
1. stupeň
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Exkurze do Ústavu
termomechaniky
V úterý 7. listopadu
2017 zamířila 9. třída na
exkurzi do Ústavu termomechaniky AV ČR. Vědecké pracoviště od 60.
let využívá štolu raženou
pod Mikulí, tehdy za účelem průzkumu možných
ložisek zlata. Štola dnes
slouží ale zcela jinak.
Lze z ní vysát vzduch a
vytvořit zde vakuovou
komoru, která pak umožňuje extrémně rychlé proudění vzduchu a tím zkoumání vysokorychlostní
aerodynamiky kapalin a plynů. Výzkum např. simuluje proudění na turbínách a umožňuje volit optimální tvar lopatek. Ústav spolupracuje s předními výrobci, např. Doosan Škoda Power. Dále se v ústavu zkoumá a vyhodnocuje aerodynamika životního prostředí v nízkorychlostním tunelu nebo
přenos tepla a hmoty mezi materiály. Žáci si mohli při výkladu a otázkách
vědců ověřit své znalosti a dále poznat, jak vypadá vědecké pracoviště a co
obnáší vědecká činnost.
Mgr. Petr Tyrmer

Výtvarná soutěž
Ani jsme se nenadáli
a první dva měsíce školního roku utekly jako
voda. Léto nám vystřídal podzim a s ním přišlo i typické pošmourné
počasí. Naštěstí je naše
škola
plná
šikovných
a tvořivých dětí, které se
s obdivuhodným zápalem zapojily do výtvarné
soutěže a dokázaly i tyto
zamračené dny krásně
rozsvítit. Poslední říjnový den tak ve škole ožily
Novoknínsk¯
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nejrůznější halloweenské symboly a příšerky. Nejen že jsme mohli obdivovat nádherné strašidelné dýně, ale díky neuvěřitelné fantazii malých výtvarníků se nám na výstavce sešlo i veliké množství pavouků, temných hradů, bezhlavých rytířů, duchů, čarodějnic nebo koček. Chtěli bychom proto
moc poděkovat všem, kteří se do našeho soutěžení zapojili a přispěli tak
k veselé halloweenské náladě.
1. stupeň

Volba povolání
15. listopadu 2017 se ve školní jídelně uskutečnilo tradiční setkání rodičů
žáků 9. tříd se zástupci středních škol a učilišť, kteří zde prezentovali své
školy. Už brzo se totiž budou muset žáci 9. třídy rozhodovat o svém budoucím povolání. Držme jim palce, ať si zvolí dobře!

Beseda o kyberšikaně
20. listopadu 2017 měli rodiče našich žáků možnost po třídních schůzkách získat zajímavé informace na přednášce a besedě o kyberšikaně, která byla zajištěna ve spolupráci s odbornou společností Magdaléna o.p.s., jež
se dlouhodobě věnuje problematice sociálně patologických jevů.
Mgr. Jana Zouchová
výchovná poradkyně a preventistka SPJ

Zvýšení stravného
Ceny stravného od 1. 1. 2018
V souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění
pozdějších předpisů, se mění s účinností od 1. 1. 2018 ceny stravného ve
Školní jídelně Základní školy a Mateřské školy Nový Knín takto:
Kategorie

Cena do 31. 12. 2017

Cena od 1. 1. 2018

svačina, přesnídávka

3–7 let

7 Kč

9 Kč

oběd

3–6 let

19 Kč

22 Kč

oběd

7 let

22 Kč

24 Kč

Mateřská škola
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Základní škola
oběd

7 až 10 let

22 Kč

24 Kč

oběd

11 až 14 let

24 Kč

26 Kč

oběd

15 a více let

25 Kč

27 Kč

oběd

zaměstnanci

25 Kč

27 Kč

Do věkové kategorie jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve
kterém dosahují věku dle výše uvedeného věkového rozpětí. Školním rokem se rozumí období od 1. 9. do 31. 8. následujícího kalendářního roku.
PaedDr. Miloš Petřík
ředitel Základní školy a Mateřské školy Nový Knín

Srdečně zveme všechny rodiče a přátele školy na
tradiční Vánoční jarmark a Zpívání v kostele,
které se koná
13. prosince 2017
Jarmark od 17:00 hod. v budově školy
Zpívání od 18:00 hod. v kostele sv. Mikuláše
zaměstnanci školy

Novoknínsk¯
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Zlatohorci
Vážení spoluobčané, po malé přestávce Vám Zlatohorci
přinášejí další článek. Podle dosavadního ohlasu se na něj
těšíte – alespoň někteří.

Místní komunikace v Sudovicích
Úvodní příspěvek se týká neschválené zakázky – opravy místní komunikace v Sudovicích. Pro upřesnění – jedná se o silnici od sudovické hasičárny,
přes náves, nahoru k posledním nemovitostem. O tom, že všechny místní
komunikace v našem městě potřebují generální rekonstrukci, není vůbec pochyb. Tak žalostný stav komunikací ve městě možná nebyl ani těsně po válce.
Ale vše hezky postupně: na radě č. 57/2017 bylo schváleno, že pan místostarosta vypracuje pro město projekt včetně rozpočetu opravy této komunikace
(ve dvou variantách, a to s obrubníky a bez nich) a zastupitelstvo se pro jednu
z nich rozhodne. Jenže ejhle, byla vypracována pouze jedna, a to výrazně
dražší varianta projektu. Poté se podala žádost o dotaci a za zavřenými dveřmi
proběhlo výběrové řízení. Vítězná firma se téměř přesně strefila do maximálního rozpočtu – dotace činila 1 mil. Kč s 50% spoluúčastí našeho města.
Už pouhým zjištěním ceny komunikace za m2 bylo zřejmé, že silnice je buďto dvakrát delší, než je na mapě, nebo předražená o téměř 100 % ceny, za kterou se obvykle staví. Zlatohorci nechali vypracovat nezávislou nabídku, která
potvrdila, že vítězná firma požaduje skutečně dvakrát tolik, než je normální.
A to byl také důvod, proč zastupitelstvo naprostou většinou tento projekt a vítěznou firmu neschválilo. Ono by to asi ani nešlo. Bylo a je zřejmé, že nikdo
nenakupuje zboží 2x dražší. I s dotací to bylo prostě nehospodárné.
Na dalším, tentokráte mimořádném zastupitelstvu proběhla k tomuto diskuze s občany, kteří ve zmíněné části města bydlí. Od nich zazněla kritika řešení stavu komunikace i věcná připomínka, že při větších deštích po této silnici
teče dost velké množství vody a dešťová kanalizace je naprosto nefunkční anebo zcela chybí. A tak vyšlo najevo, že projekt pana místostarosty přívaly vody
vůbec neřeší. Nakonec tedy bylo i z tohoto důvodu dobře, že byl tento chybný
a předražený zamítnut. Ušetřili jsme tak spoustu prostředků, protože silnice
by stála 2x více, než je obvyklé, a po pár letech, možná i po několika měsících,
by silnice bez odkanalizování byla opět ve stavu, jako je nyní.

Bude chodník do Sudovic? Nejen chodník do Sudovic chybí
v Novém Kníně.
(Další názorný příklad, jak neřešit katastrofální situaci s pozemními komunikacemi.)
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Tento příspěvek se týká zajištění nezbytně nutného chodníku do Sudovic.
Zlatohorci navrhli komplexní řešení této stavby. Komplexní znamená, že
byl předložen návrh zajišťující technickou, právní, ekonomickou i prováděcí
stránku možné realizace chodníku.
Pan starosta i místostarosta namítli, že je zde mnoho vlastníku pozemků,
a tudíž by náš čekalo složité jednání pro získání stavebního povolení. Po náhledu do katastrální mapy jsme vlastníky zjistili: jsou dva – město Nový Knín a
Středočeský kraj. Pravda, sousedů k novému chodníku by bylo hodně a všichni samozřejmě účastníci řízení, ale který občan by nesouhlasil s chodníkem?
Dle našeho názoru by realizace byla možná. Jako příklad nám velice dobře
posloužila účelová komunikace mezi Starou Huti a Prachandou. Zde nebylo
stavební povolení potřeba - stavba je deklarována jako úprava krajnice. Sestavili jsme i předběžný hrubý rozpočet ve výši 200 tis. Kč. Bohužel, náš návrh
opět neprošel, chodník nebude. Děti, maminky s kočárky, starší i mladší občané budou nuceni i nadále každodenně riskovat, aby se pěšky dostali tam, kam
potřebují – do práce, do školy, k lékaři, na nákup.
Stále věříme, že je to jen prozatím a město s chodníky a cestami začne
něco dělat. Návrhy předkládané Zlatohorci nemají potřebnou podporu, nejsou
realizovány. Vedením města jsou prosazovány akce často velmi předražené,
podporované dotacemi s výraznou finanční spoluúčastí.
Přitom by se z městského rozpočtu dalo mnoho vybudovat hned, bez velkých nároků na administrativu a placení různých poradenských a výběrových firem.
Kde vzít peníze na opravu komunikací a chodníků?
Zlatohorci se už několik let snaží prosadit prodej městských bytů. Dokonce
jsme předložili i vyčíslený výnos z této transakce, který by bohatě pokryl celé
financování všech komunikací.
Bohužel, situace se opakuje a my budeme i nadále na chodník/y čekat
a současně z rozpočtu přidávat nesmyslné spoluúčasti na nehorázně předražené projekty.
Sdružení ZLATOHORNÍ MĚSTO NOVÝ KNÍN

Reakce:
Vzhledem k evidentním nepravdám v článku Zlatohorců, jsem nucen uvést
věci na pravou míru:
• Žádné komplexní řešení stavby chodníku do Sudovic včetně technické,
právní, ekonomické i prováděcí stránky nebylo nikým nikdy předloženo.
• Chodník mezi Starou Hutí a Prachandou má samozřejmě odpovídající stavební povolení se všemi potřebnými úkony (ověřeno osobně na referátu
životního prostředí a výstavby MěÚ Dobříš a u starosty obce Stará Huť).
Tomáš Havlíček
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Informace pro sbory dobrovolných
hasičů 23. okrsku
Výroční valné hromady sborů budou uskutečněny:
• Sudovice

25. 12. 2017

od 14:00 hodin

v budově hasičské
zbrojnice v Sudovicích

• Nový Knín

29. 12. 2017

od 18:30 hodin

v hotelu Nový Knín
– náměstí

• Záborná
Lhota

6. 1. 2018

od 18:30 hodin

v budově hasičské
zbrojnice Záborná Lhota

od 18:30 hodin

v restauraci „U Ládi“
Prostřední Lhota

• Prostřední
12. 1. 2018
Lhota

Okrsková výroční valná hromada se bude konat v pátek dne 2. 2. 2018
od 18:30 hodin v hotelu Nový Knín – náměstí.
Mir. Konopásek, starosta 23. okrsku

Zprávy z Farní charity Starý Knín
Vážení a milí spoluobčané, z roku na rok běží čas stále
rychleji a opět zde máme závěr církevního roku se slavností
Krista Krále a znova nový začátek s první adventní nedělí.
Tento přelom je pro nás jako každý rok pobídkou k malému bilancování
uplynulého času.
Naše terénní sociální služby pro seniory působí ve střediscích Bratronice
u Kladna, Hořovice, Davle, Štěchovice, Nový Knín, Svaté Pole u Dobříše,
Kamýk nad Vltavou, Petrovice u Sedlčan, Neveklov, Votice a Praha 6. Úkolem těchto služeb je, aby staří lidé mohli zůstávat doma a ani ve vysokém
věku nemuseli nuceně odcházet do kolektivních zařízení. Naše zdravotní
služby působí na Novoknínsku, Dobříšsku, Sedlčansku a Voticku. Cílem
těchto služeb je přinést zdravotní služby v sesterské formě až do domácností pacientů. Naše služby pro rodinu jsou soustředěny v azylovém domě
v Mokrovratech a v nízkoprahovém zařízení v Hořovicích. V terénní formě
jsou rozprostřeny na Voticku, Sedlčansku, Dobříšsku a Hořovicku. Úkolem
těchto služeb je pomáhat rodinám v obtížné situaci zvláště s ohledem na
děti a mládež.
V tomto roce jsme se soustředili na stabilizaci po velkém růstu, naše
úsilí se týkalo především dětských skupin, projektu „klubíky (= družina
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+ příměstské tábory)“ a nízkoprahového zařízení v Hořovicích. Přesto jsme
udělali nové rozvojové kroky. V Dobříši jsme dostali nabídku na pronájem
domu, kterou jsme využili, a soustředili do tohoto domu naše dobříšské
aktivity – šicí dílna, krámek, klubík, zázemí pro projekt IP SAS (rodinné
služby – kraj) a pro projekt Rodina – MPSV. Dům také slouží jako materiální základna pro spolupráci s našimi partnery na Dobříši. Odstartovali
jsme práci na projektu z operačního programu OPZ, který je zaměřený
na zaměstnanost. Projekt má zázemí v Sedlčanech a působí především na
Sedlčansku.
V tomto roce jsme si uvědomili, že díky mnohaletému rozvoji jsme největším poskytovatelem terénních sociálních služeb pro seniory ve Středočeském kraji. V letošním roce došlo po pěti letech vytrvalého zápasu s úředními autoritami na pražském magistrátě k narovnání finančních a tedy
mzdových poměrů na našem středisku v Praze 6. Ve Středočeském kraji
jsme obdrželi značnou částku, která přispěje k vyrovnání mzdových nespravedlivostí trvajících od roku 2010. – I v tomto roce jsme pokračovali
v profesním vzdělávání všech našich zaměstnanců. Jedna z našich kolegyň
dosáhla bakalářského titulu. – V rámci každoroční pouti ke sv. Františku
jsme uspořádali přednášku pana Daniela Kroupy na téma duchovní základy evropské integrace. Přednáška byla bezkonkurenčně výborná.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem našim klientům a jejich rodinám
za trpělivost s námi a všem našim podporovatelům, kteří se třeba jenom na
nás usmáli nebo řekli dobré slovo nebo nám přispěli finančně nebo se za
nás modlili. Děkuji také všem mým kolegyním a kolegům za jejich nezměrné úsilí. Nyní již zbývá jenom pohlédnout k jesličkám, které v tuto chvíli
jsou teprve na obzoru. Co to asi znamená, že Bůh se stal člověkem? A je
vůbec Bůh? A co je to ta spása? Přeji všem nalezení odpovědí na tyto otázky
– tak jak je to člověku dáno.
dr. Stanislav Žák, CSc., ředitel FCH Starý Knín

T.J. Sokol Nový Knín
SPORTOVNÍ KROUŽEK PRO
PŘEDŠKOLNÍ  DĚTI (3–6 let)
Tento kroužek pro děti je hlavně o pohybu a hře. Není to aerobik ani tanečky. Trochu možná zapomínáme, že hry nejsou jen o vyblbnutí. Při hře
dítě získává informace o svém prostředí, seznamuje se s předměty, které ho
obklopují, a to nejen zrakem, ale i ostatními smysly, hlavně hmatem a sluchem. Ve hře se rozvíjejí pohyby dítěte – celého těla i jemná motorika. Když
si dítě hraje, postupně poznává, že jeho činnost má konkrétní následek, postřehne různé vztahy mezi činností a výsledkem, což vede k rozvoji poznáNovoknínsk¯
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vacích procesů. Ve hře se také dítě seznamuje se svým sociálním prostředím (maminkou, tatínkem a nejbližšími členy rodiny, později s vrstevníky
a kamarády). Tím se rozvíjejí sociální vztahy k členům rodiny a na základě
toho celý citový a sociální život dítěte.
Tak si pojďte s námi hrát.
Ondra a Klára
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Pozvánka na turnaje a další
lednové akce T.J. Sokol Nový Knín
Novoknínský péřák
sobota

• sobota 16. 12. 2017 – začátek v 10.00
Turnaj v badmintonu pro mládež. Přihlásit se mohou
všechny děti, nejen členové badmintonového oddílu.

16. 12.
2017

Přihlášky u Markéty Holečkové, tel. 777 356 325 do 14. 12. 2017.

Vánoční turnaje
• pátek 29. 12. 2017– začátek v 9.00
turnaj v badmintonu „O pečené kuře“

29. 12.
–
30. 12.
2017

• pátek 29. 12. 2017– začátek ve 14.00
turnaj ve florbale „O pečené vepřové koleno“
• sobota 30. 12. 2017– začátek v 9.00
turnaj ve stolním tenise „O pečenou kachnu“
• sobota 30. 12. 2017– začátek ve 14.00
turnaj v nohejbale „O pečenou husu“
Kategorie a systém turnaje dle počtu přihlášených. Omezený počet přihlášených, přednost mají dříve přihlášení. Turnaje jsou určeny pro neregistrované hráče – amatéry. Startovné na turnajích – 100 Kč, při přihlášení
do všech turnajů 300 Kč.
Přihlášky posílejte na e-mail: sta.fiala@seznam.cz
nebo volejte na tel.: 724 787 895.
Uzávěrka přihlášek je 22. 12. 2017.

Novoroční výšlap na Chvojnou (Mikuli)
• Sraz a start z náměstí 1. 1. 2018 ve 13 hodin.
• Na vrcholu bude podávána tradiční novoroční čočka.
• Délka trasy 6 km (kolem „Kosaře“ 4 km + 2 km
zpět kolem hřbitova nebo přes Sudovice)
Novoknínsk¯
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Novoknínský kurýr
pátek 12. 1. 2018 – sraz je v sokolovně ve 21.30 hodin

pátek

12. 1.

2018
• Jedná se o noční orientační pochod v délce přibližně
10–15 km s průchodem několika kontrolních míst.
• Start závodníků (jednotlivců nebo menších skupin) v 5 až 10minutových
intervalech od 22 hodin.
• Cíl opět v sokolovně, kde je zajištěno občerstvení po závodě.

Míčový sedmiboj dvojic

sobota

27. 1.

sobota 27. 1. 2018 – 10.00
• Disciplíny: 1 . basketbal, 2. fotbal, 3. soft tenis, 4. badminton,
5. nohejbal, 6. volejbal, 7. stolní tenis
• Uzávěrka přihlášek je 23. 1. 2018.
• Omezený počet dvojic – přednost mají dříve přihlášení.
• Přihlášky posílejte na email: sta.fiala@seznam.cz
nebo volejte na tel.: 724 787 895.

2018

V roce 2018 si připomeneme
dvě významná výročí naší T.J.
• 120 let od založení – 1898
• 90 let od otevření sokolovny – 1928
Veškeré akce pořádané v roce 2018 proběhnou
v rámci oslav těchto výročí.
Vyvrcholením oslav bude v sobotu 10. 11. 2018 setkání se zasloužilými
členy a bývalými funkcionáři, v sokolovně bude připravena výstavka
dobových materiálů a bude vysazena památeční lípa.

Výbor T.J. Sokol Nový Knín děkuje všem svým příznivcům za podporu
a přeje členům i všem ostatním hezké prožití vánočních svátků, v novém roce hodně zdraví, štěstí a pohody.

28

Novoknínsk¯

zpravodaj

11 / 2017

První projekty přes MAS Brdy – Vltava podpořeny!
S radostí oznamujeme, že byly po závěrečném ověření způsobilosti ze
strany Ministerstva práce a sociálních věcí schváleny první projekty podané přes MAS na pořádání příměstských táborů.
Úspěšnými žadateli jsou Rodinné centrum Dobříšek – celková finanční podpora 594 250 Kč a Obecně prospěšná společnost ČAP celková výše
dotace je v tomto případě 592 250 Kč.
Prvním úspěšným žadatelům MAS Brdy-Vltava za celý tým upřímně gratulujeme. V tuto chvíli připravujeme výzvy zaměřené na podporu podnikání z Programu rozvoje venkova, na rozvoj základních škol a cyklostezek
z Integrovaného regionálního operačního programu a na podporu sociálního podnikání z Operačního programu Zaměstnanost.
Informace k dalším výzvám sledujte na webových stránkách MAS
www.brdy-vltava.cz v sekci Výzvy.
MAS Brdy-Vltava
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ŠKOLA TAEKWON-DO ITF GHBS OPĚT NEJLEPŠÍ V ČR!
Na podzim se každoročně konají v moderním korejském bojovém
umění Taekwon-Do ITF dva ze tří nejvýznamnějších závodů v roce, a
sice 2. kolo soutěže středisek talentované mládeže a Mistrovství České republiky. Letos obě klání probíhala ve Sportovním areálu Nymburk, zazávodili si zde jak starší, tak i ti nejmenší z nás.
Prvně zmiňované závody probíhaly 14. – 15. 10. 2017, zúčastnilo se jich
celkem 199 závodníků bojujících za 5 různých středisek, z nichž nejúspěšnějším se stalo STM Praha 2, kam patří i škola Ge-Baek Hosin Sool. S celkovým počtem 58 zlatých medailí z obou kol tak bezpečně předstihlo ostatní
střediska.
Sobota započala nejprve vážením a registrací závodníků, po obědě se
poté odstartovaly jednotlivé zápasy a k večeru již došlo k vyhlášení všech
disciplín pro mladší i starší žáky a žákyně. Junioři s juniorkami bojovali až
v neděli, a to od půl deváté ranní až do třetí hodiny odpoledne.
Mistrovství pak probíhalo o víkendu 4. – 5. 11. 2017, avšak k registraci
došlo již v pátek večer. První den závodili mladší, starší žáci a žákyně, senioři, seniorky, veteráni s veteránkami. V neděli, stejně jako u předchozích
závodů, pak junioři a juniorky.
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Z celkového počtu 554 závodníků zastupujících 30 Taekwon-Do škol jich
nejvíce patřilo právě škole Ge-Baek Hosin Sool, jež se, již po šesté v historii
stala nejúspěšnější školou soutěže.
Získáním 27 zlatých medailí se mohla pyšnit jasným prvním místem.
Chtěli byste si též zacvičit? Anebo se dokonce třeba jednou účastnit některých závodů? Přidejte se k nám každé úterý od 15:30 v ZŠ města Nový
Knín pod vedením Tomáše Dušánka. Přihlásit se můžete kdykoliv během
celého roku!
Naše škola, Ge-Baek Hosin Sool, je co do počtu členů největší školou
v ČR. Nabízíme bezkonkurenční školné a místa ke cvičení máme rozmístěna po většině republiky.
Výbavu (dobok, lapu, chrániče) rozdáváme jako jediná škola v republice
ZDARMA při absolvování zkoušek.
NEBOJTE SE VĚKU! Mezi našimi členy ne zřídkakdy uvidíte děti předškolního věku, taktéž jejich maminky, tatínky a někdy dokonce prarodiče.
Cvičí i celé rodiny!
Pakliže máte zájem a rádi byste se za námi přišli podívat nebo by Vás zajímaly bližší informace, navštivte naše stránky www.tkd.cz, kde se dozvíte
veškeré podrobnosti.
Katrin Dejlová, Ge-Baek Hosin Sool

Aktuálně od ČÁPA
Svatomartinský lampionový průvod s ČÁPEM
Poté co si děti v pátek 10. listopadu vyrobily roztomilé lampionky v naší tradiční dílničce, přidali se k nám
rodiče a ostatní a vydali jsme se všichni, přes náměstí nahoru, směrem na
Libčice. Letošním cílem průvodu totiž bylo jiné místo než v minulých letech.
Za sídlištěm jsme uhnuli ze silnice a vyšli jsme přes travnatou stráň do
kopce. Cesta byla vyznačena světýlky, vítr však většinu svíček sfouknul. Je
to škoda, protože starší školačky, které nám pomáhaly, je krásně ozdobily
motivy, které se vztahovaly k tématu, o kterém byla řeč v cíli.
Na ohništi na kopci byl už rozdělaný oheň a připravené barely s čajem
a svařeným vínem a také tradiční cukroví. Letos se nás tam sešlo více než
70. Míša Sarnovská, ředitelka o. p. s. ČAP, měla krátký proslov, který ovšem
poněkud zanikl v hučení silného větru a všeobecném lomozu. Připomněla
v něm základní poslání naší společnosti, která si klade za cíl lidi spojovat
a ne rozdělovat. Dávat příležitost každému, nejen zdravým a šikovným, ale
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i postiženým, lidem na okraji společnosti, lidem odlišným, ať už barvou
kůže, nebo náboženským smýšlením. Je tomu tak stále – i v dnešní době,
kdy se zdá, že tento postoj není příliš populární. Platí to pro všechny naše
školky, ale také pro nový projekt Zahrada u ČÁPA, který Míša představila.
Ten by měl dát příležitost hůře zaměstnatelným lidem (osoby se ZTP, pečující) v nově plánovaném sociálním podniku v Budínku u Svatého Pole. Předmětem činnosti bude ekologické pěstování zeleniny a drobného ovoce a jeho
distribuce formou bedýnkového prodeje. Tak si bude moci každý, kdo bude
mít zájem, snadno koupit čerstvou a chutnou zeleninu přímo ze ZAHRADY.

Zahrada u ČÁPA a nová dětská skupina Žlutý ČÁP
Ptáte-li se proč zrovna Zahrada, pak si dovolím krátké vysvětlení.
Jako holka jsem hodně času trávila u své babičky. Měla velkou zelenou
zahradu plnou keřů, stromů, záhonů. Milovala jsem, když jsem se šla na
zahradu „napást“, nasbírat si kuličky černého, červeného, bílého rybízu,
kuličky angreštu a lahodný mix si pak v dlaních promíchat a sezobnout.
Vůně růží, chuť zralých sladkých šťavnatých meruněk, osvěžující hrášek,
kyselý rybíz – to je mé dětství u babičky.
Pro mé děti mám také takovou „babiččinu“ zahrádku. S netrpělivostí čekají na to, až začnou červenat třešně, až na záhoně zazáří první červená
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jahoda, zobou kuličky rybízu a těší se na první ještě oranžová rajčátka.
Ráda je pozoruji.
Chtěla bych dopřát tento požitek i dalším dětem, dalším generacím.
Chtěla bych, aby i ostatní okusili, jak chutná právě utržená sladká a voňavá
jahoda či křupavý ledový salát nebo jak krásně voní lístky rajčat, petržel
či levandule.
Proto chceme na témže místě 1. 7. 2018 otevřít i novou dětskou skupinu
Žlutý ČÁP s kapacitou 12 míst. Na tomto krásném místě mezi loukami a lesy
v blízkosti potoka bychom chtěli děti názornou činností vést k péči o půdu
a okolní prostor. Plánujeme společně s dětmi založit i malé zeleninové záhony a naučit je, jak vypěstovat ředkvičky, sladkou mrkvičku či zelený hrášek. Naší snahou je, aby i další ČÁPÁTKA měla místo, kam se dojít ,,napást“
a potěšit z krás světla, života, vůní a chutí.
Informace jak o projektu Zahrada u ČÁPA, tak o nové dětské skupině
Žlutý ČÁP budeme postupně zveřejňovat na našem webu www.dccap.cz
a na FB profilu.

Poděkování
Nakonec bychom chtěli velmi poděkovat všem, kteří pomohli s organizací a přípravou letošního Svatomartinského lampionového průvodu. Kromě
všech pečovatelek a ostatních kolegyň z ČÁPA nám velmi pomohli i další
rodičové a účastníci akce. Starší holky pomohly malým dětem, někteří rodiče a přátelé přispěli svými dobrotami, nakoupili buřty a pomáhali se vším
možným. Stalo se tak ostatně už i v minulých letech. Děkujeme vůbec všem,
kteří přišli a také panu starostovi za vyhlášení konání akce v místním rozhlasu. Díky spolupráci všech se letošní průvod povedl a nové místo se také
osvědčilo.
Za kolektiv ČÁPA přejeme všem radostné vánoční svátky a těšíme se na
další setkávání s vámi v příštím roce.
Johana Dvorská a Míša Sarnovská
o. p. s. ČAP

Oznámení
Od ledna 2018 začne znovu fungovat rybářský kroužek Novoknínský ledňáček se zázemím v klubovně u ČÁPA na náměstí Jiřího z Poděbrad 52.
Zájemci už se mohou hlásit panu Davidovi Veselému: tel.: 724 523 443
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Betlémské světlo
Plamínek světla zapalovaný každoročně před Vánoci
v betlémské jeskyni, v níž se podle tradice narodil Ježíš
Kristus, a rozvážený skauty po celé Evropě jako symbol
míru, přátelství a Vánoc bude již tradičně i u nás v Novém Kníně.
sobota
K dispozici bude v sobotu 23. 12. 2017 od 13:30 do 15:30
23.
12.
v městské knihovně v Novém Kníně a ve stejném čase
2017
ho budou skauti v lucerničkách roznášet do domácností.
Není možné zazvonit u všech dveří, pokud chcete mít jistotu,
přijďte za námi do knihovny nebo napište SMS se jménem
a adresou na 605 772 293. Budeme rádi, když světýlko potěší co nejvíce lidí.
Knínští skauti přejí všem krásné vánoční svátky
a šťastný nový rok 2018.

Vánoční výstava, která vykouzlí úsměv
Co vykouzlí větší úsměv než pohled na dětskou
šikovnost a tvořivost? Nepochybně nějaký ten dobrý
skutek. A že o Vánocích by se měly plnit dvojnásob.
Proto jsme se letos v Muzeu Dobříš rozhodli pojmout
vánoční výstavu trochu jinak a zvládnout obojí.
Namísto betlémů a tradičních vánočních ozdobiček
vám představíme originální díla žáků výtvarných
oborů Základní umělecké školy Dobříš a také netradiční dekorace vyráběné v textilní dílně Rukama Nohama Farní charity Starý Knín.
Výstavu zahájíme vernisáží 4. prosince v 16.00 hodin za doprovodu
baletek ze Základní umělecké školy Dobříš. Výrobky textilní dílny Rukama Nohama budou v čase vernisáže prodejné, a tak si budete moci vybrat z celé škály ručně vyrobených dekorací, přičemž koupí těchto výrobků
podpoříte dílnu Rukama Nohama, která nabízí pracovní příležitost sociálně
znevýhodněným lidem.
Ve dnech 14. a 15. prosince a 21. a 22. prosince vždy od 8.00 do 14.00
hodin budou navíc pro tvořivé děti otevřeny vánoční dílny, kde si každý
bude moci vyrobit vlastní ozdobičku z drátků a korálků pod odborným vedením paní Aleny Marešové a Lenky Slavíkové.
Přijďte v tomto vánočním období potěšit krásnými výrobky nejen své
oko, ale třeba i své blízké, které můžete obdarovat originálním dárkem.
Těšíme se na vás!

34

Novoknínsk¯

zpravodaj

11 / 2017

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
V březnu 2010 vybuchla na Islandu sopka Eyafjallajökull silou VEI
4. Tento výbuch mimo jiné na několik dní zastavil letecký provoz letadel
s turbínovými motory v některých oblastech Severní Evropy. Již po tomto
výbuchu islandský premiér ve sdělovacích prostředcích varoval, že se také
současně aktivovala sopka Katla a hrozí v budoucnosti zhruba desetkrát
větší výbuch i této sopky. Při zadání na internetu: Iceland Review Online
je tu možno po vyjetí stránky objevit článek s názvem: Katla Eruption to
Blame for Mediewal Famine in Europe? Výbuch Katly příčina středověkého
hladu v Evropě?
Například po velkém výbuchu této sopky v roce 1625 o síle VEI 5 se dostalo do horních atmosférických vrstev velké množství drobného sopečného
prachu a kyselých aerosolů, a tím došlo po dobu zhruba tří následujících
let k velkému zastínění atmosféry nad severní Evropou. Zmenšený dopad
slunečního záření vyvolal stav, kdy například v Českých zemích došlo k vpádům mrazivého arktického vzduchu 30. 5. 1626 a 22. 6. 1627, mrazy v prvních
deseti dnech června a na konci srpna 1628 a jarní mrazy na konci května
1629. V důsledku tohoto výše popsaného stavu, který je popsán například
v knize o názvu Velká kniha o klimatu zemí Koruny české, došlo v severní
a střední Evropě k velkému nedostatku potravin a v důsledku toho i k válečným tažením a velkému poklesu počtu obyvatel v důsledku podvýživy.
Například při zadání na internetu: Volcanoes of Iceland se ukážou mapky s většími zemskými otřesy na sopce Katle v nedávné minulosti. Na těchto otřesových mapkách je patrné, že většina otřesů je zhruba pět kilometrů
od hlavního kráteru této sopky a je docela možné, že budoucí velký výbuch
vytvoří nový boční kráter na této sopce. Potom by se s velkou pravděpodobností jednalo o mimořádně velký výbuch VEI 6, který by byl zhruba
stokrát silnější než výbuch VEI 4 sopky Eyafjallajökull v roce 2010. Při zadání na internetu: Icelandic Meteorological Office, je možno sledovat denně
sílu zemských otřesů na celém Islandu. Například seismolog RNDr. Pavel
Kalenda odhaduje, že k velkému výbuchu sopky Katly na Islandu dojde
přibližně někdy po roce 2020 a že to bude mimořádně silný výbuch, protože
tato sopka naposledy vybuchla v roce 1918. Je možno se jej na to zeptat na
internetové adrese: p.kalenda@volny.cz
V ČR byl velmi početně snížen hlavně zhruba po roce 2003 počet vojáků
v aktivní službě a počet vojáků v aktivních zálohách. Zhruba také po roce
2003 došlo také k velkému snížení zásob dlouhodobě skladovatelných druhů potravin ve státních krizových skladech. Oba tyto stavy trvají do současnosti a dá se předpokládat, že v případě většího celosvětového víceletého
nedostatku základních potravin dojde i v ČR k jejich velkému víceletému
nedostatku. V důsledku tohoto stavu v nedaleké budoucnosti se dá také
počítat s vytvořením se ozbrojených loupeživých oddílů, jak místních, tak
ze zahraničí, které se budou snažit si na území ČR opatřit loupežemi nedostatkové potraviny a další v té době ceněné zboží.
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S ohledem na výše popsaný špatný stav ve státních ozbrojených složkách v ČR je možným řešením jak tomuto v blízké budoucnosti nepříznivému stavu zabránit, je ve vytvoření a vycvičení ozbrojených oddílů domobrany, tedy i vytvoření těchto oddílů na území Nového Knína
a k němu přilehajících obcí. Například v Kosovu se osvědčily domobranecké oddíly, které zajišťovaly ochranu obyvatel měst a obcí na území Kosova před hlavně nočními přepady ozbrojených lupičských a ničitelských
oddílů. Jsem jediným aktivním členem uskupení Národní domobrany na
území Nového Knína a již jsem se zúčastnil jednoho vojenského výcviku
v Pardubicích 23. 9. 2017, který proběhl pod vedením vojáků, kteří byli
v minulosti vojensky nasazeni v Kosovu a Mali. Žádám proto občany
a občanky Nového Knína k zakládání a výcviku oddílů domobrany v Novém Kníně.
emanuel.svoboda@seznam.cz

Jak jsem nezpíval ve Zlatém palcátu a další „zelené“ vzpomínky
Dne 3. listopadu 2017 jsem vystupoval na novoknínské radnici. Asi bych
se k tomu nevracel, nebýt toho, že jsem se při vzpomínce na svá vojenská léta dopustil několika nepřesností. Jednu ze svých skladeb jsem uvedl
hláškou, že jsem si (ještě v době studií) chtěl dokázat, že písničku pro Zlatý
palcát by dokázal napsat každý. Na to jeden z účastníků večera prohlásil,
že na Zlatém palcátu několikrát zpíval. Na což jsem reagoval, že já také, ba
dokonce jsem postoupil z útvarového kola do Tábora, neb mezi naším útvarem a okruhem další mezičlánek nebyl.
A zde musí následovat několik upřesnění, skoro jako v oblíbených vtipech o Rádiu Jerevan.
Nuže: nezpíval jsem na Zlatém palcátu1, nýbrž na ASUTu2 a až do Tábora jsem nepostoupil.
Stejně jako v jiných útvarech měl uvedenou soutěž i v útvaru 1859 ve
Varnsdorfu „pod palcem“ politruk3, v našem případě nosil pěknou „seriálovou“ hodnost a příjmení: major Zeman – jen to křestní jméno měl jiné.
A uznejme, že k organizování soutěže přistoupil poměrně demokraticky:
prostě vyhlásil útvarové kolo a ty, kdo se zabývali hudbou, nechal vystoupit
v útvarovém kinosále, aniž by předem kontroloval texty písní apod. A tak
se stalo, že mohl zaznít mimo jiné i můj song, kterak „vojenský boty dupou
do ocúnů“. A – světe div se – politruk jej uznal hodným postoupit do dalšího kola. Jen na okraj poznamenal, že se mu to zdá „akési pacifistické“.
Tak jsem to, nechtěje mu dělat případné problémy (v našem útvaru patřil
k tomu lepšímu), autocenzuroval. Nevyhodil jsem ovšem „nevhodné“ sloky,
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to by z písně nic nezbylo. Naopak jsem tam jednu – „vysvětlující“ – sloku
vložil. Totiž že ty kytky, do nichž ty vojenské boty dupou, padají, aby jiné
kytky mohly kvést.
S takto upravenou písní jsem postoupil do dalšího kola, kde se utkávali
vojáci útvarů podřízených přímo velení okruhu. Jen se to nekonalo v Táboře (kde bylo velitelství Západního vojenského okruhu), nýbrž v kulturáku v Sedlčanech. Tamní soutěžní kolo probíhalo tak, že jsem byl posazen
s kytarou do nepříliš velké místnosti, kde byli kromě mě jen členové poroty,
a měl jsem odehrát postoupivší písničku. V takovém prostředí jsem ovšem
byl už bez šancí. A myslím, že z našeho útvaru nepostoupil nikdo, byť rocková skupina Aratex4 získala aspoň čestné uznání. Na ukázku toho, jak
asi vypadala její tvorba, uvedu jediné tři verše, které mi utkvěly v paměti:
„…Krásne je milovať, / krásne je budovať, / ešte krajšie v mieri žiť...“
V tomto duchu se zřejmě nesl celý repertoár, byť další verše asi nebyly tak
„úderné“, takže se mi dávno vykouřily z hlavy.
Ale nejen účinkováním na ASUTu živ byl voják. Například mně byla –
vedle povinností velitele spojovací čety – svěřena nástěnka spojovací roty.
A tak jsem obměňoval výstřižky z novin, podle toho, jaké výročí se slavilo,
případně, co se ve světě událo. Až jednou jsem z toho měl málem problém.
Tehdy (byla první polovina roku 1986) si totiž v redakci Tribuny5 čirou náhodou všimli, že za okny jejich redakce začala zuřit perestrojka6, a v náhlém návalu „glasnosti“7 uveřejnili „výcuc“ z rozhovoru tenisty Ivana Lendla
snad pro Newsweek či jiný podobný západní časopis. Celý rozhovor byl
zakončen Lendlovou odpovědí na otázku týkající se vztahu k vlasti či domovu. Bylo tam zhruba toto: „Za svůj domov nyní považuji město Cambridge
ve státě Massachussetts. Zde mám svůj dům a zde chovám svých pět psů.“
A tak nůžky zapracovaly – článek o Ivanu Lendlovi se ocitl na nástěnce
a nějakou dobu tam i visel. Než kdosi začal po útvaru roznášet, že na nástěnce spojovací roty se ocitl „protistátní článek“. A tak příslušné autority
„zapracovaly“, na rotu se vydaly a článek sundaly. A jejímu veliteli předa1 Z
 latý palcát byla soutěž písní, jež měly propagovat půvaby vojenské služby, a pokud si dobře vzpomínám, byla určena spíše pro
profesionální autory, jakož i hudebníky a soubory, včetně těch vojenských (kam rukovali absolventi uměleckých škol).
2 ASUT – celým názvem Armádní soutěž umělecké tvořivosti – byla soutěží, určenou právě pro ty vojáky (ať základní služby,
nebo z povolání), kteří sloužili jinde než ve vojenských uměleckých souborech.
3 Politruk – neoficiální zkratka pocházející z ruštiny (политический руководитель = doslovný překlad: politický vedoucí) –
oficiálně zástupce velitele pro věci politické. Vedle té ideologie ovšem měl na starosti i kulturní vyžití vojáků, případně to, co
v současnosti přísluší – řekněme – psychologům.
4 Jedná se o označení netkané textilie, z níž se tehdy vyráběly mj. oteplovací vložky do polních uniforem, aby vojáci v zimním
období v zákopech nezmrzli ještě dřív, než dojde k prvnímu výstřelu.
5 Jednalo se o „časopis pro ideologii a politiku“ vydávaný v letech 1969–1989 tehdejším ÚV KSČ a ještě za pozdní perestrojky
tisknoucí převážně materiály tupě stalinistického rázu. Většina jeho nákladu zřejmě mířila na různé úřady, případně do vojenských útvarů apod., protože v trafikách se to sice také prodávalo, ale pokud je mi známo, kupoval to opravdu málokdo.
6 Perestrojka (перестройка) je ruské slovo značící přestavbu. V dějinách SSSR se tak nazývá období, jež nastalo po nástupu
Michaila Gorbačova v roce 1985 a skončilo v roce 1991 rozpadem uvedeného impéria.
7 Glasnosť (гласность) – ruské slovo znamenající „uvedení ve známost“, publicitu apod. V tomto případě používané jako synonymum pro postupné uvolňování cenzury (a autocenzury) v SSSR po roce 1985.
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ly, aby pořádek zjednal. Ten nechal nastoupit rotu, vytáhl onen výstřižek
a přísným hlasem se zeptal:
„Kdo to tam dal?“
„Já.“
A možná jsem dodal, že to vyšlo v Tribuně.
„Ale to… to není celý...“ pravil velitel, domnívaje se, že jsem článek ustřihl někde v polovině.
„Je – tady je podpis.“
Zkratka jména autora na konci výstřižku dokazovala, že článek byl vystřižen opravdu celý.
A protože velitel roty nadporučík Jakoubek (teď už to snad není tajné)
rovněž patřil k těm férovějším lampasákům na útvaru, žádné nepříjemné
důsledky z toho pro mě nevyplynuly. Jen ten článek se na tu nástěnku už
nevrátil.
I když…
O pár týdnů později se prakticky identický text objevil ne na rotní nástěnce, nýbrž ve vchodu do kuchyňského bloku, kde ho měl na očích celý
útvar, neb tam chodil na jídlo (či ve vojenské novořeči „na odběr stravy“).
Jen se dvěma drobnými rozdíly. Jednak tento výstřižek pocházel tuším
z Bojové zástavy8, která původní článek z Tribuny přejala. A o druhou změnu se postarali ti, kdo tam výstřižek umístili: velkými písmeny k němu připsali dvě slova: „BEZ KOMENTÁŘE!!!“
Potud pár vzpomínek na mé působení v útvaru 1859 ve Varnsdorfu.
I když: opravdu to bylo tam? Podle proviantního osvědčení (a zřejmě i podle příslušného rozkazu) vydaného ve vojenském útvaru 6165 v Lipníku
nad Bečvou jsem měl nastoupit v posádce jménem nikoli Varnsdorf, nýbrž
Vandsdorf. Dodnes nevím, kde se to místo nachází – mlčí o něm dokonce
i Wikipedie, a to už je co říci. Ale kdo ví, třeba toto záhadné jméno bylo
v dokumentech uváděno z důvodu utajení, za účelem oklamání sveřepých
amerických imperialistů.9
8 P
 okud se nepletu, šlo o časopis vydávaný velením Západního vojenského okruhu. Byl distribuován pouze po útvarech – do
civilního prostředí se nedostal. Nemyslím, že by tam byly tištěny materiály důvěrnějšího rázu – pokud vím, označení „důvěrné“
či „tajné“ v tiráži nebylo. Jako pravděpodobnější se tedy jeví to, že i vydavatelé sebekriticky uznali onen plátek natolik „ne zcela
inteligentním“ (výše zmíněná Tribuna proti tomu byla intelektuálně náročným čtením), že by „v civilu“ byl naprosto neprodejným.
9. Nebyl by to jediný takový případ. Z doby svého brigádnického působení na poště (přelom 70. a 80. let 20. století) si pamatuji,
že tam pravidelně chodily dopisy pro vojáky novoknínského vojenského útvaru. Pokud si někdo nemůže vzpomenout, kde tady
byla jaká kasárna, nástupu Alzheimerovy choroby se kvůli tomu obávat nemusí – žádná tu nebyla. To jen měli tuto adresu uvádět vojáci útvaru sídlícího u Staré Huti – a novoknínská pošta to přeposílala tam. O tom, nakolik bylo takové utajování účinné,
svědčí nejlépe to, že sovětští vojáci, kteří přijeli v srpnu 1968, se s pátráním po vojenské posádce v Novém Kníně nenamáhali
a do Staré Huti jeli víceméně najisto.
10 Vojenské katedry na vysokých školách sloužily k tomu, aby naučily studenty vojenským dovednostem. Dva ročníky absolvovali
studenti jednou týdně den výcviku, pak ještě měsíc soustředění v kasárnách – a pokud řádně vykonali zkoušky, měli kratší
vojnu. Vojenské katedry byly zrušeny bezprostředně po převratu v roce 1989.
11 Lidové milice byly ozbrojenou složkou zřízenou na popud KSČ 21. února 1948., tj. prakticky v předvečer komunistického převzetí moci. Jejich jednotky podléhaly přímo vedení KSČ a jejich působnost nikdy nebyla upravena žádným zákonem (takže i za
minulého režimu byly de iure nelegální). Rozpuštěny byly v prosinci 1989 (rozhodnutím mimořádného sjezdu KSČ).
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Popojděme
však
ještě kousek zpět a vydejme se na Vojenskou katedru Univerzity Karlovy. Hned
na jedné z prvních
vyučovacích hodin
položil nadpraporčík Cileček studentům otázku, za jak
dlouho mají vojáci
stihnout natáhnout
– nevím už jak
dlouhé – vedení
polního telefonního kabelu.
„Za devět hodin,“ ozvalo se odkudsi.
„Za devět hodin?! Za devět hodin bysme byli na Rýně!!!
Dybysme byli napadený...“
Teď, po roce 1999, kdy nás vzalo pod svá křídla NATO, tomu začínám
i věřit.
A ještě jedna hláška z vojenské katedry, která zazněla během pořadové
přípravy a jejímž autorem byl podplukovník Vrátil: „To 'K poctě zbraň!' ste
všichni udělali blbě! Ale jednotně!! A za to vás chválim!!!“
A protože vojenské prostředí je studnicí moudrosti vskutku nevyčerpatelnou, přidám dvě vzpomínky převzaté: asi v roce 1988 se o ně na Ražickém pražci podělil s publikem jeden z vystupujících muzikantů.
To prý se jednou jejich politruk rozohnil a při politickém školení mužstva ve svatém nadšení pronesl mimo jiné následující věty:
„Soudruzi! V současnosti žije v socialistických státech třetina lidstva.
Jednou to však bude čtvrtina! Pětina!! Desetina!!!“
Tehdy asi netušil, jak prorocká slova vlastně pronesl a jak rychle se toto
proroctví vyplní.
A na samý konec jeden příběh inspirativní.
To měl jeden lampasák dlouhou, předlouhou přednášku z balistiky.
O tom, že střela neletí úplně přímo, nýbrž po oblouku, takže pokud chceme
zasáhnout vzdálenější cíl, musíme mířit trochu nahoru. I napadla jednoho
z vojáků tak trochu všetečná otázka:
„Soudruhu majore, kdyby se to dělo třeba položilo na bok, to by potom
střílelo za roh?“
I zamyslela se ona zelená kůra mozková – a po zvážení všech okolností
předala ústům následující sdělení:
„Teoreticky to možné je, ale v naší armádě to zatím nepoužíváme.“
Kam se všichni ti géniové vojenských dovedností po roce 1989 poděli,
nevím. Mnozí z nich asi byli shledáni nadbytečnými a posláni do civilu.
Někteří za ta léta již opustili tento svět, někteří však možná dodnes berou
Novoknínsk¯

zpravodaj

39

11 / 2017
svůj odchod z armády jako křivdu, a pokud by dostali nabídku působit v nějakých nových lidových milicích, tedy – moderněji řečeno – v domobraně,
třeba by na ni s nadšením kývli. A pak bychom se možná dočkali i onoho
malého českého balistického zázraku v podobě kanónů pálících za roh.
Miloš Hlávka

Poděkování
Jménem své dcery Petry Borsczické děkujeme tímto panu Pfingstnerovi,
Mildovi Pipotovi a Stanislavu Durdilovi mladšímu za to, že pro ni vyrobili
polohovací stolek k invalidnímu křeslu a posteli.
manželé Hermannovi, Libčice

JUBILANTI MĚSÍCE listopadu 2017
•V
 prosinci oslaví nádherné narozeniny paní
Terezie Seitzová. Jubilantem měsíce je také
pan Václav Matoušek. Kulaté narozeniny má
i paní Helena Palmeová. Dalším oslavencem
je paní Růžena Kozová. Narozeniny slaví
v tomto měsíci také pan Vilém Pavlíček.
Všem přejeme spoustu zdraví, pohody
a radosti do dalších let.

Měsíčník Novoknínský zpravodaj
Číslo 11/2017 vyšlo v Novém Kníně, dne 1. 12. 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: pondělí 11. prosince 2017.
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příloha novoknÍnského zpravodaje

Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce:
Zastupitelstvo obce na řádném zasedání dne 13. 11. 2017 zejména projednalo:
• navýšení ceny za rekonstrukci hasičského auta TATRA 815 – bude řešeno
až po provedení výběrového řízení
na mimořádném zasedání ZO (dne
29. 11. 2017);
• sdělení k ořezu a kácení dřevin
v ochranném pásmu elektrického vedení;
• oznámení o projednání návrhu zadání územního plánu obce Chotilsko;
• opatření obecné povahy k těžbě borovic a smrků v lesních porostech;
• protokoly z kontrol (Měú Dobříš
a ČIŽP) na dodržování lesního hospodářského plánu;
• oznámení o opravě chyby v údajích
katastru nemovitostí – k.ú. Sejcká
Lhota;
• oznámení o vyložení soupisu nároků
vlastníků pozemků k.ú. Hněvšín;
• posouzení zákonitosti obecně závazné vyhlášky obce Chotilsko 2/2017;
• zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Chotilsko za rok 2017;
• pozvánka na jednání na Státní plavební správě, konané dne 21. 11. 2017;
• oznámení o vstupu na pozemky při
akci výměna stožárů vedení napětí
v Záborné Lhotě;
chotilsk¯

• oznámení o zahájení správního řízení o povolení vývaziště pro potřeby
přívozu;
• rozpočtové opatření č. 10 k rozpočtu
obce na rok 2017;
• zápis o předjednání prodeje nemovitostí od COOP Příbram, družstvo
(jedná se o objekt bývalé prodejny
a hospody v Prostřední Lhotě);
• žádosti o změnu územního plánu
obce Chotilsko – jedná se o sumář podaných žádostí do termínu 10. 3. 2017;
• nabídku na pokračování propagace
Chotilska v publikaci „Kam v Praze /
Křížem krážem v ČR“;
• cenovou nabídku na aktualizaci
pasportu komunikací a zpracování
návrhů pro správní řízení;
• nápravná opatření ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za
rok 2016;
• dodatek k příkazní smlouvě „o poradenské a inženýrské činnosti“ týkající se zpracovávaného územního
plánu;
• dodatek ke smlouvě o dílo a o udělení licence k dílu, na zpracování
nového územního plánu, mezi obcí
Chotilsko a APRIS 3MP, s.r.o.;
zpravodaj
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• žádost organizace ČMELÁČEK, z.s.
o poskytnutí dotace (příspěvku) na
provoz v roce 2018;
• žádost o souhlas vlastníka objektu
s umístěním sídla spolku Vodní záchranná služba ČČK Praha 6;
• dodatky pro rok 2018 ke smlouvám
uzavřeným se společností DOKAS
Dobříš, s.r.o.;
• nabídku společnosti WEBHOUSE,
s.r.o. na upgrade webové prezentace obce Chotilsko;

• jmenování inventarizační komise
obce Chotilsko;
• žádost o souhlas s dělením a scelováním pozemků parc. č. 6 a parc.
č. 4, oba k.ú. Sejcká Lhota;
• návrh placek na tradiční Silvestrovský výšlap na Veselý vrch;
• žádost o zatrubnění odvodňovacího příkopu na části pozemku parc.
č. 42/9, k.ú. Prostřední Lhota.
- OÚ -

Známky na popelnice na rok 2018
Upozorňujeme občany, že ode dne 28. 11. 2017 jsou k dispozici známky na svoz TKO pro rok 2018. Známky na svoz
TKO je možné vyzvednout na obecním úřadu Chotilsko
v pracovní době úřadu. Možnost vyzvednutí známek na
svoz TKO bude do konce roku 2017, poté budou vráceny na DOKAS Dobříš.
Žádáme zájemce o známku na svoz TKO, aby si její vyzvednutí nenechávali
na poslední chvíli z důvodu omezeného provozu úřadu v druhé polovině
prosince 2017 (vybírání dovolených pracovníky obecního úřadu).
Upozorňujeme na změnu výše poplatku za odpad. Od 1. 1. 2018 nabývá účinnosti nová obecně závazná vyhláška 2/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, dle které je stanovena
výše poplatků za odpad na 900 Kč za každou nemovitost (bez trvale
žijící osoby), nebo 500 Kč za každou trvale žijící osobu v obci.
- OÚ -

PRODEJ VÁNOČNÍCH KAPRŮ
Zemědělská společnost Dobříš, spol. s r.o. a společnost ANAS, spol. s r.o. Vás
zvou k nákupu vánočních kaprů v areálech Mokrovraty a Dobříš.
• Prodejní doba (areál Mokrovraty):
22. 12. 2017 08:00–16:00
23. 12. 2017 08:00–16:00
• Prodejní doba (areál Dobříš, Příbramská 506):
22. 12. 2017 08:00–16:15
23. 12. 2017 08:00–16:15
Další informace na www.ryby-anas.cz
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Chotilský receptář
Vánoce se kvapem blíží a na slavnostním stole by neměla chybět vánočka. Její původ sahá do 16. století, kdy ji
mohli péci jen mistři pekařského cechu. Teprve v 18. století
mohla být vánočka pečena v domácnostech a peklo se jich
tolik, kolik měla rodina členů. Prastarým zvykem bylo do
ní zapéci minci a tomu, kdo ji při krájení našel, měla přinést štěstí, zdraví a bohatství po celý příští rok. Naopak
připálená vánočka věštila hospodyni do nového roku velký nezdar. Symbolický význam mělo i proplétání cůpků
vánoček: Spodní, nejsilnější prameny představují zemi,
slunce, vodu a vzduch. V prostředním cůpku jsou spleteny rozum, vůle a cit.
Vrchní dva zapletené prameny symbolizují vědění a lásku. Výhodou vánočky
je, že si ji můžete upéct třeba týden před svátky, vydrží dlouho vláčná.
Dalším receptem potěšíme děti, řidiče a všechny, kteří nemůžou alkohol
– přinášíme recept na americký vaječný koňak, vzniklý patrně v době prohibice. Přestože neobsahuje alkohol, chutná znamenitě. Ale nepřipravujte si jej
do zásoby na delší dobu, bez alkoholu není vlastně ničím konzervován (nebo
jen částečně cukrem) a i v chladničce vydrží v pořádku akorát tak jen ten
sváteční týden od Vánoc do Silvestra. Koho by bez těch příslušných procent
alkoholu nenadchl, dodatečně si jej může vylepšit panákem tuzemáku nebo
nějaké aromatické brandy.

Vánočka
•
•
•
•
•
•
•
•

1 kg polohrubé mouky
150 g cukru
150 g másla
3 žloutky
60 g kvasnic
7 g soli
3/8 litru mléka
citronová kůra, rozinky, mandle, ořechy
• vejce na potření
Z teplého mléka, trochy cukru
a kvasnic připravíme kvásek. Než
nám vzejde, do mísy prosijeme
mouku, osolíme, přidáme kůru,
zbytek cukru, žloutky a rozpuště-

né vlahé máslo. Přilijeme kvásek
a zpracujeme vláčné husté těsto,
je-li třeba, přidáme mouku. Podle
chuti přidáme drcené mandle a
rozinky. Necháme pořádně nakynout. Vykynuté těsto rozdělíme na
9 stejných dílů a upleteme vánočku. První vrstvu pleteme ze čtyř
pramenů, druhou ze tří a třetí
vrstvu ze dvou pramenů. Necháme ještě nakynout. Před pečením
potřeme rozšlehaným vejcem
a ozdobíme mandlemi. Vánočka
z této dávky těsta je hodně velká,
ale můžete vykynuté těsto rozdělit
na půlky a udělat vánočky dvě.
Pečeme zvolna asi 50 minut.

pokračování  >
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Americký vaječný koňak (bez alkoholu)
• 250 ml mléka
• 250 ml 12% smetany
• 2 rozčtvrcené muškátové oříšky + trochu mletého na ozdobu
• 4 žloutky
• 6 polévkových lžic moučkového
cukru

Mléko, smetanu a muškátové
oříšky přivedeme k varu. V rendlíku ušleháme žloutky s cukrem,
přilijeme horké mléko a za stálého
míchání zahříváme (nejlépe ve
vodní lázni – NESMÍ SE VAŘIT) do
zhoustnutí. Pak vyjmeme muškátové oříšky, slijeme do láhve a
dáme vychladit nebo můžeme pít
teplý. Podáváme v širokých sklenicích, nahoře ozdobíme strouhaným muškátovým oříškem.

Dobrou chuť přejí

IV

-Lhotské vařečky-
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FOTBAL
Výsledky III. třída skupina „B“ – podzim 2017:
kolo

datum

1.

27. 8.

TJ Sokol Kytín

zápas
TJ Prostřední Lhota

výsledek
1:4

2.

2. 9.

TJ Prostřední Lhota

TJ Vltavan Borotice

2 : 1 n.p.

3.

10. 9.

TJ Krásná Hora

TJ Prostřední Lhota

1:2

4.

16. 9.

TJ Prostřední Lhota

TJ Sokol Počepice

2 : 3 n.p.

5.

23. 9.

SK Obory

TJ Prostřední Lhota

1:2

6.

30. 9.

TJ Vltavan Hřiměždice

TJ Prostřední Lhota

0:3

7.

7. 10.

TJ Prostřední Lhota

TJ Sokol Nová Ves pod Pleší „B“

3:4

8.

15. 10.

TJ Sokol Jesenice

TJ Prostřední Lhota

3 : 2 n.p.

9.

21. 10.

TJ Prostřední Lhota

SK Vysoký Chlumec

7:0

10.

28. 10.

SK Petrovice „B“

TJ Prostřední Lhota

1:6

11.

4. 11.

TJ Prostřední Lhota

TJ Sokol Kosova Hora

5:1

12.

12. 11.

SK Nový Knín „B“

TJ Prostřední Lhota

1:3

13.

18. 11.

TJ Prostřední Lhota

TJ Sokol Kamýk nad Vltavou

3 : 2 n.p.

Tabulka po podzimní části
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Kosova Hora
Prostřední Lhota
Kamýk
Počepice
Kytín
Krásná Hora
Nový Knín B
Jesenice
Obory
Nová Ves p. Pl.
Petrovice B
Hřiměždice
Borotice
Vysoký Chlumec
chotilsk¯

13

12 0 1

61 : 29

35

13

10 0 3

42 : 17

30

13

8 0 5

56 : 24

27

13

9 0 4

39 : 31

25

13

8 0 5

38 : 43

23

13

8 0 5

47 : 31

22

13

7 0 6

51 : 43

22

13

7 0 6

31 : 33

19

13

6 0 7

28 : 28

18

13

5 0 8

33 : 44

16

13

5 0 8

29 : 42

16

13

3 0 10

37 : 44

10

13

3 0 10

34 : 49

10

13

0 0 13

17 : 85

0
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Zprávy z obce
Usnesení ze zápisu č. 29/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce
Mokrovraty, konaného dne 25. 10. 2017 od 19.00 hodin
• Usnesení č. 1 – 29/2017
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
volí zapisovatelku Mgr. Jiřinu Zorkovou a jako ověřovatele zápisu p. Pavlínu Hejrovou a MgA. Pavla Grize.
Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů, proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.
• Usnesení č. 2 – 29/2017
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje program jednání zastupitelstva obce dne 25. 10. 2017 takto:
1. rozpočtové opatření č. 4/2017;
2. návrh střednědobého výhledu
rozpočtu;
3. návrh rozpočtu 2018;
4. žádost o poskytnutí dotace – Sociální fond regionu Brdy-Vltava;
5. žádost o udělení výjimky z průměrného počtu žáků ZŠ;
6. žádost o udělení výjimky z počtu
žáků MŠ;
7. smlouva o zřízení věcného břemene;
8. dodatek č. 1, 2, 3, 4 ke smlouvě
o dílo na nakládání s odpady;

I
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9. výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
– zpracování žádosti o dotaci na
akci „Mokrovraty – rozšíření kanalizačních sítí“;
10. žádost o prodloužení nájemní
smlouvy;
11. různé.
Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů,
proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.
• Usnesení č. 3 – 29/2017
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje rozpočtové opatření č.
4/2017. Rozpočet se upravuje na
straně příjmů o 418 226 Kč a na straně výdajů o 418 226 Kč. Příjmy se
zvyšují na daňových položkách 1112
(DPFO), 1211 (DPH), 1381 (daň z hazard. her) celkem o 418 tis. Kč. Dále
se snižuje příjem na položkách 1382
(zrušený odvod z loterií) o 15 tis. Kč
a 1383 (zrušený odvod z VHP) o 15
tis. Kč. Příjmová položka 4111 (neinv.
příj. transfery – volby) je navýšena
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o 18 226 Kč. Příjmový § 3639 (komunální služby a územní rozvoj) je
navýšen o 12 tis. Kč. Výdaje jsou navýšeny na § 2310 (pitná voda) o 500
tis. Kč, na § 2321 (odvádění a čištění odpadních vod) sníženy o 100 tis.
Kč, na § 3613 (nebytové hospodářství) sníženy o 96 tis. Kč, na § 3635
(územní plánování) sníženy o 120
tis. Kč. Na § 3722 (sběr a svoz kom.
odpadů) jsou navýšeny o 120 tis. Kč,
na § 6114 (volby do PS) navýšeny
o 18 226 Kč, na § 6171 (činnost místní správy) navýšeny o 91 tis. Kč, na
§ 6310 (obecné příjmy a výdaje) navýšeny o 5 tis. Kč. Ostatní závazné
ukazatele nejsou změněny.
Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů,
proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.
• Usnesení č. 4 – 29/2017
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje žádost o poskytnutí dotace – Sociální fond Brdy-Vltava ve
výši 42 318 Kč na zajištění sociálních
služeb v regionu Brdy-Vltava v roce
2018.
Výsledek hlasování: pro: 5 hlasů,
proti: 0 hlasů, zdržel se: 3 hlasy.
• Usnesení č. 5 – 29/2017
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje udělení výjimky z průměrného počtu žáků ZŠ Mokrovraty
na školní rok 2017/2018.
Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů,
proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.
• Usnesení č. 6 – 29/2017
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje udělení výjimky z počtu
dětí MŠ Mokrovraty na školní rok
2017/2018 z 24 dětí na 30 dětí.
Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů,
proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.
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• Usnesení č. 7 – 29/2017
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku parc. č. 326/1 v k.ú. Pouště mezi
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8,
Děčín 4 a obcí Mokrovraty.
Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů,
proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.
• Usnesení č. 8 – 29/2017
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje dodatek č. 1, 2, 3, 4 ke
smlouvě o dílo na nakládání s odpady mezi obcí Mokrovraty a společností Dokas Dobříš, s.r.o. pro rok
2018.
Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů,
proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.
• Usnesení č. 9 – 29/2017
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje – výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého
rozsahu;
– zpracování žádosti o dotaci k akci
„Mokrovraty – rozšíření kanalizačních sítí“;
– hodnotící komisi ve složení: p. Stanislava Ecklová, p. MgA. Pavel Griz
a p. Pavel Vohralík, náhradník p.
Ing. Ivo Sainer.
Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů,
proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.
• Usnesení č. 10 – 29/2017
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje dodatek č. 1 k nájemní
smlouvě mezi obcí Mokrovraty a MH
fresh, Polská 1352/32, Praha 2.
Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů,
proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.
Stanislava Ecklová
starostka obce
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Usnesení ze zápisu č. 30/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce
Mokrovraty, konaného dne 8. 11. 2017 od 19.00 hodin
• Usnesení č. 1 – 30/2017
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
volí zapisovatelku p. Pavlínu Hejrovou a jako ověřovatele zápisu p. Mgr.
Jiřinu Zorkovou a p. Pavla Vohralíka.
Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů, proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.
• Usnesení č. 2 – 30/2017
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje program jednání zastupitelstva obce dne 8. 11. 2017 takto:
1. výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku – zpracování územního plánu;
2. záměr směny pozemků parc. č.
172/10, 172/5, 172/8, 172/7, 172/6
v k.ú. Mokrovraty a pozemků
parc. č. 73 a 69 v k.ú. Pouště;
3. OZV č. 2/2017 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů;
4. pokladní limit 2018;
5. zřízení inventarizační komise;
6. různé.
Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů,
proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.
• Usnesení č. 3 – 30/2017
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje – výzvu k podání nabídky
na veřejnou zakázku malého rozsahu;
– zpracování územního plánu
Mokrovraty
– hodnotící komisi ve složení: p.
MgA. Pavel Griz, p. Ing. Radim Weber a p. Stanislava Ecklová, náhradník p. Ing. Ivo Sainer.
Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů,
proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.
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• Usnesení č. 4 – 30/2017
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje záměr směny pozemků
parc. č. 172/10 – vodní plocha, 34 m²,
parc. č. 172/8 – vodní plocha, 114 m²,
parc. č. 172/7 – vodní plocha, 146 m²,
parc. č. 172/6 – vodní plocha, 174 m²,
parc. č. 172/5 – ostatní plocha, 800
m², se stavbou KČOV II, vše v k.ú.
Mokrovraty a pozemky parc. č. 69 –
orná půda, 15 563 m², a parc. č. 73
– orná půda, 3 091 m², oba v k.ú.
Pouště, za pozemky parc. č. 101/25 –
ostatní plocha, 19 m², parc. č. 389/5
– trvalý travní porost, 8 m², parc. č.
480/1 – trvalý travní porost, 5 330 m²
a parc. č. 481/12 – trvalý travní porost,
14 553 m², vše v k.ú. Mokrovraty.
Zájemce ve směnné smlouvě převezme práva a závazky provozovatele
KČOV, tedy zejména povinnost odstranit stavbu vodního díla.
Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů,
proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.
• Usnesení č. 5 – 30/2017
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
která nabývá účinnosti od 1. 1. 2018.
Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů,
proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.
• Usnesení č. 6 – 30/2017
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje pokladní limit na rok
2018 ve výši 80 tisíc Kč.
Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů,
proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.
zpravodaj

11 / 2017
• Usnesení č. 7 – 30/2017
Zastupitelstvo
obce
Mokrovraty
schvaluje zřízení inventarizační
komise ve složení: předseda – p. Pavel Vohralík, členové – p. Ing. Václav Konvička, p. Karel Kalát.
Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů,
proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.

Stanislava Ecklová
starostka obce

Aktuality z naší školy – prosinec 2017

3. 12. 2017

–r
 ozsvícení vánočního stromu, vystoupení dětí z MŠ
a ZŠ, jarmark

od 23. 12. 2017
do 2. 1. 2018
–v
 ánoční prázdniny, vyučování začne 3. 1. 2018
(ZŠ i MŠ)

„Rok má dvanáct měsíců, poslední je prosinec,
vždy nám s sebou přináší to nejlepší na konec.“
Text vánoční písně nám připomíná adventní čas, blížící se Vánoce, období,
kdy se celý svět zdá být veselejší a krásnější, plný příslibů a tajemství.
Přejeme nejen našim dětem a jejich rodinám, ale i všem spoluobčanům
příjemné prožití těchto nejkrásnějších svátků v roce.
zaměstnankyně ZŠ a MŠ Mokrovraty

Čištění vodovodu
Vážení spoluobčané,
v několika posledních měsících se zhoršila kvalita vody. Stížnosti na
kvalitu vody se objevovaly ze všech částí obce. Nepomohlo ani časté odkalování.
Vedení obce zkontaktovalo odbornou vodohospodářskou firmu a celou
záležitost s ní konzultovalo. Současně s tím se uskutečnily odběry vzorků
vody pro potřeby analýzy.
Vodohospodáři bylo doporučeno vyčistit stávající vodovodní řad ve dvou
na sebe navazujících etapách, neboť část řadu je vedena v trubkách z litiny
MOKROVRATSK¯

zpravodaj

IV

11 / 2017
a část v trubkách z plastu. Právě litinové vedení může být zdrojem znečištění vody. Obecní zastupitelstvo s návrhem souhlasilo.
První etapa probíhala 13. října 2017. Čistilo se litinové potrubí v Mokrovratech-Vilách, a to od vodárny k rozdvojení řadu do Pouští a Mokrovrat.
Druhá etapa proběhla 27. října 2017. Čistilo se plastové potrubí z Mokrovrat-Vil do Pouští. V průběhu údržby řadu bylo zajištěno zásobování pitnou vodou v obou částech obce. Finanční náklady akce byly vyčísleny na
372 460,00 Kč bez DPH. Letité usazeniny železa na litinovém potrubí se
mohou po čištění ještě nějakou dobu uvolňovat, prosíme o strpení.
V týdnu od 20. do 24. listopadu 2017 se uskutečnila výměna náplně ve
filtrech a byla vyčištěna zásobní nádrž ve vodárně.
Obecní úřad Mokrovraty se také obrátil na hydrogeologa z důvodu zvýšených hodnot železa v surové vodě v letošním roce.
Velice nás mrzí současný stav vody a stále se zabýváme řešením tohoto
problému.
Za zastupitelstvo obce Jiřina Zorková

Zabezpečení dodávky pitné vody formou
provozovaného veřejného vodovodu
Obyvatelé obce Mokrovraty a Pouště jsou zásobováni pitnou vodou formou provozovaného veřejného vodovodu, jehož nedílnou součástí je i objekt
úpravny vody s instalovaným technologickým vybavením.
Voda, která je do objektu úpravny vody čerpána ze šesti podzemních
zdrojů, vykazuje atypicky vysoké koncentrace železa i manganu.
Po nezbytné předúpravě podzemní vody formou úpravy hodnoty pH je
voda čerpána na tři filtrační komplety se speciální náplní.
Mikroskopická nezávadnost upravované vody je následně zabezpečena
formou dávkování chlorového roztoku.
Takto upravená voda je odváděna do akumulační nádrže, ze které je
následně čerpána do vodojemu. Vzhledem k tomu, že předupravená voda
je čerpána přímo na jednotlivé filtrační komponenty, je celý filtrační systém značně přetěžován vysráženými oxidy obou těžkých kovů. Prováděný
servis technologického zařízení dodavatelem technologie, tj. společností Inform-Consult-Aqua, s.r.o. se sídlem v Příbrami je značně náročný jak z hlediska technického, tak i časového rozsahu prováděných opatření.
Ze značně zvýšených nároků na technologické zařízení vyplynul i požadavek na komplexní výměnu filtrační náplně v jednotlivých technologických kompletech, vyčištění hlavního rozvodného řadu i trubních rozvodů
v Pouštích ekologickými přípravky Carela.
Uvedenou technologií byly rovněž odstraněny sedimenty z akumulačního prostoru věžového vodojemu.
Na realizovaná opatření v průběhu roku 2017 by mělo navazovat navrho-
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vané doplnění provozované technologické sestavy.
Samonosná plastová nádrž s dostatečným akumulačním prostorem bude
garantovat dostatečné časové rozpětí pro optimální chemickou předúpravu podzemní vody, včetně oddělení většinového podílu odstraňovaných těžkých kovů formou volné sedimentace.
Na provozované filtrační komplety, doplněné o další velkokapacitní filtrační jednotku, bude k finálnímu odstranění železa i manganu čerpána
voda s podstatně menším koncentračním zatížením.
Doplněné automatické řízení technologického režimu úpravy vody, stejně jako realizace uvedených navrhovaných opatření podstatně zkvalitní
technologický režim provozovaného zařízení, a tedy i kvalitu dodávané pitné vody pro danou lokalitu.
Dipl. tech. Karel Kohn
Inform-Consult-Aqua, s.r.o.

Dýňování v Mokrovratech
Dýňová polévka, dýňové dobroty, koláče
slané i sladké, svařák,
čaj a spoustu dalších
dobrot mohli ochutnat
všichni, kdo se zúčastnili
mokrovratského
dýňování. Letos se konalo v sobotu 28. října
pod pergolou za kabinami fotbalového hřiště. Důvodem přesunu z
tradičního místa konání v parčíku byly obavy
ze špatného počasí.
Z obyčejných dýní se
během několika minut
pod rukama "zkušených
řezbářů" stali opravdoví fešáci, které jsme nakonec společně rozsvítili. Opět
se ukázalo, že v naší obci máme nejen kreativní děti, ale mnohdy rodiče,
kteří dokážou své děti motivovat a podporovat a nepokazí žádnou legraci.
Děti si také domů odnesly vlastnoručně vyrobenou masku netopýra nebo
svícínek z okrasné dýně.
Všichni jsme si odpoledne moc užili. Všem zúčastněným velký dík a už
se těšíme na příští rok.
Petra Soukup Ecklová
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Místní poplatky na rok 2018
Od pondělí 11. 12. 2017 budou vydávány známky
na popelnice 2018 v pokladně OÚ Mokrovraty po
zaplacení místního poplatku za odpady ve výši:
• 600 Kč za trvale hlášenou osobu v obci,
• 850 Kč za nemovitost bez trvale hlášených osob.
Do konce ledna 2018 budou popelnice vyváženy
i na staré známky.
Místní poplatek za psa na rok 2018 je splatný do 28. 2. 2018:
• 1. pes 50 Kč
• 2. a každý další pes 120 Kč.

Vítáme nové občánky
V sobotu 11. 11. 2017 se uskutečnila slavnost vítání občánků.
Mezi občany Mokrovrat a Pouští byli přivítáni Rozárie Kučerová, Václav
Weber, Michal Faktor, Sandra Horáková a Petr Mrha.
Během slavnosti zarecitovaly básničky děti z naší školy.

Rybářský kroužek v Mokrovratech
a v Novém Kníně
Dobrý den,
po kratší přestávce se vrací rybářský kroužek
v Mokrovratech a Novém Kníně. Je možné se začít
scházet od ledna 2018. A to v pondělí jednou za 14 dní
od 16 hod. do 18 hod.
Schůzky budou:
• sudé pondělky v Mokrovratech – knihovna
(místní KAMPELIČKA)
• liché pondělky v Novém Kníně – DC Čáp v Novém Kníně.
Zúčastnit se mohou všechny děti ve věku od 7 let do 15 let z obce a blízkého okolí, co chtějí vytvořit partu kamarádů, kteří se baví lovem ryb a pobytem v přírodě. Učíme se nahazovat, navazovat háček, poznáváme ryby
a přírodu kolem nás. Rybaříme v Mokrovratech na obecní rybníček zvaný
„Dolejšák“ a v Novém Kníně na místních revírech Koupelna a Kocába.
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Dnešní rybaření není jen o rybách, ale taky o zážitcích spojených s rybařením a přírodou kolem řek a rybníků. Proto se snažím znova oživit rybářský kroužek, aby více dětí mělo zájem o rybaření a o zážitek v přírodě kolem vody a aby dokázaly poznat rybu, kterou uloví. Aby poznaly ledňáčka,
který jim jako barevný šíp proletí pod prutem při rybaření na kraji říčky
Kocáby. Na podzim, když půjdou z ryb a uslyší tajemné troubení, tak že to
nebučí kráva, ale že probíhá jelení říje. A to má být ten zážitek, který mě
a snad i děti bude lákat ven k vodě a do přírody.
Prosím, kontaktujte Davida Veselého, a to na telefon 724 523 443 nebo na
e-mail: odaglaii@email.cz.

INZERCE
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Kreativní dílničky leden 2018
Knihovna Nový Knín

Fimo – šperky
Dílnička s Luckou a Lenkou
Sobota 13. 1. 2018 od 13.30 hod
Cena materiálu 250,- Kč

Lapače snů
Dílnička s Janou
Úterý 16. 1. 2018 od 15.00 do 16.30 hod.
Cena : 200,- Kč

Náramky přátelství
Dílnička s Janou
Úterý 30. 1. 2018 od 15.00 do 16.30 hod.
Cena : 70,- Kč

INZERCE

KaTKa ReLaX
Sportovní a relaxační masáže, kraniosakrální terapie,
srovnání páteře a obratlů pomocí Reiki, reflexologie nohou

Chcete potěšit své příbuzné a blízké?
Budou mít narozeniny? Hledáte zajímavý dárek?
Nabízím možnost zakoupení DÁRKOVÝCH POUKAZŮ
v hodnotě 200 - 300 - 500 - 600 Kč.
Na vaši návštěvu se těší Katka Šišková!

Zdravotní středisko, náměstí Jiřího z Poděbrad 64, Nový Knín

Mobil: 776 091 651

www.laithai.cz

Příjemné prožití
adventního období
a poklidný čas příprav
na svátky vánoční
přeje všem
Zastupitelstvo
města Nový Knín

