Novoknínský 10
zpravodaj

říjen 2019

výtisk zdarma

Měsíčník pro Nový Knín, Chotilsko a Mokrovraty
Mikroregion Střední Povltaví

10 / 2019

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
v dnešním slovu bych se chtěl věnovat současné situaci na náměstí Jiřího z Poděbrad. Je jasné, že současný stav není zdaleka vyhovující a je
třeba s tím něco dělat. Již řadu let hledá rada a zastupitelstvo řešení, hlavně
týkající se části u školy a kostela. Bohužel žádné dosavadní návrhy zpracované odbornou firmou nevedly ke konečnému řešení, a to z toho důvodu,
že řešení podléhá schválení Policie ČR, SÚS Benešov, dopravního odboru
pověřeného úřadu, dopravců a v neposlední řadě památkářů. A věřte mi,
najít shodu všech těchto orgánů je velice těžké. Musíme si uvědomit, že se
zde sbíhají zájmy a potřeby autobusové přepravy, obsluhy školy, parkujících
řidičů a řidičů přivážejících děti do školy a dětské skupiny.
Prvním krokem bylo vymístění parkování autobusů, ale současná situace je snad ještě horší než předtím. Řidiči zde parkují mnohdy zcela bez
pravidel a často v rozporu se zdravým rozumem. Do toho přijíždí autobusy
a rodiče s dětmi. Od letošního května vše ještě zkomplikovalo zařízení staveniště vestavby ve školních budovách.
Je nezbytné, aby řidiči parkující a zastavující respektovali prostor pro
zastávky a přestupy autobusů. Po dokončení stavby ve škole budou realizována některá dopravní omezení, která by měla přispět k vylepšení tohoto
problému do té doby, než se podaří zajistit úplné řešení. Prosím všechny
účastníky provozu na dotyčném prostoru jednak o shovívavost, a jednak
o ukázněnost při každodenní činnosti.

Ing. Tomáš Havlíček
starosta

Titulní kresba:
Podzimní pohled na Nový Knín.
Novoknínsk¯
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ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
USNESENÍ č. 22/19 ze zasedání Rady města Nový
Knín ze dne 16. 9. 2019
• USNESENÍ č. 1-22/2019-RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program rady.
• USNESENÍ č. 2-22/2019-RM
Rada města Nový Knín projednala situaci po přívalovém dešti 1. 9.
2019 a možnosti zabránění škodám
při dalším přívalovém dešti a pověřuje starostu města zadáním studie a projektu řešících odvodnění
ve Starém Kníně.

• USNESENÍ č. 7-22/2019-RM
Rada města Nový Knín schvaluje výjimku z počtu žáků v Základní škole Nový Knín pro školní rok
2019/2020 na počet žáků 31 v 9. třídě.
• USNESENÍ č. 8-22/2019-RM
Rada města Nový Knín schvaluje výjimku z počtu žáků v Základní škole Nový Knín pro školní rok
2019/2020 na počet žáků 33 ve 4.
třídě.

• USNESENÍ č. 3-22/2019-RM
Rada města Nový Knín projednala havarijní stav stráně v Pivovarské ulici a pověřuje starostu zadáním geologického průzkumu svahu
a jeho zajištěním mobilními zábranami.

• USNESENÍ č. 9-22/2019-RM
Rada města Nový Knín bere
na vědomí návrh Dohody společníků o principech řízení a fungování
společnosti Vodohospodářská společnost spol. s r.o. mezi Městem Dobříš a Městem Nový Knín.

• USNESENÍ č. 4-22/2019-RM
Rada města Nový Knín schvaluje
finanční pomoc nejvíce postiženým
občanům bleskovou povodní 1. 9.
2019.

• USNESENÍ č. 10-22/2019-RM
Rada města Nový Knín bere
na vědomí žádost M. K. o umístění
přechodu pro chodce v místě autobusové zastávky v Novém Kníně –
Sudovice a pověřuje starostu předáním a projednáním s Městským
úřadem Dobříš, odborem dopravy.

• USNESENÍ č. 5-22/2019-RM
Rada města Nový Knín bere
na vědomí rozhodnutí o přerušení
provozu Mateřské školy Nový Knín
dne 3. 10. 2019.
• USNESENÍ č. 6-22/2019-RM
Rada města Nový Knín schvaluje výjimku z počtu žáků v Základní škole Nový Knín pro školní rok
2019/2020 na počet žáků 31 v 2. třídě.

4

Novoknínsk¯

• USNESENÍ č. 11-22/2019-RM
Rada města Nový Knín schvaluje koupi traktoru ZETOR 6340 pro
potřeby města Nový Knín za cenu
402.900 Kč bez DPH.
Ing. Tomáš Havlíček, starosta města
Petr Chmelík, místostarosta
V Novém Kníně dne 16. 9. 2019
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USNESENÍ č. 23/19 ze zasedání Rady města Nový Knín ze dne
1. 10. 2019
• USNESENÍ č. 1-23/2019-RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program rady.

na vědomí žádost M. Z. o odkup části pozemku parc. č. 1179 v k.ú. Starý
Knín o rozloze cca 100 m2.

• USNESENÍ č. 2-23/2019-RM
Rada města Nový Knín projednala
stížnost manželů B. na znehodnocování a poškozování jejich majetku M.
P. a pověřuje starostu města vyzváním M. P. k vyklizení a uvedení do původního stavu pozemku parc. č. 1339
v k.ú. Starý Knín, a to do jednoho měsíce.

• USNESENÍ č. 5-23/2019-RM
Rada města Nový Knín bere
na vědomí žádost T. M. o odkup části pozemku parc. č. 1179 v k.ú. Starý
Knín o rozloze cca 200 m2.

• USNESENÍ č. 3-23/2019-RM
Rada města Nový Knín bere na vědomí žádost obce Malá Hraštice
o možnost spolupráce v poskytování
služeb městské policie Nový Knín.
• USNESENÍ č. 4-23/2019-RM
Rada města Nový Knín bere

• USNESENÍ č. 6-23/2019-RM
Rada města Nový Knín bere
na vědomí výzvu firmy GOMURA
PROPERTY s.r.o. k řešení problematiky pozemků pod letním kinem
a pověřuje starostu města předáním této věci právníkovi k doporučení řešení.
Ing. Tomáš Havlíček, starosta města
Petr Chmelík, místostarosta
V Novém Kníně dne 1. 10. 2019

SDĚLENÍ RADNICE

Pozvánka na zasedání zastupitelstva
Zastupitelstvo města Nový Knín zve na své zasedání,
které se bude konat ve čtvrtek 21. 11. 2019
od 19.00 hodin v zasedací místnosti na radnici.

Novoknínsk¯
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21. 11.
2019
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Výsledky kontrol
Na začátku září proběhla na městském úřadu první část celkového auditu
za rok 2019 a na začátku října kontrola provozu vodohospodářské infrastruktury pracovníky Státního fondu životního prostředí. Jsem rád, že obě
kontroly nenalezly žádná závažná pochybení.
starosta města

Odečty vodoměrů
Dne 23. 11. – 24. 11. 2019 budou v Novém Kníně a v Sudovicích
prováděny odečty vodoměrů.
Veronika Duchoňová

Poplatek za TKO pro rok 2020
Od 20. 11. 2019 lze zaplatit poplatek za TKO pro 2020. Ceny
budou upřesněny v měsíci listopadu na webových stránkách
a na vývěsce městského úřadu.
Poplatky za TKO se řídí platnou obecně závaznou vyhláškou
města Nový Knín č. 2/2011 o poplatku za komunální odpad.

2020

Občané, kteří nemají doposud uhrazen poplatek
za TKO pro rok 2019, jej neprodleně uhradí na radnici
v kanceláři podatelny!
Jana Kolková

Poplatek ze psů
Od 20. 11. 2019 lze spolu se známkami
na popelnici zaplatit i poplatek ze psů na rok 2020.
Marcela Černá

6

Novoknínsk¯

zpravodaj

10 / 2019

Stolní kalendář
Stolní kalendáře s fotografiemi Novoknínska a akcí pořádaných v Novém Kníně a přilehlých obcích můžete zakoupit v podatelně za 85 Kč od
20. 11. 2019.
Jana Kolková

Předvánoční posezení s důchodci

SOBOTA

30. 11.

Město Nový Knín pořádá v sobotu 30. listopadu 2019 od
13.30 hodin v sokolovně v Novém Kníně předvánoční
posezení s důchodci.

2019

Doprava na akci bude zajištěna, a to z Libčic, Kozích Hor,
Chramišť, Sudovic, Starého Knína a náměstí v Novém Kníně.
Žádáme všechny, kteří chtějí využít dopravu, aby se nahlásili
na MěÚ Nový Knín v kanceláři matriky nebo na tel. 318 593 015.
Pro všechny bude připraveno malé pohoštění a několik kulturních vystoupení.
Srdečně zveme všechny, kteří chtějí prožít příjemné odpoledne.

MISTROVSTVÍ SVĚTA SE BLÍŽÍ!
Muzeum zlata v letošním roce založilo ve spolupráci
s Českým klubem zlatokopů oficiální facebookové stránky
World goldpanning championship 2020, Nový Knín, Czech
Republic. Na těchto stránkách se budete setkávat s informacemi ohledně Mistrovství světa v rýžování zlata v Novém
Kníně, které proběhne ve dnech od 17. 8. 2020 do 23. 8. 2020. Stránky
jsou určené pro vás i závodníky z celého světa, kteří k nám přijedou na tuto
výjimečnou akci. Vše se bude přidávat postupně na stránky a samozřejmě
můžete volat do Muzea zlata na tel. 702 016 331 anebo napsat na e-mail
petraskocdopole@seznam.cz.
Myslíme i na ty, co nemají přístup na facebookové stránky, a proto budeme přidávat s Českým klubem zlatokopů informace do místního Zpravodaje.
Muzeum zlata
Aneta Hessová

Novoknínsk¯
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ POLICIE
V rámci deklarované činnosti působila městská policie v uplynulém období
v oblasti své teritoriální a věcné působnosti na všech zmíněných úsecích
• Dohledem nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích, v rámci čehož řešila MP přestupky měření nejvyšší povolené rychlosti v obci - uloženo 9 blokových pokut.
• Řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění – předáno PČR, jako
věcně příslušnému orgánu.
• Svěření vozidla osobě nezpůsobilé k řízení vozidla – předáno PČR, jako
věcně příslušnému orgánu.
• Parkování v rozporu se Zákonem o provozu na pozemních komunikacích
(nejvíce v oblasti ul. Kozohorská a u zdravotního střediska v Novém Kníně
a na Včelníku v Nové vsi pod Pleší).
• Úspěšně řešeno i znečištění vozovky.
• Usměrňování silničního provozu před školami.
• V rámci kontroly na úseku rybolovu, byl odhalen 1 případ neoprávněného
chytání ryb (pytláctví), který byl rovněž zpracován a předán věcně příslušnému orgánu.
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• MP vyjížděla i v rámci tzv. fireportu, kde spolupracovala s HZS, např. při
bleskových povodních 1.9.
• Byl proveden i odchyt psa a jeho umístění do útulku.
•	Rovněž v rámci preventivní činnosti byly zahájeny kontakty a pohovory
se seniory, kde strážníci na požádání k těmto lidem dochází.
•	Pravidelně probíhají kontroly krizových částí obcí.
Vzhledem k tomu, že jsme již obdrželi služební vozidlo, předpokládáme, že
se práce MP ještě zintenzivní.
V Novém Kníně 27. 10. 2019.
Za MP Nový Knín

Novoknínsk¯

Bc. Milan Kotouč DiS.
Vedoucí strážník
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DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ÚSTAVU
TERMOMECHANIKY AV ČR, V. V. I.
AERODYNAMICKÁ LABORATOŘ – NOVÝ KNÍN
Jatecká 511, 262 03 Nový Knín
• úterý
• sobota

12. listopadu 2019, 9:00–15:00
16. listopadu 2019, 9:00–14:00

Témata exkurzí:
• Prohlídka vysokorychlostního aerodynamického
tunelu a obslužných technologií, výzkum pro
energetické strojírenství. Laboratoř vnitřních proudění
• Fyzikální modelování proudění a znečištění vzduchu v přízemní vrstvě
atmosféry. Laboratoř aerodynamiky životního prostředí
• Proudění vzduchu a jeho pulzace. Využití pulzací pro chlazení elektroniky. Laboratoř sdílení tepla a hmoty
Pozn.: Prosíme zájemce větších skupin, aby si exkurze rezervovali předem u kontaktních osob.
Kontakt:
Ing. Martin Luxa, Ph.D., tel.: 266 053 352, e-mail: luxa@it.cas.cz
Mgr. Marie Kajprová, tel.: 266 053 154, e-mail: kajprova@it.cas.cz
Více informací: www.it.cas.cz

SKAUTSKÝ PODZIM 2019
Přišlo září a s ním nový skautský rok. Sešli jsme se
opět v rekordním počtu, každým rokem narůstá množství skautů v Novém Kníně a letos je nás už ke třiceti.
Máme dvě družiny starších skautek a skautů a velkou
družinu mladších světlušek a vlčat.
První oddílová výprava se konala 28. 9. na svatého Václava a směřovala na Drtinovu rozhlednu u Chotilska. Prof. František Drtina byl jedním
z průkopníků skautingu v Čechách a nedaleko jeho rodného Hněvšína se
u Vltavy naproti Kobylníkům konal první dívčí skautský tábor u nás. Výlet
se nesl ve znamení výšek, lezení po stromech a podzimního tvoření.
Jako hlavní téma našich podzimních schůzek jsme zvolili les, tak jsme
do lesa vyrazili nejen si hrát, ale i pracovat. Po domluvě s panem hajným
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jsme jedno sobotní dopoledne věnovali pročišťování lesa, aby zde mohly
vyrůst nové stromky. Práci jsme si užili a závěrečný piknik byl odměnou.
Brzy nás čekají další výpravy, schůzky a nejrůznější akce, na které se
už teď těšíme.
1. oddíl Koťata Nový Knín

30 LET OD OBNOVENÍ JUNÁKA
V roce 1911 přinesl do českých zemí prof. Antonín Benjamin Svojsík myšlenku skautingu, který
vznikl v Anglii, ale velmi rychle se rozšířil po celém světě a byl přijat i u nás. Skauting přinesl dětem možnost vyrazit do přírody, rozvíjet sebe sama
ve skupině vrstevníků a pomáhat svému okolí. Zakladatel A. B. Svojsík těsně před 2. světovou válkou pronesl větu, kterou
české dějiny 20. století několikrát potvrdily: „SKAUTING VYLUČUJE TOTALITU, TOTALITA VYLUČUJE SKAUTING.“ Poprvé skauting zakázali
Novoknínsk¯

zpravodaj
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za války nacisté v roce 1940–45 a poté dvakrát komunisté v letech 1950–
1968 a 1970–1989. Skauti se však vždy dokázali totalitě postavit a prokázali
soudružnost, kterou jen tak nějaká totalita nezdolá.
V letošním roce si připomínáme 17. listopad 1989, který odstartoval sametovou revoluci a s ní velké změny v řízení našeho státu i v životech lidí.
Přinesl změnu režimu, pluralitní demokracii a svobodu. Nám skautům přinesl možnost potřetí a snad již naposledy obnovit hnutí. Už 30 let si užíváme
svobodný skauting ve svobodné zemi.
A téměř stejně dlouhou historii má i skautský oddíl v Novém Kníně.
Zahajovací schůzka se konala 2. 10. 1990 a tehdy také první členky zvolily
název Koťata. Vedoucí oddílu se stala Hanka Kmetíková a po ní roli v roce
1994 převzala Věra Fialová, která ho vedla neuvěřitelných dvacet let. Knínským oddílem za dobu existence prošlo několik desítek skautek a po rozšíření o kluky i skautů. Příští rok na podzim tedy budeme slavit 30 let oddílu.
Budeme rádi, když se k oddílovým oslavám přidají i bývalí členové, protože
jak je známo: „Jednou skautem, navždy skautem.“
Šárka Musilová, vůdkyně 1. oddílu Koťata Nový Knín

POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ TURNAJE
Vánoční turnaje
• sobota 28. 12. 2019 – začátek v 9.00
turnaj v badmintonu „O pečené kuře“
• sobota 28. 12. 2019 – začátek ve 14.00
turnaj ve ﬂorbale „O pečené vepřové koleno“
• neděle 29. 12. 2019 – začátek v 9.00
turnaj v nohejbale „O pečenou husu“
• neděle 29. 12. 2019 – začátek ve 14.00
turnaj ve stolním tenise „O pečenou kachnu“
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. 604 979 956.
Uzávěrka přihlášek je 23. 12. 2019.
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LISTOPAD VE STAROKNÍNSKÉ FARNOSTI
1. listopadu slavíme svátek Všech svatých.
• 10.30 hod. ve farním kostele ve Starém Kníně mše
svatá
• 17.00 hod. mše sv. v Novém Kníně
- po mši sv. Výstav Nejsvětější svátosti, adorace, litanie, požehnání
2. listopad – vzpomínka na všechny věrné zemřelé.
• 8.30 hod. Borotice
• 10.30 hod. Starý Knín
• 15.00 hod. Velká Hraštice
Po těchto bohoslužbách v Boroticích, ve Starém Kníně a ve Velké Hraštici
bude na místních hřbitovech krátká pobožnost za zemřelé s výkropem
hrobů. Na novoknínském hřbitově tato pobožnost bude v sobotu 2. 11.
v 16.30 hod., v Živohošti po nedělní bohoslužbě 3.11. v 15.00 hod. Touto bohoslužbou v Živohošti končí nedělní bohoslužby a setkáme se zde na Štědrý den 24. 12. v 15.00 hod. Se změnou času bohoslužby ve všední den
v Novém Kníně: v úterý, v pátek a v sobotu budou začínat v 17.00 hod.

J

• 10.–14. listopadu se zúčastním národní poutě do Říma, kdy poděkujeme
za svatořečení Anežky Přemyslovny a dar svobody.
• 16. listopadu v 10.00 hod. v pražské katedrále bude slavná mše svatá,
při které budeme děkovat za dar svobody. Celebrovat bude J.Em. Stanislaw kardinál Dziwisz, emeritní krakovský arcibiskup a dlouholetý
osobní sekretář svatého papeže Jana Pavla II. Bohoslužbu bude přenášet
Česká televize.
• 19. listopadu v 9.00 hod. ve Starém Kníně mše svatá na začátek vikariátní konference. Přijedou kněží z našeho příbramského vikariátu.
• 6. prosince v 17.00 hod. poutní mše svatá za účasti generálního vikáře
pana biskupa Zdeňka Wasserbauera.

J

Úmysly apoštolátu modlitby na měsíc listopad
Všeobecný úmysl: Dialog a smíření na Blízkém východě
Aby se v zemích Blízkého východu, v němž rozdílné náboženské skupiny
sdílejí tentýž životní prostor, zrodil duch dialogu, setkávání a smíru.
Novoknínsk¯
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Národní úmysl: Ať všichni naši zesnulí mohou plně zakoušet dobrotu
Boží a my ať žijeme tak, že se budeme moci jednou radovat s nimi.
Vyprošuji všem požehnaný měsíc listopad s vděčností za velké věci, které
učinil Hospodin.
Žehná Vám P. Josef Andrejčák O.Cr.

J
Můžeme ještě vzpomenout na svatořečení Anežky před třiceti léty, jak
to zachytil Václav Vaško ve své knize Ne vším jsem byl rád.

Autentická vzpomínka na svatořečení Anežky České v r. 1989
Na přípravě svatořečení Anežky České pracovaly dva výbory, jeden
v Římě, v čele s biskupem pro český exil Jaroslavem Škarvadou, a jeden
v Praze, jemuž předsedal pražský pomocný biskup Antonín Liška.
Byl jsem v něm pověřen funkcí tiskového referenta. Ač nerad, musel
jsem z tohoto titulu vejít ve styk se Sekretariátem pro věci církevní Ministerstva kultury. Jaké však bylo mé překvapení, když místo dřívějších zlobných primitivů jsem se setkal s novými, mladšími a vzdělanějšími referenty,
kteří nám vycházeli vstříc. Na počkání a bez jediného cenzurního škrtu
schválili do tisku připravené texty plakátů, instrukcí pro poutníky a programů svatořečení. Logo poutě – znak Anežkou založeného řádu rytířů
s červenou hvězdou, které navrhl grafik Jiří Blažek – vetkané do hedvábné
stuhy, označovalo pak naše poutníky v Římě.
Desítky brigádníků proměnily arcibiskupský palác v cestovní kancelář
zajišťující přepravu, valuty a různé formality poutníkům nejen z českých
zemí, ale i ze Slovenska. Deset dnů před kanonizací jsem odletěl s předvojem, „generálním štábem“ poutě, do Říma. Svůj hlavní stan jsme rozložili
v Nepomucenu.
Rozpačité setkání s českým exilem
Den či dva po našem příjezdu byla neděle a my byli pozváni do vatikánského rozhlasu na mši, která se zrovna v tu neděli vysílala v českém jazyce.
Shromáždili jsme se před kaplí. Dva hloučky. V jednom nás deset z Prahy,
v druhém dvě desítky tamních Čechů. Vzájemně jsme se proměřovali. Mši
svatou sloužil ředitel českého vysílání jezuita Josef Koláček, lekce četli manželé Pavel a Zdena Konzalovi od nás. Recitace mešního ordinária překleno-
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vala vzdálenost mezi oběma hloučky. Po pozdravení pokoje, svatém přijímání
a závěrečném požehnání jsme vyšli z kaple už jako jedno společenství.
Římem a jeho jedinečnou atmosférou jsem byl okouzlen jako dosud žádným městem. Na jeho prohlídku jsem však neměl, jako nikdo z našeho
předvoje, čas, neboť ne vše bylo připraveno tak, jak jsme si představovali.
Jeden z členů římského organizačního výboru prohlašoval ještě měsíc před
kanonizací – pak se nám za to omlouval – že není třeba se vzrušovat, že
z Prahy přijede beztak nanejvýš pár autobusů s dobře prokádrovanými
„poutníky“, jejichž hlavní starostí budou nákupy. Zdá se, že ani ve Vatikáně
neuvažovali jinak, neboť z obavy, aby svatý Petr nezůstal při kanonizaci poloprázdný, rozhodli, že s Anežkou bude svatořečen i polský kapucín, bratr
Adam Chmielowski.
Poslední přípravy
Jak se pak divili všichni skeptici, když z bolševického Československa
začínaly přijíždět zvláštní vlaky (byly čtyři), autobusy (bylo jich hodně přes
sto), nespočítaně aut a jeden letecký speciál. A nebyli to ani odboráři, ani
lidoví milicionáři s manželkami odměnou za zásluhy o výstavbu socialismu,
ale skuteční poutníci. Celkem jich přijelo nebo přiletělo z vlasti asi deset tisíc. Kolik krajanů včetně Němců, našich bývalých občanů, přibylo z celého
světa, nikdo nespočítal.
Ještě dva dny před svatořečením vypadalo vše beznadějně chaoticky,
nebylo člověka, který by nám byl přesně řekl, co a jak se bude dít. Báli jsme
se, že vše skončí fiaskem, a prosili jsme Anežku, aby nás svou přímluvou
ochránila před mezinárodní ostudou. Znalci poměrů nás však uklidňovali:
„Nebojte se, vše dopadne dobře, Italové jsou sice bordeláři, ale zato geniální
improvizátoři.“ O pravdivosti těchto slov jsem se přesvědčil hned příští den,
kdy jsem do chrámu svatého Petra uvedl a hlavnímu papežskému ceremonáři, biskupu Pietru Marinimu, jenž Svatého otce provází na všech jeho cestách, představil ty, kdo z Čechů budou při zítřejší papežské mši lektorovat,
číst přímluvy, nést obětní dary, zpívat. Začala generální zkouška. Nácvik
nástupů, odchodů, pokleků, úklonů řídil s obdivuhodnou elegancí biskup
ceremonář.
Velkolepá slavnost
Konečně neděle 12. listopadu 1989. Začátek slavnosti byl stanoven na půl
desátou, ale už od osmi hodin jsme procházeli uzávěrami a kordony karabiniérů s detektory, kterým jsme se museli vykázat místenkami. Nad vchodem do chrámu svatého Petra visely portréty obou nových světců. Mám rád
liturgii, v níž nic nebrání tichému usebrání, to, co jsem však zažil ve svatopetrském chrámu – papež, kardinálové, stovky kněží, řeholníků a řeholnic, zpěv, liturgie papežské mše rozvinutá do plné nádhery (úchvatný tanec před Hospodinem) a sám obřad svatořečení se čtením životopisů obou
nových světců a dekretů, jimiž byli prohlášeni za svaté – to vše bránilo
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sice soustředěné modlitbě, ale naplňovalo srdce, mysl, duši jinou, málokdy
uchopenou modlitbou jásající církve zde tak reprezentativně shromážděné.
Strhující slavnost pokračovala v pondělí dopoledne v Aule Pavla VI., kam
jsme se jakýmsi zázrakem vtěsnali dávno před stanoveným setkáním se
Svatým otcem. Na sestavování více než hodinového programu předcházejícímu papežské audienci jsem se podílel a moderoval jsem jej. Zpívali v něm
Cantores Pragenses (sbor baziliky svatého Jakuba), Moravský cherubínský
sbor z Brna a sbor litoměřických bohoslovců.
Z titulu místopředsedy výboru pro Desetiletí pronesl Tomáš Halík řeč,
v níž mezi jiným řekl, že se Anežka jistě přimlouvala za nás v dobách nejtěžších a tak oprávněně myslíme dnes „na proroctví, že tehdy, až bude svatořečena, bude v Čechách konečně dobře. Cítíme příchod těchto lepších dob
ve vzduchu jako jarní vánek, dotýkající se už našich srdcí.“ Halík mluvil
sice s patosem jemu vlastním, v této chvíli i patřičným, přesto mi není jasné,
odkud vzal to proroctví, i když musím říct, že se to dobře poslouchalo.
„Toto je den, který učinil Hospodin, radujme se z něho!“
S ohromným nadšením, potleskem a skandováním „Ať žije kardinál Tomášek“ vešel uprostřed úvodního programu do auly muž, jehož životní cesta vrcholila ve chvíli, kdy česká církev jím vedená a celý národ stál na prahu svobody. Byl-li ovacemi uvítán Tomášek, jak potom vyjádřit nadšení,
jakým byl při svém příchodu pozdravován Jan Pavel II. Svůj projev začal
slovy: „Toto je den, který učinil Hospodin, radujme se z něho. Na oltář je
povýšena ochránkyně církve v českých zemích.“ Papež dále vyslovil naději,
že se bude pokračovat v jednáních mezi Československem a Vatikánem, aby
mohly být obsazeny biskupské stolce a mohla být ustavena biskupská konference. Na závěr řekl: „Vaše pouť nesmí končit dnes. Její poslání si odnášejte
do svého každodenního života.“
Svatý otec byl viditelně dojat. Usmíval se, znovu a znovu žehnal. Mohutně zněl v závěru audience zpěv svatováclavského chorálu, československé
hymny, hymnické písně Hospodine, po miluj ny a opakované Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Skandované volání „Ať žije Svatý
otec!“ a „Papež do Prahy!“ provázelo Jana Pavla při odchodu z auly.
Každý se ho chtěl dotknout. Podával ruce vpravo, vlevo. Téhož dne odpoledne jsme se ještě zúčastnili mše svaté v chrámu svatého Pavla za Hradbami. Hlavním celebrantem byl slovenský kuriální kardinál Jozef Tomko. Liturgie byla trojjazyčná, zpívali jsme ze zpěvníčků, které nám byly rozdány,
česky, slovensky a německy. Organizačně připravili tuto mši naši němečtí
přátelé z Ackermann-Gemeinde, kteří si zachovali vztah ke své staré vlasti
a Anežku Přemyslovnu považují stejně tak za svou jako my. Tuto mši jsem
zbaven napětí z organizačních povinností prožíval intenzivně. Zřetelně
jsem si uvědomoval katolicitu, všeobecnost církve a možnost její integrující
role v rozhádaném světě.
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PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Vážení spoluobčané,
poslední dobou nadáváte na náměstí přeplněné osobními auty. Když jede
člověk nakoupit, nemá kde zaparkovat. Někomu na náměstí vadily autobusy, a přitom tam parkovaly desítky let. Je to vidět i ve starých filmech
– autobusy byly součástí koloritu náměstí. Zkrátka – někomu vadily. A auta
nevadí? Je to v pořádku? Vždyť v 7 hodin ráno je přecpáno. Proč auta neparkují místo autobusů u bytovek nebo Na Merendě? Lidé jezdí do práce,
auta odstaví, a když se vrátí, odjedou do svých domovů. Jděte se poptat
na zdejší úřad. Divila jsem se, když jsem slyšela, jak neradi tam chodíte
kvůli jedné úřednici. Nyní jsem se sama přesvědčila. Slušná otázka a slušná odpověď nebyla. Nejsem zvědavá, aby si na mě někdo „vyskakoval“. To,
že člověk práci vykonává léta, neznamená, že se k lidem nebude chovat
jinak než vstřícně. Od toho tam sedí. Myslím, že by se léty měl člověk dopracovat k poznání, že úřad je pro občany a ne naopak. Tady by měla platit ta
vstřícnost a ochota, i když nemá člověk zrovna náladu. Na prvním místě je
vždycky slušnost! Ale jak se říká, „žádný strom neroste do nebe“!
Jiřina Šrámková

Obrázky z převratu
„Stáli jsme na ploše s proměnným úhlem odrazu...“
„Мы стояли на плоскости
С переменным углом отраженья
Наблюдая закон
Приводящий пейзажи в
движенье
Повторяя слова
Лишённые всякого смысла,
Но без напряженья
Без напряженья...“
Борис Гребенщиков

„Stáli jsme na ploše
s proměnným úhlem odrazu,
pozorujíce zákon
přivádějící krajinky
do pohybu,
opakujíce slova
zbavená veškerého smyslu,
ale bez napětí,
bez napětí...“
Boris Grebenščikov

Tak zase budeme mít co slavit – 17. listopadu uplyne právě třicet let
od událostí, které vedly k pádu „komunistického“1 režimu a pro které se
vžilo označení Sametová revoluce2. A tak by možná nebylo od věci zveřejnit
pár již notně děravých vzpomínek. A možná nejen na samotný závěr roku
1989, ale i na to, co mu předcházelo a co následovalo.
Novoknínsk¯

zpravodaj

17

10 / 2019
Mladší generace doby předlistopadové už nezažily, a tak bychom asi měli
začít jimi. Konkrétně dobou tzv. „normalizace“, tj. obdobím zhruba od poloviny roku 1969 prakticky až právě do listopadového převratu.
Mnozí lidé tehdy byli postiženi a mají důvod líčit ono období v těch nejčernějších barvách, jiní však nějak žili své „relativně normální“ životy
a nestáli si až tak špatně. A místy se objevovaly – sice vratké, ale přece jen
aspoň nějaké – ostrůvky relativní svobody. Díky odvaze lidí, kteří neúnavně
tyto ostrůvky budovali a udržovali, a když některý z nich přece jen zmizel
pod hladinou, pokud se nepotopili s ním (například někam na Bory, na Pankrác, na Bytíz či do Ruzyně), o kus dál pomáhali vytvořit jiný.
Dodnes si vzpomínám, jak mě mrazilo v zádech, když jsem se v říjnu
roku 1980 poprvé dostal na jinak beznadějně vyprodaný koncert (někdo
zrovna nemohl přijít, a tak vracel lístky) Spirituál kvintetu v pražské Malostranské besedě a na něm zaznělo mimo jiné toto:
„Chci sluncem být a ne planetou,
až se k nám právo vrátí.
Chci setřást bázeň staletou,
až se k nám právo vrátí...“ 3
Pravda s nutným úvodním vysvětlením, že zazní píseň, kterou si zpívají
utlačovaní černoši v Americe, ale většina publika si i tak myslela své.
Právě s touto písní je spojena historka, která se na světlo boží pochopitelně dostala až po převratu, ale do značné míry ilustruje, jak to tehdy chodívalo. Texty musely projít schválením příslušných orgánů a u této písně
nastal problém. Zatímco jindy se schvalovači kultury spokojili s tvrzením,
že jde o překlad spirituálu utlačovaných Afroameričanů, zde chtěli vidět
původní text v angličtině. Jenže (nejen) ten v tomto případě významově příliš neodpovídal české verzi – originál byl skladbou duchovní, cosi o důvěře
v Ježíše se v ní zpívalo4. Ostatně ani případné věrné přebásnění by nemělo
žádné extra vyhlídky, protože písně o Ježíšovi tehdejší dozorové orgány
také neměly v oblibě. A tak Jiří Tichota pověřil jednoho ze svých studentů, aby „jakoby původní“ anglický text písně napsal. Stalo se, dozíratelé
obdrželi text v angličtině a uznali, že jde opravdu o afroamerický protestsong (ověřit si to z nezávislých zdrojů tehdy nebylo tak snadné jako dnes
– přinejmenším Mezisíť tehdy neexistovala). Veřejné hraní skladby tak bylo
zachráněno. Jen bylo zapotřebí danou píseň v tomto duchu vždycky řádně
uvést. Takto zazněla i na Festivalu politické písně v Sokolově, což byla přehlídka skladeb, jež měly vyjadřovat radost z budování socialismu, případně
zhnusení nad zahnívajícím kapitalismem. Zopakujme si, že se psal začátek
osmdesátých let 20. století. A Spirituál kvintet měl u mocných dost vroubků,
a tudíž dobré důvody „žehlit“ si je účastí na tomto „kolaborantském“ festivalu. To, že si kapela zahráním (nejen) uvedené písně do režimu vlastně rýpla
(a myslím, že její vystoupení tehdy zaznělo i v přímém televizním přenosu),
byla už jen taková drobná ironie osudu. Stejně jako to, že když uvedená
píseň vyšla (spolu s písní Za svou pravdou stát / Which Side Are You On?)
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na malé gramodesce, ten jinak povinný úvod se tam nevešel a nezasvěcený
posluchač se mohl velice divit, co všechno u nás může oficiálně vycházet
na deskách.
V té souvislosti bych se ale ještě vrátil k Malostranské besedě – hudebnímu klubu umístěnému v budově bývalé malostranské radnice. Právě ona
totiž byla jedním z těch ostrůvků relativní svobody, které jednoho krásného
dne roku 1981 zmizely. Hygienici tam prý našli jakési vážné závady. To, že
se tak stalo zrovna krátce před XVI. sjezdem KSČ, byla zajisté čirá náhoda. Na druhou stranu tento důvod znamenal, že byl zavřen „pouze“ klub
a nikoliv ti, kdo v něm pracovali. Takže po nějakém čase v Praze vzniklo
zařízení, které se nazývalo klub Na Petynce (ač se ve skutečnosti nacházelo
v usedlosti zvané Schleiferka). To bylo v provozu až do převratu – a vlastně
i nějakou dobu poté. Pak byla budova vrácena Kongregaci školských sester
svatého Františka Serafinského a sál klubu se v roce 1994 vrátil ke svému
původnímu účelu – stal se opět kaplí. V té době však už naštěstí nějakou
dobu opět fungovala Malostranská beseda.
S nástupem Michaila Gorbačova odvaha muzikantů dále vzrostla a kulturní dozor se aspoň někde stal povolnějším. Když jsem v létě roku 1988
vyrazil na Sušické folkové léto, například Slávek Janoušek tehdy zpíval
písničku – řekněme – z divadelního prostředí, v níž zaznělo mimo jiné toto:
„…kdy už konečně bude po třetím zvonění?
Kdy už vytáhnou železnou oponu?
A kdy už se předvedou herci – a bez nalíčení?
A největší osel ať vždycky jede na slonu.“
A sluší se ještě jedna poznámka k Sušici: ta patřila k těm československým městům, kde se ve veřejném prostoru udržela socha T. G. Masaryka
i přes celé období „normalizace“, což v těch dobách nebývalo zcela obvyklé.
Možná by stálo za zmínku, co se v té době dělo u nás v Novém Kníně.
Řekl bych, že nic moc extra – vše běželo v zajetých kolejích a stagnaci. Bohužel právě v období „normalizace“ naše město (které tehdy oficiálně městem nebylo) utrpělo ty největší urbanistické ztráty. Asi bezkonkurenčně nejdrastičtějším zásahem bylo zbourání celé severní strany Pivovarské ulice,
která byla do té doby zastavěna domy vesměs barokního původu. Dům číslo
66 (rodiny Kramatových) měl až do zboření dokonce barokní fasádu. Tam,
kde opadávala, byla vidět vrstva omítky ještě starší – bohužel už nezjistíme
o kolik. Možná jsme tak přišli o jeden z nejstarších domů ve městě. A to
vcelku zbytečně, protože pravý odbočovací pruh, který zasahuje do jeho
někdejšího půdorysu, v těch místech nebyl nutný. V plánu byl i průraz východní strany náměstí Jiřího z Poděbrad, odkud měla hlavní silnice pokračovat po mostě nad ulicí Na Potůčku a odtud pak směrem na Sudovice. To
by znamenalo mj. obrovskou proluku mezi nynější školou a Mincovnou,
takže se lze ptát, nakolik by takto „vylepšený“ ústřední prostor ještě připomínal něco jako náměstí. Toto „dopravní řešení“ se naštěstí neuskutečnilo;
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snad někdo zalobboval, snad už režimu docházely prostředky, snad na tom
mělo podíl obojí.
Někdy kolem roku 1987 jsem byl uvrtán do něčeho, na co nerad vzpomínám a čím se těžko chlubit. Ale nebylo by poctivé to nepřiznat.
Stalo se to takto: byl jsem na brigádě, kterou pořádali knínští sportovci.
A krátce poté jsem dostal vzkaz, že by si přáli, abych přišel na schůzi – že
by mě chtěli do výboru. A tam dosavadní předseda tělovýchovné jednoty
(jde o označení z dob „reálného socialismu“) hned na začátku navrhl, abych
byl kooptován a abych se rovnou stal předsedou místo něj, neb on odstupuje. Bylo to tak náhlé, že jsem se nezmohl na odpor, zvláště uvážíme-li, že
jsem do té doby nebyl ani členem, tudíž jsem se necítil oprávněn směřování
organizace jakkoli ovlivňovat. Po celou dobu svého působení na tomto místě
jsem se cítil nesvůj – a podle toho mé „výsledky“ také vypadaly.
Výše popsaný způsob předání funkce dodnes považuji za ne zcela standardní, ale kvůli tomu o tom nepíšu. Díky „uvrtání“ do této funkce bylo lze
aspoň trochu nahlédnout na fungování společnosti. Pamatuji si, jak se každoročně bojovalo proti snižování přídělů energie – organizace totiž měla
stanovenu hranici spotřeby elektřiny, kterou v kalendářním roce neměla
překročit. Jaké sankce za nesplnění této podmínky hrozily, si už nepamatuji. Problémem bylo třeba i získat starší ojetý autobus (za účelem dopravy
sportovců – v Novém Kníně tehdy nejen fotbalistů, ale i ledních hokejistů)
na zápasy. Oficiální cena byla jedna věc, avšak navíc bylo potřeba „přisypat“ něco bokem, mimo účetnictví. Jinak by ten autobus získal někdo jiný,
kdo by řádně „přisypal“. Tudíž existovaly – musely existovat – peníze, které
byly evidovány pouze neoficiálně a o kterých se veřejně nedalo mluvit. Teď
už snad o tom mluvit a psát lze, po více než třiceti letech už je to předpokládám promlčené. A i kdyby ne, možná by šlo prohlásit za součást odboje
proti tehdejšímu režimu a místo fronty na celu v Ruzyni si vystát jinou
na metály.
Z uvedené funkce jsem „vycouval“ někdy na přelomu léta a podzimu
roku 1989, čímž jsem asi předešel tomu, abych byl později zaslouženě odvolán jako součást „neschopných starých struktur“.
Protože to sice nikdo nevěděl předem přesně, ale čas do začátku pádu
režimu se tehdy počítal na týdny – a pak už jenom na dny.
... a pak to prasklo
„... Demokracie dozrává do žaludečních vředů
bez poctivosti, bez práva a hlavně bez ohledů,
a je to mýlka soukromá, snad z optického klamu,
že místo srdce břicho má a místo duše tlamu.“
Karel Kryl
Vyprávět o tom, že vše bylo odstartováno policejním (tehdy se ovšem
policii ještě říkalo Veřejná bezpečnost) zmlácením studentského průvodu
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17. listopadu 1989, by asi bylo nošením dříví do lesa, sov do Athén, písku
na Saharu, anarchie do squatu a já nevím ještě čeho kam.
Dodnes si ale pamatuji, kde jsem onoho večera byl: světe div se – v Praze. Ale ne v tom nakonec zmláceném průvodu, nýbrž na návštěvě u jednoho kamaráda ve Vinoři. Že se asi něco semlelo, jsem postřehl, když jsem
jel z Vysočan tramvají na poslední večerní vlak do Braníka a někde – tuším mezi Vodičkovou a Myslíkovou ulicí – spatřil poměrně velké množství
policejních antonů. Události se právě dávaly do pohybu a zvolna nabíraly
rychlost...
Byla to v mnoha ohledech fantastická doba – pamatuji podchod v Praze
uprostřed Václaváku polepený papírky s hesly, vzkazy, přáními či vtipy. Zážitek nezapomenutelný a – bohužel? – i nadlouho neopakovatelný. Protože
pořádek už zase musí být a to by tak hrálo, aby si někdo jen tak něco vylepoval na mramorové obložení stěn podchodu.
A zde se můžeme opět přesunout do Nového Knína. Také zde vzniklo
poměrně záhy Občanské fórum, které začalo pořádat mítinky v sokolovně. Jména členů budou možná někde v kronice, já si všechna nepamatuji.
A tak raději nebudu jmenovat nikoho.
Ale i tehdy, v té největší euforii, si pozornější člověk mohl všimnout věcí,
které mohly varovat, že ne vše musí jít tou nejlepší cestou.
Byl to snad třetí, snad čtvrtý mítink tehdejšího novoknínského Občanského fóra, na němž se objevil stolek s petičními archy na podporu volby
Václava Havla prezidentem. To by nebylo nic špatného – problém byl v tom,
že ten stolek byl umístěn při vstupu do sálu tak, že bylo těžké se mu nějak
nenápadně vyhnout. A tak, stejně jako jsme v obdobích předchozích většinou jednotně volili kandidáty jednotné kandidátní listiny Národní fronty,
nyní jsme měli takřka stejně jednotně podpořit Václava Havla. A nechyběl
ani můj podpis. Trošku se za to stydím dodnes, byť se mohu vymlouvat
na to, že další kandidát, o kterém jsem uvažoval, totiž Čestmír Císař5, se
této kandidatury krátce před uvedeným mítinkem vzdal – a ti další ještě
dříve, takže jiných kandidátů najednou už nebylo. Inu, to nám ta pluralita
začínala opravdu pěkně.
Další vzpomínky se vážou k době před prvními pluralitními parlamentními volbami v roce 1990. V sokolovně si dal dostaveníčko mítink Občanského fóra, v tomto případě předvolební. Jeden z vystupujících směle prohlašoval, že Občanské fórum se zasadí o vznik školních tříd podle náboženského
vyznání žáků. Na to jsem se zvedl a pravil něco v tom smyslu, že to nepovažuji za nejrozumnější nápad. Že žáci (a ovšemže i žákyně) z rodin různých
vyznání by naopak měli být pokud možno spolu, aby se tak učili vzájemné
toleranci (za tímto názorem si stojím dodnes). Dotyčný pán to ani nepodpořil ani nerozporoval, spíš zahrál do ztracena v tom smyslu, že „ono se to nějak udělá“. Že důvěra v kandidáty Občanského fóra tímto u mě nevzrostla,
netřeba dodávat.
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A ještě jedna vzpomínka se váže k téže době. Bylo to krátce před volbami v roce 1990 a ve staroknínském kostele se měl konat koncert. Jenže
v noci před plánovaným koncertem byl kostel – poprvé po řadě let (a žel ne
naposled) – vykraden. Pomáhal jsem tehdy „štípat lístky“ a byl jsem na místě již nějakou dobu před začátkem. Účinkující se na to téma bavili s panem
Urešem a vyslovili názor, že Václav Havel tu amnestii neměl dělat tak rozsáhlou. Jenže když došlo k samotnému koncertu, oni vystupující říkali něco
trochu jiného: že je dobře, že pan prezident svou amnestií dal tolika lidem
novou šanci. Nekonal se ale ten slavný převrat v roce 1989 mimo jiné právě
proto, abychom nemuseli na veřejnosti říkat něco jiného než v soukromí?
Osobně bych rozsah zmíněné amnestie Václavu Havlovi zazlíval až tak
v poslední řadě: ve věznicích se nacházeli i lidé, kteří tam sice seděli „za politiku“, ale ne vždy za „politické“ paragrafy, jako bylo pobuřování apod.6
Měli nárok na rehabilitaci, ale kapacita soudů nebyla nekonečná. Amnestie
tak byla nejméně špatným řešením – podobně postižení spoluobčané mohli
„vystát frontu na rehabilitaci“ na svobodě a nikoliv za mřížemi.
Na začátku devadesátých let jsme přišli o stálé „zimní“ kino. Dlouholetý organizátor knínské kultury pan Ureš se sice pokoušel prosadit jeho
přestavbu na kinokavárnu, dokonce se v tom směru začalo něco dělat, ale
mezitím došlo ke změně pravidel financování a záměr už nebylo možno
dokončit. Na druhé straně jsme nebyli jediní postižení: stálé celoroční kino
se neudrželo ani na Dobříši či v Mníšku pod Brdy. Buďme rádi, že se nám
funguje aspoň ten letňák – jen by to asi chtělo občas vyčlenit v rozpočtu
něco na jeho údržbu.
Postiženi jsme byli i rozdělením Československa, a to i přesto, že ležíme
téměř uprostřed Čech. Začátkem devadesátých let u nás totiž měla vzniknout kořenová čistička odpadních vod, avšak do toho přišlo právě dělení
Československa a Federální výbor pro životní prostředí, který ji měl financovat, byl rozpuštěn jako jeden z prvních orgánů rušeného státu. Nové čističky a kanalizace jsme se tak dočkali až poměrně nedávno.
Brblat by se dalo ještě dlouho. Jenže v některých případech si můžeme
stěžovat jen sami na sebe. Ten převrat mohl být příležitostí zbavit se pozůstatků dogmatického myšlení. Využívat více informačních zdrojů a skládat
z nich, co asi tak bude pravda. Žel někteří to takto nepochopili a z radosti
nad tím, že udatný kmen Komančů šel od válu, jen jednoduše znovu slepě
věřili propagandě, jen proto, že už nebyla komunistická, nýbrž antikomunistická.
Možná i proto jsem přišel zrovna o toho kamaráda, kterého jsem navštívil onoho památného listopadového večera. Stalo se tak poté, co jsem mu
v e-mailu vyjádřil nesouhlasný postoj s plánovanou výstavbou amerického
radaru v Brdech7. Načež jsem odjel na Kozí mejdan. Když jsem se vrátil,
našel jsem v e-mailové schránce dost vulgární odpověď v tom smyslu, že
už nechce, abych mu kdy psal či s ním mluvil, když nechápu potřebnost
základny NATO8 na našem území, a že kdyby jej Američané požádali, aby
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na jeho hektarovém pozemku mohli vybudovat základnu, on by jej ochotně
pronajal na 99 let (tuším za korunu ročně) a byl by na to hrdý.
I takhle někdy končívají dlouholetá přátelství (byť tohle trvalo jen zhruba od roku 1988). Ironií je, že ten kamarád byl před rokem 1989 členem KSČ
(„zdědil“ to, pocházel z takové rodiny) a po převratu se stal obdivovatelem
všeho amerického – žel nekritickým a nesnášenlivým k jiným názorům.
Jak to říkával Karel Kryl? Zhruba takto: „Je tady hodně bolševiků. Neříkám komunistů, ale bolševiků. Protože komunista, to je stranická příslušnost. Bolševik je charakterová vada.“
Ale nekončeme tak pesimisticky, snad aspoň něco se podařilo. Úspěchem
bylo to, že se historické jádro města stalo památkovou zónou, i když chráněné území by si zasloužilo být rozsáhlejší. Některé budovy prokoukly – zejména ta východní strana náměstí, u níž se uvažovalo o silničním průtahu.
I když některé budovy nadále beznadějně chátrají a jedna z nejvýznamnějších památek města se dočkala nového vlastníka a začátku oprav až letos.
Jsem moc rád, že se zlepšily možnosti cestování – tedy toho přeshraničního (ale například o veřejné dopravě z Nového Knína na Dobříš o víkendech
raději pomlčet). Dobře si pamatuji dráty podél silnice ze Starého Města pod
Landštejnem do Slavonic, pamatuji si na cedule „Hraniční pásmo. Vstup jen
na povolení.“ Pamatuji si na pohraničníky, kteří kilometr či více od začátku onoho hraničního pásma kontrolovali občanské průkazy a vyptávali se,
kam jdu. A nechci, aby se to vrátilo.
Už jsem zažil opojnou chuť brodění Malše z rakouského Leopoldschlagu
do Čech, už jsem přecházel „zelenou hranici“ z Čech do Rakouska u Rapšachu a z Rakouska do Čech u Krabonoše, přecházel přes potok z Zulissenu
do Horního Dvořiště. Šel z Haslachu an der Mühl do Pasečné a na Vítkův
kámen. Už znám chuť takového cestování, nechci se o to nechat připravit
a nějak moc nechápu lidi, kteří by tu čáru nejradši zadrátovali znovu.
Jsem rád, že při cestách na Ledro nemusíme rok předem škemrat o výjezdní doložku s nejistým výsledkem. I když mě mrzí, že kvůli rozevírajícím
se nůžkám mezi bohatými a chudými si tu cestu nemohou dovolit zdaleka
všichni, kdo by se tam také rádi podívali.
I když mě mrzí, že to zprůchodnění hranic není zdaleka všeobecné, a pokud bych se chtěl podívat třeba do Královce nebo do Tylže9, čekala by mě
spousta otravných vízových formalit.
O něco výše jsem se zmínil o Havlově amnestii koncem roku 1989. Propuštěna tehdy byla i spousta vězňů, kteří seděli nikoli „za politiku“, nýbrž
za běžné kriminální delikty. Někteří svobody využili a začali žít poctivě, jiní
se za mříže záhy vrátili.
Proč tomu tak je, možná napoví dokumentární film Vězněm na čerstvém
vzduchu10 z roku 2010, který vypráví o věznici s mírným režimem na norském ostrově Bastøy. Zhruba sedm minut po začátku tam jeden z vězňů
(odsouzený na čtrnáct let za prodej drog), který tam byl přeložen z přísnější
(ale na české poměry rovněž komfortní) věznice, říká mimo jiné toto:
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„… Když jsem přišel sem, bylo to pro mě opravdu těžký. Když je člověk
za mřížemi, je tam vlastně sám se sebou. Není tam žádný, nebo skoro žádný,
společenský život. Je to vážně hrozně frustrující. Prostě takové neskutečné.
Všichni tam pořád myslí jen na jedno: chci ven, nechci tady bejt. … Když se
potom dostanete sem, musíte se najednou zapojit do společenského života –
vždyť žijete v domě se šesti dalšími lidmi. Nemáte v oknech mříže, nemáte
zamčený dveře, mám mnohem víc na vybranou. Můžu se rozhodnout, jestli
se půjdu na hodinku projít někde kolem ostrova, můžu se ale procházet
klidně dvě tři hodiny, můžu si sám vybrat, kdy se půjdu osprchovat. … A tohle pro mě i pro mnoho dalších lidí bylo na začátku opravdu těžký. Když jste
totiž za mřížemi, nemusíte myslet. Nemusíte se prostě vůbec rozhodovat.“
A když se tak nad tímto úryvkem – i v souvislosti s listopadovým výročím – zamýšlím, říkám si, zda náhodou nemá obecnější význam. Totiž zda
– „mezi řádky“ – nevypovídá i o něčem jiném než jen o norském vězeňství.
Miloš Hlávka

Slovo „komunistického“ dávám do uvozovek úmyslně. Vládla mu sice strana, která měla ve svém názvu slovo „komunistická“,
ale komunismu, tj. stavu, kdy by společnost fungovala (jak jsme se učili) podle zásady „Každý podle svých schopností, každému
podle jeho potřeb“, dosaženo ani zdaleka nebylo a, po pravdě řečeno, zejména v posledních letech o něco takového nikdo vlastně
ani neusiloval. (Ostatně asi i proto se ten režim odporoučel tak snadno.)
2
Někdy se mluvilo též o Něžné revoluci nebo Veselé revoluci (album s tímto názvem krátce po převratu nahrál Ivo Jahelka), ale ta
Sametová revoluce se ujala nejvíce.
3
Záznam televizního pořadu z roli 1984, kde zazněla mimo jiné uvedená píseň, lze nalézt například zde: https://www.youtube.
com/watch?v=Gbo4nMBTRF8
4
Původní název písně zní Little More Faith in Jesus a v originálu si ji lze poslechnout například zde: https://www.youtube.com/
watch?v=7c25GZHNvEo
5
Čestmír Císař (1920–2013) byl jednou z výrazných postav reformního proudu koncem 60. let 20. století. Od roku 1945 byl členem
KSČ, v roce 1953 se dokonce – ve funkci tajemníka krajského výboru KSČ – podílel na potlačení plzeňského povstání (jež vypuklo
po měnové reformě téhož roku), ale již během působení ve funkci ministra školství a kultury v letech 1963–1965 si získal pověst
reformního politika. V důsledku čehož byl mocenskou skupinou kolem Antonína Novotného (1904–1975; československý prezident v letech 1957–1968) „uklizen“ na post velvyslance v Rumunsku. V roce 1968 byl částí vysokoškolských studentů neúspěšně
navrhován na prezidenta. Po tankové „bratrské internacionální pomoci“ Leonida Brežněva (nejen) Vasilu Biľakovi (za účelem Vasilova udržení se u koryta) byl vyloučen z KSČ a postupně odstaven od funkcí. Dopadl ještě relativně dobře – po dobu normalizace
pracoval v ústraní v památkové péči. Chartu 77 (ani „antichartu“) nepodepsal, angažovat se opět začal ve druhé polovině 80. let,
kdy spoluzakládal Klub za demokratický socialismus Obroda. Pro Obrodu se v roce 1989 snažil získat zastoupení ve vládě, což ale
Občanské fórum odmítlo. V roce 1991 se stal velvyslancem u Rady Evropy, avšak pak byl na základě „lustračního zákona“ odvolán.
6
Například v případě procesu s členy Jazzové sekce v roce 1986 byly oficiálním důvodem k uvěznění jejích představitelů údajné
daňové úniky.
7
Mělo jít o vojenský radar, který měl být součástí protiraketové obrany USA. Oficiální americká žádost přišla – zajisté jen čirou
náhodou – těsně poté, co byla vyslovena důvěra Topolánkově vládě v roce 2006. Proti tomu se postavila poměrně výrazná většina
obyvatel (podle průzkumů veřejného mínění „nepodpora“ kolísala mezi 60 a 70 procenty). Výraznou součástí odporu se stala
iniciativa Ne základnám a té se dařilo rozhodování mocných aspoň částečně brzdit. Projekt nakonec po svém zvolení „odpískal“
prezident Barack Obama 17. září 2009.
8
To ovšem nebyla pravda; jak je zmíněno v předchozí poznámce, o „kolektivní“ základnu NATO se jednat nemělo.
9
Královec je český název města, které se německy jmenuje Königsberg a rusky Kaliningrad. Tylže se německy jmenuje Tilsit
a rusky Sovětsk. Obě města se nacházejí na území bývalého Východního Pruska a na území nynější Kaliningradské oblasti Ruské
federace.
10
Podívat se na něj lze například zde: https://www.youtube.com/watch?v=MKmfgOX6nSw
1
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PODĚKOVÁNÍ
•D
 ěkujeme Městskému úřadu Nový Knín za finanční podporu, která nám
byla předána 24. 9. 2019 starostou Ing. Tomášem Havlíčkem.
Manželé Soběslavských
•D
 ěkuji touto cestou zastupitelstvu města a panu starostovi za blahopřání
k mým narozeninám.
František Kukla
• Děkuji panu starostovi a zastupitelstvu města za blahopřání k mým narozeninám.
Marie Kosmatová
• Ráda bych touto cestou poděkovala správci novoknínského hřbitova panu
Konopáskovi za jeho pečlivou starost a údržbu tohoto hřbitova.
Jana Gutvirtová
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VZPOMÍNÁME
Poděkování a vzpomínka
• Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit s naší milou maminkou Miluškou Kronovou na její poslední cestě.
Děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary.
Děkujeme rovněž pohřební službě, panu faráři P. Josefu Andrejčákovi
O.Cr. a panu Mgr. Michaelu Havlíčkovi.
• Dne 25. prosince 2019 uplyne 25 let, co nás navždy opustil náš milovaný
tatínek pan Vojtěch Kron.
S láskou vzpomínáme.
Dcery Miluška a Olinka s rodinami
• Dne 9. listopadu 2019 uplyne 5 let od doby, co nás opustil velký bojovník
a báječný chlap pan Jan Moravec z Libčic. Na jeho lásku a dobrotu nikdy
nezapomeneme.
Stále vzpomínají manželka Marie
a synové Jan a Ondřej s rodinami
• Dne 20. listopadu 2019 uplyne 20 let od chvíle, kdy nás náhle opustil
pan Otakar Safín.
S láskou vzpomínáme, manželka a děti s rodinami

JUBILANTI MĚSÍCE
• V listopadu slaví jubileum pan Karel Fiala.
Půlkulatiny slaví pan Josef Čech. Nádherného
věku se dožívá pan Karel Jaroš.
Přejeme vám všem hodně dobrého zdraví
a spoustu radosti do dalších let.

Měsíčník Novoknínský zpravodaj
Číslo 10/2019 vyšlo v Novém Kníně, dne 1. 11. 2019.
Ministerstvem kultury ČR evidováno pod číslem MK ČR E 10608.
Vydává Městský úřad Nový Knín, nám. Jiřího z Poděbrad 1, 262 03 Nový Knín, IČ 00242888.
Uzávěrka příštího čísla: pondělí 25. listopadu 2019.
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ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
V LIBČICÍCH
v sobotu 30. 11. 2019
•
•
•
•
•

17.30–18.00
18.00
18.10–18.45
19.00
19.15

SOBOTA

30. 11.
2019

přijímání moučníků do soutěže
slavnostní rozsvícení
kulturní překvapení
andělská nadílka pro děti
vyhodnocení soutěže o nejlepší moučník

Po celou dobu bude zajištěno studené pivečko,
svařák, káva a grilované klobásy a hermelíny.
Soutěže o nejlepší moučník se může
zúčastnit každý, čím více moučníků tím lépe.
Minimum je 10 kusů moučníků, nejlépe celý
plech, aby ochutnali všichni.
Všechny spoluobčany srdečně zvou
hasiči z Libčic!
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PŘÍLOHA NOVOKNÍNSKÉHO ZPRAVODAJE

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

Zasedání zastupitelstva obce konané dne 14. 10. 2019
Zastupitelstvo usnesením schválilo:
• rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu obce na r. 2019 v příjmech a výdajích,
• jmenování inventarizační komise,
• dotaci 28.136 Kč z rozpočtu obce pro MAS Brdy-Vltava na zajištění sociálních služeb v roce 2020,
• smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti pro kabelové vedení NN
Besedná,
• projektovou dokumentaci na výstavbu ČOV na poz. parc.č. 287 v k.ú.
Prostřední Lhota a stavbu ČOV na poz. parc.č. 357/31 v k.ú. Chotilsko,
• smlouvu k opravě hráze rybníka Na korouhvích a k výpůjčce užívání
pozemku,
• zrušení nevyužívaného bankovního účtu u České spořitelny,
• prodej nadbytečné ubytovací buňky z kempu Živohošť za cenu 7 000 Kč,
• stavbu kabelového vedení NN pro pozemek parc.č. 464/2 v k.ú. Chotilsko,
• stavbu RD na pozemcích parc.č. 76 a parc.č. 92/2 v k.ú. Záborná Lhota,
• zakoupení 2 ks kompletů dýchacích přístrojů pro SDH Chotilsko,
• příspěvek 5 000 Kč na konání akce „Sousedská sešlost“ v Chotilském
muzeu.
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Zastupitelstvo usnesením zamítlo:
• žádost o finanční podporu provozu prodejny v Sejcké Lhotě v zimním
období,
• návrh smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro stavbu
distribuční soustavy (zemní kabel NN, uzemnění) na pozemku parc.č. 31/4
v k.ú. Chotilsko a požaduje nové projednání navrhovaných podmínek,
• žádost o prodej ubytovací buňky z kempu Živohošť za částku 5 000 Kč.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
• zveřejnění návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského
kraje,
• rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ Hněvšín,
• Seminář pro opatrovníky a sociální pracovníky,
• plán rozvoje sportu ve Středočeském kraji,
• hromadnou stížnost na provoz vodních skútrů a jetsurfů na Vltavě, ř.km.
104,0–104,4,
• místní šetření k žalobě o určení přístupu k nemovitosti na pozemku
parc.č.st. 26 v k.ú. Hněvšín,
• konání odborné přípravy jednotky PO s leteckou technikou,
• návrh vybudovat zpevněné plato pro kontejnery v osadě Hněvšín,
• požadavek opravy střechy na WC kempu Živohošť.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Známky na popelnice
Obecní úřad dává tímto na vědomí, že prodej známek na popelnice pro rok
2020 bude zahájen 6. listopadu a ukončen 30. prosince 2019.

Chotilsko.cz v novém kabátě
S ohledem na legislativní požadavky jsme přistoupili k obměně
webových stránek obce. Věříme,
že budete spokojeni jak s novým
uspořádáním, tak s jejich obsahem.
Stránky se vám budou zobrazovat
korektně i v mobilních telefonech.
-OÚ-
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SOUSEDSKÁ SEŠLOST S DOBROTAMI
Rádi bychom touto cestou poděkovali paní starostce Běle Tobolové
a děvčatům z Infocentra v Chotilsku a Muzea zlata v Novém Kníně za krásný nápad uspořádat v sobotu 19. října 2019 první sousedskou sešlost s dobrotami. Po upracovaném a parném létě jsme měli příležitost se opět sejít,

aniž bychom museli mít jakoukoli starost s přípravami. Prostě to za stálé
organizátory veřejného dění převzala nová generace, a to je přeci krásné.
Musíme ocenit nejen výběr hudebníků – skupinu „Patronky“ s chytlavým
repertoárem, ale i pěknou podzimní výzdobu, a hlavně dobroty k ochutnání a k ocenění: sladkosti, naložené hermelíny, utopenci, výborné víno
a pivko. Bylo s tím jistě hodně práce. Během odpoledne jsme stihli společně
zhodnotit, co všechno se událo od posvícení, a probrat i očekávané akce,
dílničky, setkání pro seniory a adventní program. Věřím, že o další sešlost
naplánovanou na únor 2020 bude ještě větší zájem. Tentokrát se naše hospodyňky budou chlubit pomazánkami podle vlastní invence a chuti a jistě
za to budou paní starostkou opět oceněny. Tímto vyzývám k účasti v soutěži
o nejchutnější pomazánku ať sladkou, nebo slanou. Tentokrát jsme prožili
krásné odpoledne bez ohledu na rozdíl generací, děkujeme za něj a těšíme
se na opakování.
Krejčíkovi, Chotilsko
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JIHOAMERICKÉ PERU SLOVEM I OBRAZEM
Peru – země vzdálená, opředená mýty
coby říše Inků, má také
svoji současnost. A právě a jen o životě obyvatel této jihoamerické země v současnosti
nám o třetí říjnové neděli povyprávěla cestovatelka Petra Jelénková v chotilské Drtinově
galerii. V komorním
prostředí, vytvořeném
dvaceti
posluchači,
jsme za doprovodného promítání obrázků,
případně i krátkých
videosekvencí vyslechli mnohé z tříměsíčního pobytu slečny Petry v zemi, kterou, jak
bylo dotazem ověřeno,
nikdo z přítomných posluchačů nikdy nenavštívil. Pobytem postupně v několika rodinách cestovatelka poznala a nám
zprostředkovala způsob a rozdíly života Peruánců ve městech a v džungli
i významné rozdíly proti u nás zažitým zvyklostem. Dozvěděli jsme se mnohé o přírodě, počasí, stravování a v neposlední řadě také o bodavé hmyzí
havěti, jejíž slovem popsané množství bylo dokumentováno zvukovým záznamem „ohlušující“ noční džungle. Mnohé dotazy, které na cestovatelku
v průběhu dvouhodinového vyprávění pršely, svědčily o nepolevující pozornosti posluchačů od počátku do konce. Avšak ani konec vyprávění nebyl
koncem setkání. Slečna Petra Jelénková se představila také jako skvělá
houslistka, když na závěr se svým nástrojem doplnila sestavu „Lhotecké
sedmy“ při produkci kapely provázené společným zpěvem.
Příjemně strávenému nedělnímu odpoledni chyběla snad jen větší účast
posluchačů. Ale ani to neubralo na ochotě slečny Petry Jelénkové podělit
se s námi o své poznatky, za což jí patří vřelý dík, stejně jako se patří poděkovat také paní Libě Vlachynské za zprostředkování tohoto setkání i za přípravu chutného občerstvení.
-JeF-
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12.–17.

LEGIOVLAK NA DOBŘÍŠI

listopad
2019

Již
brzy,
ve
dnech 12. až 17.
listopadu, se dobříšské vlakové nádraží stane další
zastávkou na trase
Legiovlaku – významného počinu
Č e s ko s l o v e n s ké
obce legionářské.
Na tomto projektu
mají
návštěvníci
možnost
přiblížit
se představě o podmínkách přepravy desetitisíců československých legionářů v letech 1918–
1920 napříč Ruskem po Transsibiřské magistrále, kde si průjezd často museli vynutit bojem s bolševiky. Samotná vlaková souprava je sestavena ze 13
vagonů, věrně zrekonstruovaných a vybavených kupříkladu jako vůz polní
pošty, vozy zdravotní, velitelský, štábní, obrněný, prodejní, krejčovský, kovářský či ubytovací.
Vedle dobového vybavení, včetně originálních exponátů a stovek fotografií, jsou vozy opatřeny také desítkami informačních panelů, mapujících
historii československých legií na všech frontách I. světové války. Legiovlak doprovázejí legionáři v dobových stejnokrojích, kteří projekt doplňují
zasvěceným výkladem.
Na tento ešalon jsem čirou náhodou v létě narazil při jeho zastávce v srdci Valašska, odkud také
pocházel můj dědeček – legionář. Děda zahynul
v Osvětimi před mým narozením, nebylo mi tedy
dáno naslouchat mu, když si – podle vyprávění –
nad mapou světa připomínal trasu své cesty domů
kolem světa. Veškeré možné upomínky na dědu
navíc gestapo při jeho zatýkání zničilo či zabavilo, takže moje představa o jeho válečném osudu
byla značně mlhavá. To se však podstatně změnilo díky mé prohlídce Legiovlaku a hlavně díky
jeho přítomné osádce, která mi ochotně vyhledala
ve svých análech „osobní kartu legionáře“ – mého
dědy, obsahující k jeho osobě na 25 údajů z doby
předválečné, prezenční služby v rakousko-uherské armádě, zajetí a vše související se vstupem
do legií.
chotilsk¯
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Pro každého, kdo z různých důvodů rovněž tápe ve znalosti osudu svého
předka – legionáře, připojuji webové stránky Československé obce legionářské, kde po zadání jména nalezne jeho osobní kartu: www.legie100.com.
Ucelený obraz již poválečné anabáze legionářů při návratu domů mi
pak podala obsáhlá „Kronika 3. střeleckého pluku Jana Žižky z Trocnova
1916–1920“ (získaná v elektronické podobě rovněž díky ochotě osádky Legiovlaku), která slovy z úvodu: „podává obraz hlavně bojové činnosti jednoho z prvých pluků československého vojska na Rusi, zčásti též vylíčení
některých historicky zajímavých epoch z vnitřního života pluku na jeho
cestě za svobodou“.
A jak bylo na legionáře pohlíženo po válce? K tomu připojuji článek z časopisu Vltavské proudy, č. 3 z roku 1924: „Byla to naše velezrada?“, ve kterém prof. Dr. Bedřich Votýpka reaguje na „očividnou lež, opětovaně opakovanou Němci a beztrestně i poslanci Národního shromáždění: ´že prý náš
stát zbudován jest na velezradě“. V první části autor připomíná okamžiky
zrady za dobu třistaletého panování Habsburků porušováním přísah, zákonů a ústavy a ptá se: „kdo nepřetržitě páchal tento smrtelný hřích?“.
V druhé části článku pak autor přibližuje onu velezradu, na níž je údajně zbudován náš stát:
„Tento měsíc naplňuje se desáté výročí počátku „velké“ války, za níž
si náš národ vybojoval samostatnost. Jest očividno, že práce těch, kdo se
zbraní v ruce bojovali proti našemu společ-nému nepříteli, je patrnější.
Také práce, řekl bych agitační, za hranicemi jako závěrečný kámen budovy jest lépe viditelná nežli práce těch, kteří doma vedli národ morálně,
svým vznešeným příkladem, nebojíce se ani žalářův ani šibenic. …
Bylo pak to především Sokolstvo, které vědomě sbíhalo, byvši vychováváno tak ideami Sv. Čechovými i Tyršovými. Sokolové stali se jádrem odboje v armádě rakouské a byli jádrem v naší armádě zahraniční. Že ovoce
jejich práce si osobují a sklízejí jiní, to je nechává klidnými; vědí dobře, že
bude-li zle, budou to zase oni, kteří zachytí první náraz a – zvítězí. …
Minule jsme ukázali, kde vlastně byla velezrada. Bohužel panující stát
neuznal tohoto mravního našeho práva a trestal zběhy, upadlé znova v jeho
moc, tak jako by je v daném případě trestal také náš stát. V té věci buďme
upřímní. Naše česká armáda nebyla tehdy ještě uznána mezinárodně.
A tu, myslím, nebyla ještě pochopena nesmírná oběť našich zběhů-velezrádců, kteří v prvních řadách na nejnebezpečnějších místech s bezpříkladnou odvahou šli proti proradnému státu a jeho vojákům.
Oni věděli, co je čeká, padnou-li do zajetí, oni nesměli počítat a nepočítali s nějakou – ne-možnou – velikomyslností, která by snad ještě vyznamenala a odměnila ty, kdož první zaseli símě rozkladu do řad svých
bývalých tyranů.
A přece šli. Víme, jak umírali.“
-JeF-
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ŘÍJNOVÁ PORCE ZÁSAHŮ A CVIČENÍ…
Ani uplynulý měsíc nedopřál členům jednotky oddechu a přinesl celou
řadu událostí mimořádných (zásahů) i plánovaných (taktické cvičení). Ale
začněme od začátku…
Ve středu 3. 10. 2019 v 11:35 hod. byl naší jednotce vyhlášen poplach
s podezřením na požár polního porostu/trávy/lesa v katastru obce Korkyně, s doplňujícím textem o nutnosti prověření ohlášeného pálení ve směru
na Nový Knín. Po příjezdu jednotky na místo události bylo zřejmé, že se
jedná o avizované ohlášené pálení a nebude tedy nutné zasahovat. Nicméně
opět v této souvislosti, a to zejména s ohledem na toto roční období, apeluji
na všechny občany, aby v případě, že budou pálit listí, zbytky větví atd., toto
pálení ohlásili na webovém formuláři https://paleni.izscr.cz/. Je to opravdu
jednoduché a pomůže to předcházet zbytečným výjezdům nejen naší jednotky.
Uplynul týden, tedy abych byl přesný 8 dní, a naší jednotce byl dne
11. 10. 2019 ve 23:08 hod. vyhlášen poplach požáru chaty v chatové oblasti
Kobylníky. Dle popisu se jednalo o požár nízké budovy, kdy mělo dojít již
k zahoření stropu a prohoření komína. Po příjezdu na místo události byla
naše jednotka informována majitelem chaty o nastalé situaci a o pokusu
o hašení pomocí 2 kusů hasicích práškových přístrojů a vodou ze zahradní
hadice. Z důvodu silného zakouření místnosti v podkroví objektu bylo samozřejmě nutné provést zásah v dýchací technice a ke slovu přišel i přetlakový ventilátor z naší nové výbavy k vozidlu Tatra, pro rychlé a velmi účinné
odvětrání celého objektu. Pro samotnou lokalizaci a likvidaci požáru byl
použit vysokotlaký proud, který umožňuje provést úspěšný zásah s minimem vody. Po uhašení plamenů došlo k ochlazování samotného komínového tělesa a po příjezdu jednotky HZS Dobříš pak za pomoci thermokamery
i k ochlazování skrytých ložisek požáru. Během zásahu jsme spolupracovali
s jednotkou z HZS Dobříš a JSDHO Nový Knín, která byla povolána jako
záloha na místo události. I zde si dovolím připomenout jeden z minulých
článků, ve kterém jsem zdůrazňoval nutnost pravidelných revizí a čištění
komínů/komínových těles!
Poslední událostí uplynulého měsíce pak bylo dopředu plánované taktické cvičení v areálu bývalých kasáren u Rožmitálu pod Třemšínem, tentokrát
na téma Hašení požárů lesních a travnatých porostů pomocí letecké
techniky. Výcviku se zúčastnilo celkově 80 členů z 15 jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí z našeho regionu. Organizátorem výcviku byl územní odbor Příbram HZS Středočeského kraje, tříčlennou posádku Letecké
služby Policie ČR doplnili dva letečtí záchranáři z HZS hlavního města Prahy. Cílem výcviku bylo nacvičení techniky plnění bambi vaku (integrovaný
protipožární systém, který slouží k hašení požárů v podvěsu vrtulníku) speciálními proudnicemi. V rámci cvičení byli členové naší jednotky rozděleni
do pětičlenných družstev ve složení: velitel – zajištění vypouštěcího ventilu a stability vaku před usazením plnicích proudnic, ostatní čtyři členové
chotilsk¯
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rozdělení do dvojic
u samotných plnicích proudnic, kdy
vždy jeden člen směřoval plnicí trysku
do vaku a druhý dle
povelů velitele ovládal uzavírací páku
proudnice. Poslední
částí výcviku bylo
vytvoření
plnicího
stanoviště a vytvoření čerpacího stanoviště ze zatopeného
suterénu
jednoho
z objektů s následnou dálkovou dopravou vody hadicemi.
Martin Brodský
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ZPRÁVY Z OBCE
Usnesení ze zápisu č. 13/2019 ze zasedání Zastupitelstva obce
Mokrovraty konaného dne 23. 9. 2019 od 18.00 hodin
• Usnesení č. 1–13/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
volí zapisovatelku p. Pavlínu Hejrovou a ověřovatele p. Karla Kaláta
a p. MgA. Pavla Grize.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů
/ Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 2–13/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje program jednání zastupitelstva obce dne 23. 9. 2019 takto:
1. Žádost o udělení výjimky z počtu
dětí MŠ
2. Žádost o udělení výjimky z počtu
žáků ZŠ
3 Výsledky zadávacího řízení
4. Smlouva o dílo – Obnova vodovodu Mokrovraty
5. Příkazní smlouva – technický dozor investora
6. Rozpočtové opatření č. 6/2019
7. Výsledky zadávacího řízení
8. Smlouva o dílo – Rekonstrukce
místních komunikací
MOKROVRATSK¯

9. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb regionu Brdy-Vltava
10. Poskytnutí dotace KÚSK na výstavbu kanalizace
11. Jmenování zástupce obce do školské rady
12. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda
o umístění stavby
13. Různé
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů
/ Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 3–13/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje udělení výjimky z průměrného počtu dětí MŠ Mokrovraty
na školní rok 2019/2020.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 4–13/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje udělení výjimky z průměrného počtu žáků ZŠ Mokrovraty
zpravodaj
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na školní rok 2019/2020.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 5–13/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
bere na vědomí a schvaluje oznámení o výsledcích zadávacího řízení
na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Obnova vodovodu Mokrovraty“; v souladu s doporučením hodnotící komise vybírá nabídku firmy
Vodohospodářská společnost Dobříš,
spol. s r. o., Jiráskova 656, 263 01 Dobříš.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 6–13/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje Smlouvu o dílo na akci
„Obnova vodovodu Mokrovraty“ mezi
Obcí Mokrovraty a firmou Vodohospodářská společnost Dobříš, spol. s r.
o., Jiráskova 656, 263 01 Dobříš.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 7–13/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje Příkazní smlouvu na zajištění výkonu funkce technického
dozoru investora pro stavbu „Obnova vodovodu Mokrovraty“ mezi Obcí
Mokrovraty a Ing. Miroslavem Běhounem, Žižkova 276, 262 33 Jince.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 8–13/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje rozpočtové opatření č.
6/2019, které navyšuje daňové příjmy o 1 800 Kč, dále příjmy na §
3639 (Komunální služby a územní
rozvoj) o 24 200 Kč, výdaje na § 2321
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(Odvádění a čištění odpadních vod)
o 26 000 Kč. Příjmy a výdaje na §
6330 (Převody vlastním fondům)
jsou navýšeny o 310 000 Kč. Ostatní
závazné ukazatele nejsou změněny.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 9–13/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
bere na vědomí a schvaluje oznámení o výsledcích zadávacího řízení
na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Rekonstrukce místních
komunikací v obci Mokrovraty“;
v souladu s doporučením hodnotící
komise vybírá nabídku firmy M-Silnice, a. s., Husova 1697, 530 03 Pardubice.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 10–13/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje Smlouvu o dílo na akci
„Rekonstrukce místních komunikací v obci Mokrovraty“ mezi Obcí
Mokrovraty a firmou M-Silnice, a.
s., Husova 1697, 530 03 Pardubice.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 11–13/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb regionu Brdy-Vltava na období 2018-2022.
Výsledek hlasování: Pro: 6 hlasů /
Proti: 1 hlas / Zdržel se: 1 hlas
• Usnesení č. 12–13/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje přijetí dotace ve výši
1 282 319 Kč z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu a uzavření vezpravodaj
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řejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace na realizaci projektu „Mokrovraty – rozšíření kanalizačních sítí“,
ev. č. projektu ISF/ŽIV/039176/2019.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 13–13/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje a jmenuje paní Mgr. Jiřinu Zorkovou zástupkyní Obce
Mokrovraty do školské rady ZŠ
a MŠ Mokrovraty.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů

• Usnesení č. 14–13/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a Dohodu o umístění stavby
„Mokrovraty – kNN od R4 k č.p.35 a
R32“, č.st. IE-12-6009677 mezi Obcí
Mokrovraty a společností ČEZ Distribuce, a.s.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
Stanislava Ecklová
starostka obce

ČIPOVÁNÍ PSŮ OD 1. 1. 2020
• Od 1. 1. 2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině
platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem.
• Číslo mikročipu musí být zaznamenáno v dokladu
o očkování psa.
• Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině (tedy nejpozději v půl roce věku).
• Mikročipem nemusí být označeni psi s jasně čitelným tetováním provedeným před 3. 7. 2011.

AKTUALITY Z NAŠÍ ŠKOLY – LISTOPAD 2019
17. 11.

vystoupení pro seniory – děti z dramatického kroužku

19. 11.

zahájení plaveckého výcviku v Příbrami

20. 11.

Planetárium Praha – Vesmírná ponorka a
tajemství polární noci

28. 10.

autorské čtení – Kapřík Metlík pro nejmenší

MOKROVRATSK¯
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ZŠ a předškolní
děti MŠ
ZŠ i MŠ
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Vážení spoluobčané,
jak jsme Vás již informovali, děti z naší školy a školky navštívily Dopravní hřiště v Příbrami. Vracíme se k tomu pro jejich velký úspěch, kterého dosáhly jak v praktických, tak v teoretických úkolech. Dle vyjádření lektorů
mají žáci i děti z naší školy velmi dobré znalosti z oblasti dopravní výchovy.
Beseda s lesníkem, které se zúčastnili žáci 3. až 5. ročníku ZŠ, se uskutečnila 3. října v lesích kolem Královské stolice. Žáci si upevňovali znalosti
z oblasti environmentální výchovy. Procházeli několika stanovišti, kde se
seznamovali s výsadbou, růstem a těžbou stromů i s významem lesa pro
zadržování vody i jako zásobárnou vody v krajině. Poutavé pro ně bylo zejména kácení a svážení stromů pomocí koní. Žáci si vyrobili hmyzí domeček
a ohřáli se u ohně.
Výpravné divadelní představení Zvířátka a loupežníci ujistilo děti o tom,
že dobro, přátelství a spolupráce vždy zvítězí nad zlem a závistí. Pan Aleš
Bílek s divadlem „Vysmáto“ pokaždé dokáže děti zaujmout a vtáhnout je
do děje.
Hezké podzimní počasí nám umožnilo častý pobyt na školní zahradě
a využití venkovní učebny, ve které žáci v rámci pracovních činností připravovali dýně k venkovní výzdobě školy.
V rámci Týdne knihoven jsme, jako každoročně, navštívili místní
knihovnu a paní knihovnice nás seznámila s novinkami na knižním trhu.
Děkujeme za spolupráci a čas, který nám vždy věnuje.
Podzimní prázdniny nám poskytly možnost odpočinku a dodaly sílu
k další práci.
Zaměstnankyně ZŠ a MŠ Mokrovraty

POZVÁNKA PRO SENIORY

NEDĚLE

17. 11.

Vážení senioři,
zveme Vás na odpolední posezení s hudbou, kulturním
vystoupením a občerstvením v neděli 17. 11. 2019 od 15.00
hod. do restaurace U Josefa v Mokrovratech.

2019

Zastupitelstvo obce
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SVOZ ELEKTROODPADU A OBJEMNÉHO ODPADU
V sobotu 9. 11. 2019 od 10:00 do 12:00 hod.

SOBOTA

9. 11.
2019

• Mokrovraty – dvůr u hasičské zbrojnice
• Pouště – u kontejnerů na tříděný odpad
Elektroodpad – pouze kompletní elektrozařízení:
pračky, mikrovlnky, ledničky, vrtačky, vysavače, žehličky apod.
Objemný odpad: koberce, lina, nábytek, matrace
apod.
Pneumatiky nepatří do objemného odpadu!
Občané a chataři z Mokrovrat a Pouští mohou odpad na těchto místech
odkládat zdarma.

SVOZ ŽELEZNÉHO ODPADU

SOBOTA

V sobotu 23. 11. 2019 bude prováděn svoz železného odpadu.
• Pouště
• Mokrovraty

23. 11.
2019

– svoz od 9:00 do 10:00 hod.
– svoz od 10:15 do 13:00 hod.

Žádáme občany, aby železný odpad připravili před své nemovitosti
do 9:00 hod.
Chataři mohou tento den železný odpad odložit u kontejnerů na směsný
odpad do 9:00 hod.

SBĚR BIOODPADU PRODLOUŽEN
Sběr bioodpadu ve dvoře hasičské zbrojnice Mokrovraty je prodloužen do
17. 11. 2019 vždy v neděli od 09.00 do 13.00 hod.

MOKROVRATSK¯

zpravodaj
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UPOZORNĚNÍ
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví
a jiných porostů
ČEZ Distribuce, a. s. žádá vlastníky a uživatele dotčených pozemků o odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy u nadzemního elektrického vedení.
Zásah proveďte v období vegetačního klidu do 15. 11. 2019.
Po tomto termínu je pracovník ČEZ Distribuce oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za účelem provedení odstranění stromoví a jiných porostů.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

SOBOTA

30. 11.

V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nemůže2019
me zasílat pozvánky na vítání občánků bez předchozího souhlasu rodičů. Proto prosíme rodiče nově narozených dětí, kteří mají zájem zúčastnit se obřadu „Vítání občánků“ a dosud
neodevzdali souhlas, aby se dostavili na Obecní úřad Mokrovraty k podpisu
souhlasu se zasláním pozvánky do 18. 11. 2019.
Vítání se mohou zúčastnit pouze děti, které mají trvalý pobyt v Mokrovratech a Pouštích.
Vítání občánků se bude konat v sobotu 30. 11. 2019.

DRAKIÁDA MOKROVRATY
Další podzim je tady a s ním také dračí létání. Původně plánovaná „Drakiáda“ na sobotu 5. října byla z důvodu předpovědi špatného počasí přesunuta na neděli 6. října a velmi se nám to vyplatilo. Foukalo krásně – počasí
akorát na draka. Sešli jsme se opět v hojném počtu na fotbalovém hřišti
u nás v Mokrovratech. Draci byli různorodí – papíroví, igelitoví, vysmátí,
orlí draci, a dokonce přiletěl i drak žralok. K dětské radosti se do vzduchu
nakonec dostala celá dračí parta. Kromě pouštění draků si děti mohly během odpoledne zasoutěžit v připravených disciplínách, vytvořit zvířátko
z přírodnin za sladkou odměnu nebo si odnést domů vlastnoručně vyrobenou ježčí dekoraci. Všem se nám moc líbilo i krásné vystoupení pana
„Papouška“ a jeho papouščích kamarádů, se kterými se pak mohly všech-
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ny děti vyfotit. Součástí odpoledne byla i soutěž o nejlepší mokrovratský
štrúdl. Nejlepší závin podle hodnotitelů upekla Dáša Chottová. Dračí komise
nakonec po dlouhém rozhodování vybrala tři vítězné draky a ocenila je
dárkem, diplomem a medailí. Oceněny byly i nejlepší děti v hodnotící disciplíně podle své věkové kategorie a ceny byly uděleny i za tři nejkreativnější
„zvířátka pro zvířátka“. I letos proběhla soutěž pro dospělé, která se každým rokem stává oblíbenější. Celé odpoledne bylo velmi příjemné a všichni
jsme si ho užili. Velký dík všem, kteří pomáhali s přípravou a během celé
drakiády. Děkujeme také společnosti Heart Kozárovice za zapůjčení nezbytných provozních potřeb.
Tak za rok opět DRAKŮM ZDAR!
Petra Soukup Ecklová

JEŠTĚ NĚCO K POVODNI
Rád bych se vrátil ještě k přírodní katastrofě, která postihla 1. září t. r.
některé obyvatele Nového Knína, popsané v minulém zpravodaji. I obec
Mokrovraty dostala svůj příděl v podobě bahnité řeky valící se západní
částí obce ze sklizeného lánu kukuřice nad obcí. Je nesporné, že hlavní příčinou bylo nadměrné množství spadlé vody, ale též „hospodaření“ na orné
MOKROVRATSK¯
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půdě Zemědělskou společností Dobříš. Důsledek to velkých širých lánů, kde
vymizely veškeré formy života, kde se daří pouze velké mechanizaci a chemizaci ve velkém. Je nejvyšší čas, že se touto devastací zemědělské půdy
začala zabývat vláda ČR.
Důvod, proč píši tento článek, je ale jiný. Zaujala mne nezměrná lidská
solidarita s postiženými rodinami Nového Knína. Ve výčtu pomoci občanů,
spolků, firem a Městského úřadu Nový Knín jsem však nenašel spolupachatele této pohromy – Zemědělskou společnost Dobříš, která měla být první
při likvidaci následků svého „hospodaření“, nemluvě o odškodnění z jejich
státem štědře dotované činnosti. Vím a znám, že se tak určitě nestane, ba
ani omluvy se tito občané nedočkají. Slušnost a zodpovědnost se kamsi vytratila.
Bohumil Chlumecký

SAMOLEPKY OBCE
Obecní úřad Mokrovraty nově nabízí k prodeji
samolepky se znakem obce. Cena malé samolepky
(5,5 x 6,5 cm) je 10 Kč a cena velké samolepky
(8,5 x 11 cm) je 20 Kč.

PŘEDPLATNÉ DIVADLA A. DVOŘÁKA PŘÍBRAM
Obecní úřad Mokrovraty nabízí občanům možnost
objednat si předplatné Divadla A. Dvořáka Příbram
skupiny V na rok 2020. Objednávky přijímáme do
11. listopadu 2019, platba je nutná pouze v hotovosti do
25. listopadu 2019.
Kontakt:
Lenka Žáková – pokladna OÚ Mokrovraty
e-mail: mokrovraty@volny.cz, telefon: 318 593 812.
Cena předplatného je 1 190 Kč za 5 divadelních představení včetně
autobusové dopravy.
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Obec Mokrovraty
a Základní škola a Mateřská škola Mokrovraty
Vás zvou na

ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMKU,
které se koná první adventní neděli

1. prosince 2019 od 16:00 hod.
• Vánoční vystoupení dětí
• Školní jarmark
• Občerstvení
• Ohňostroj

MOKROVRATSK¯

zpravodaj
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do 11.

SBĚR POUŽITÉHO OŠACENÍ

listopadu

2019

DIAKONIE Broumov,
sociální družstvo
Více na: www.diakoniebroumov.cz
www.facebook.com/broumovdiakonie

SEZNAM VĚCÍ, KTERÉ MŮŽETE DÁT DO SBÍREK:

✔

• Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
• Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
• Látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky
látek)
• Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
• Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
• Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
• Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
• Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
• Knihy, časopisy
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
• ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
• nábytek
• znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční do 11. listopadu 2019
na Obecním úřadě v Mokrovratech.
Bližší informace Vám sdělíme na tel. číslech:
• tel.: 318 593 812, 318 593 082 – OÚ Mokrovraty
• tel.: 491 524 342, 224 316 800 – Diakonie Broumov
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INZERCE

Do konce listopadu 2019 bychom
rádi s manželkou koupili pozemek
vhodný pro stavbu rodinného domu,
případně malého hospodářství,
o výměře min. 800 m2, nejlépe
ale 2000 m2 a více, ideálně
s přiléhajícími polními, lesními či
jinými nestavebními pozemky.
Nejraději v oblasti Bojanovic,
Nového Knína, Štěchovic, Mníšku
pod Brdy, či okolí do 40 km,
případně i dále. Nejlépe na okraji
obce a ve svahu, ale není
podmínkou.
Velmi spěchá, platba je možná velmi
rychle.

Sdělujeme
tímto, že veškeré
složenky (SIPO,
elektrika, pojistky
atd.) můžete
zaplatit na
prodejně 3S
– ul. Žižkova čp. 6.

Tel.: 608 608 562
E-mail: josefrmn@email.cz

Ing. Stanislav Nechyba

INZERCE

