Novoknínský 8
zpravodaj

srpen 2019

výtisk zdarma

Měsíčník pro Nový Knín, Chotilsko a Mokrovraty
Mikroregion Střední Povltaví

INZERCE

VOJENSKÝ REHABILITAČNÍ
ÚSTAV SLAPY NAD VLTAVOU
Nabízí volná pracovní místa
na pozici

• KUCHAŘ/KA
• PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ
• SKLADNÍK POTRAVIN
NABÍZÍME: zázemí stabilní české společnosti; odpovídající platové ohodnocení; příjemné pracovní prostředí; příspěvek na penzijní připojištění; 5 týdnů
dovolené; závodní stravování v rámci vlastního stravovacího zařízení; možnost
výhodného zaměstnaneckého ubytování; možnost využití podnikové rekreace
pro zaměstnance; systém kvalitního odborného zaškolení
POŽADUJEME: Spolehlivost; morální a občanská bezúhonnost; schopnost
týmové spolupráce; vhodné i pro absolventy bez praxe

Kuchař – nevyučené zaučíme
Elektrikář – osvědčení o způsobilosti podle § 6 vyhl. 50/1978 Sb.
Termín nástupu: ihned
Bližší informace: radek.chlastak@vlrz.cz
nebo na tel. č. 602 254 089
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
v dnešním příspěvku bych se s Vámi rád podělil o čerstvé zážitky z Mistrovsví světa v rýžování zlata 2019 v Tankavaaře ve Finsku. Toto místo se
nachází 240 km za polárním kruhem. Mistrovství se zúčastnila řada členů
Českého klubu zlatokopů, jednak jako soutěžící, ale především pro představení příštího mistrovství u nás v Novém Kníně. Je zvykem, že tohoto představení se účastní i zástupci obce, proto jsme se s kolegy z kapely dohodli
– jedeme. Vzhledem k potřebě hudebních nástrojů nebylo jiné zbytí než jet
po vlastní ose – mikrobusem. Pro ilustraci – jedna cesta představuje cca
2800 km. Tam jsme jeli přes Polsko, pobaltské republiky, trajektem z Talinu
do Helsinek a potom už Finskem do cíle. Na místě jsme strávili šest dnů,
udělali několik výletů do okolí a středeční večer patřil Čechům. Byl hovězí
gulášek, české pivečko a koláčky a samozřejmě naše písničky. Večer se vydařil a ostatní nešetřili chválou.
V sobotu po poledni jsme vyrazili na zpáteční cestu – pro změnu přes
Švédsko do Treleborgu, trajektem do Roztoku a odtud už zbýval jen kousek
(650 km) domů.
Vše jsme naštěstí zvládli bez komplikací jak zdravotních, tak dopravních, takže se štěstím. Obě cesty byly pochopitelně úmorné, ale shodli jsme
se – stálo to za to. Příští rok uvítáme účastníky z celého světa u nás a věřím,
že připravíme důstojné podmínky tak, aby na Nový Knín vzpomínali jen
hezky.

Ing. Tomáš Havlíček
starosta

Titulní kresba:
Kocába z kamenného mostu.
Novoknínsk¯
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ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
USNESENÍ č. 17/19 ze zasedání Rady města Nový
Knín ze dne 15. 7. 2019
• USNESENÍ č. 1-17/2019-RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program rady.
• USNESENÍ č. 2-17/2019-RM
Rada města Nový Knín schvaluje
komisi pro výběrové řízení na vybavení nových učeben ZŠ a pro rekonstrukci tělocvičny ZŠ ve složení:
1. Ing. Tomáš Havlíček / Petr Chmelík
2. Mgr. Miloš Krátký / Mgr. Augustin
Kůr
3. Martin Douša / Josef Kolka

a dále komisi pro výběrové řízení na hasičskou cisternu
ve složení:
1. Ing. Tomáš Havlíček / Petr Chmelík
2. Tomáš Kadlec / Pavel Foltýn
3. Mgr. Augustin Kůr / Josef Kolka.
Ing. Tomáš Havlíček, starosta města
Augustin Kůr, člen rady
V Novém Kníně dne 15. 7. 2019

USNESENÍ č. 18/19 ze zasedání Rady města Nový Knín ze dne
30. 7. 2019
• USNESENÍ č. 1-18/2019-RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program rady.
• USNESENÍ č. 2-18/2019-RM
Rada města Nový Knín schvaluje záměr pronájmu bytu v majetku města na zdravotním středisku
Nový Knín na dobu určitou.

• USNESENÍ č. 4-18/2019-RM
Rada města Nový Knín schvaluje záměr pronájmu části pozemku
parc. č. 1139 panu M. V.
Ing. Tomáš Havlíček, starosta města
Petr Chmelík, místostarosta
V Novém Kníně dne 30. 7. 2019

• USNESENÍ č. 3-18/2019-RM
Rada města Nový Knín bere
na vědomí dopis pana B. B. ohledně poškození stavby v jeho majetku
panem M. P.
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SDĚLENÍ RADNICE

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

ČTVRTEK

Zastupitelstvo města Nový Knín zve na své zasedání,
které se bude konat ve čtvrtek 19. 9. 2019
od 19.00 hodin v zasedací místnosti na radnici.

19. 9.
2019

Nová vývěsní skříňka na smuteční oznámení
Oznamujeme, že na náměstí u kašny vedle úřední desky byla nově umístěna skříňka na smuteční oznámení. Tato oznámení předávejte na městský
úřad, který zajistí jejich vyvěšení.

Vážení spoluobčané,
dovolte nám oznámit, že jsme se rozhodli ukončit naši činnost jako zastupitelé obce Nový Knín a rezignovat na tento post ke dni 23. 8. 2019 předáním písemné rezignace starostovi obce. Naším důvodem je nesouhlasný
postoj ke způsobu vedení obce. Tento způsob je pro nás neakceptovatelný
z mnoha hledisek. Ať už se jedná o upřednostňování zájmů některých skupin obyvatel před zájmy všech ostatních a celkovým rozvojem našeho města, neustálé porušování zákonů této republiky, porušování podmínek přidělování dotací a v neposlední řadě zatajování velmi podstatných skutečností
v rámci vedení města. Na mnoho těchto skutečností jsme se snažili upozornit a chtěli je řešit, ovšem vždy bez úspěchu a snahy vládnoucích stran
s tím cokoliv dělat. Vzhledem k tomu, že každý zastupitel ručí za veškerá
spolurozhodnutí celým svým majetkem a vzhledem k výše popsanému, odmítáme nadále naše rodiny vystavovat takovému riziku. Právě proto jsme
po posledních událostech dospěli k rozhodnutí, že se na tomto již nechceme
a ani nemůžeme podílet.
Děkujeme vám všem za vaše hlasy a podporu v komunálních volbách
v roce 2014 a 2018.
Přejeme našim nástupcům mnoho úspěchů při jejich práci pro naši obec.
Ing. Pavel Hnízdil
Petra Moravcová
Bc. Václav Krotil, DiS.

Novoknínsk¯
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MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR + SR V RÝŽOVÁNÍ ZLATA

Pár slov o proběhlém Mezinárodním mistrovství ČR + SR
v rýžování zlata
Mistrovství České a Slovenské republiky v rýžování zlata ve dnech
19.–21.
7.
2019
organizované
Českým
klubem
zlatokopů ve spolupráci s městem
Nový Knín a Hornickým
muzeem
Příbram se stalo
akcí, kde si dali
víkendové
dostaveníčko rýžovníci
zlata z několika
evropských zemí.
Kromě této zlatokopecké
soutěže
byla pro laické návštěvníky připravena škola rýžování zlata, kterou si několik desítek dětí
a jejich rodičů během pátka a soboty vyzkoušelo. O dobře zorganizované
akci svědčí pozitivní ohlasy, kterých se organizátorům dostalo od účastníků soutěže. Páteční podvečerní průvod zúčastněných, slavnostní zahájení
soutěžních dnů a doprovodné kapely, to vše podtrhovalo skvělou úroveň
soutěže. A dovolím si přidat pár suchých čísel ze statistiky soutěže: celkem
se zúčastnilo 193 soutěžících ze šesti zemí – kromě soutěžících z ČR a SR
se účastnili zástupci Rakouska, Německa, Polska a Holandska. Bylo přerýžováno cca 14 tun písku, který byl přesypán do 989 kyblíků, do kterých
bylo vloženo cca 30 gramů zlata. Závěrem bych chtěl poděkovat členům
novoknínského SDH, kteří nám s technikou pomohli při zajištění soutěže,
zaměstnankyním zdejšího muzea, vedení města Nový Knín a Vám, obyvatelům města jak za návštěvu soutěže, tak za shovívavost při večerních
hudebních produkcích, které mohly působit rušivě. Jako generální zkouška
na mistrovství světa, které bude město Nový Knín hostit v příštím roce, se
letošní soutěž vydařila.
Za Český klub zlatokopů B. Toms, předseda
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SKAUTSKÝ TÁBOR INDIÁNSKÉ LÉTO 2019
Na přelomu července a srpna čekal na oddíl Koťat z Knína vrchol celého roku: TÁBOR.
Tentokrát se konal na Sedlčansku
mezi obcemi Kamenice a Nedrahovice.
Čekalo nás 14 dní zábavy, radosti,
přátelství, ale i povinností v indiánském duchu. Tábor se konal na překrásném místě, ze všech stran uzavřen před okolním světem, obklopen
břízkami a potůčkem.
Táborníci si vyzkoušeli spaní
v podsadových stanech, ale i venku,
noční hlídky, vaření na ohni i v zemi
a v kmenech Apačů, Siouxů a Čejenů soutěžili mezi sebou.
Jednotlivci si pak mohli ověřit své
dovednosti v indiánských zkouškách
a získat tak amulet vlka, mustanga,
sovy, bizona, orla, ještěrky a medvěda na svůj náhrdelník.
Čekala nás spousta dobrodružství
a výzev. Mlčení, síla, lov, udatný čin, noční dobrodružství, práce s mapou,
ale i zpěv a hry. Vyzkoušeli jsme si třeba tvoření lapače snů a pletení náramků.

Novoknínsk¯
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Některé skautky, světlušky a jedno vlče čekal i významný krok v jejich
životě, složení slibu. Atmosféra to byla krásná, starší skautky připravily
slavnostní oheň, zazpívalo se pár skautských písní a do rukou vůdkyně oddílu u vlajky ČR děti do ticha přednesly svůj slib. Celý rituál byl zakončen
junáckou hymnou. Věřím, že si tento okamžik budou navždy pamatovat.
Čekalo nás i několik výletů po okolí. Zřícenina hradu Zvěřinec, skanzen
Vysoký Chlumec a městská hra v Sedlčanech.
Nakonec proběhla závěrečná indiánská hra, kde se prověřily jak fyzické
síly, tak vědomostní znalosti. Proběhl závěrečný oheň, kde byli oceněni ti
nejlepší. Předaly se ceny, zazpívalo několik písní a lehce dojati jsme se pod
hvězdnou oblohou chystali na poslední noc.
Ráno jsme dobalili, rozloučili se a rozjeli jsme se ke svým domovům.
Jako každý rok i letos to uteklo, ale v září se jistě zase všichni sejdeme…
Děkujeme městu za podporu nejen finanční na tábor, ale i za zázemí
v klubovně a pomoc s opravami. Všem vedoucím za to, že svůj čas bezplatně
dětem věnují a vše dohromady krásně funguje! Díky a na dalších akcích
na viděnou!
Za 1. skautský oddíl Koťata Nový Knín

Jana Vilímová

OHLÉDNUTÍ OD TROLÍKŮ
Poslední školní rok pro Lesní rodinný klub pod Trolím vrchem přinesl spoustu významných změn. Tou
hlavní byla nutnost ukončení provozu dětské skupiny
v Čími. K otevření tohoto zařízení nás původně vedl
větší počet dětí mladších tří let a nový zákon o dětských
skupinách, který péči o ně právě v rámci dětské skupiny za zvýhodněných podmínek pro rodiče umožňoval. Dle tohoto zákona totiž navíc již nebylo možno uplatnit školkovné v Lesním klubu jako slevu na dani, v případě
dětské skupiny byl však odečet možný. V dětské skupině otevřené v Čími
o kapacitě 6 dětí přitom bylo možno umístit děti již ve věku od 1 roku a náklady na umístění dítěte byly pro rodiče při uplatnění daňové slevy nulové.
Provoz takto malé dětské skupiny však nebyl při snaze dodržovat veškeré
zákonné povinnosti možný. V době, kdy děti navštěvující zařízení onemocněly nebo se dovolenkovaly, ukázalo se nemožné plnit předepsané hodnoty
pro čerpání dotace. Následné přijímání čerstvých tříletých dětí ve spádové
školce bylo již jen ujištěním, že ztrátové zařízení nemá smysl udržovat další
rok, přestože jeho zřízení předcházela spousta práce, vyřizování dotací,
jednání s úřady apod.
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Nyní je průměrný věk dětí navštěvujících Lesní klub necelé tři roky. To
vyžaduje obměnu personálu, zajištění nových pomůcek, zavedení nových
metod a celkově se péče o tak malé děti
hodně omezila na nácvik samoobsluhy
a praktických dovedností. Děti jsou
plenkové, dudánkové, časté dovádění
v lese jsme tak vyměnili za procházky s kočárky. I komunikace s rodiči je
jiná, neboť jsme prvním zařízením, se
kterým se rodiče a děti setkávají. Často
nejsou děti ještě připraveny být bez rodičů a často ani rodiče nejsou připraveni být bez dětí, ranní předávání se tak
mnohdy neobejde bez slziček. To vede
rodiče k pochybnostem a nezdary obrací proti sobě i proti tetám v klubíku,
které zde pečují o děti, jak jen nejlépe
umí. Snažíme se proto co nejvíce přizpůsobit novému stavu, klademe důraz
na vstřícný přístup k dětem i rodičům, nasloucháme všem novým potřebám
a snažíme se pobyt u nás učinit příjemným a zábavným. Dále zde pracují
kroužky angličtiny pro nejmenší, jógové hry, výtvarný kroužek, navštěvuje
nás pravidelně loutkové divadlo
Úsměv, Hudební divadlo Lenky
Hamajdové, pracujeme s psychology atd.
Školní rok jsme završili
dvěma turnusy příměstských
táborů. Děti navštívil pan včelař s výchovným programem,
vyráběli jsme mýdla, zdobili
keramiku, podnikali výpravy
do okolí, poznávali bylinky, vařili polévku a pekli koláče.
Ráda
bych
poděkovala
za podporu jak rodičům, kteří
nám své děti svěřují, tak starostům obce Čím a Chotilsko.
Přeji krásný nový školní rok
rodičům a dětem a těším se
na společná setkávání.
Za Lesní klub
Soňa Sladkovská

Novoknínsk¯
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LÍTAČKA PID
Lítačku zařídíte nově i pro vaše děti na pár kliknutí a pohodlně z domova
Praha 14. 8. 2019 – Dopravní kartu Lítačka, se kterou můžete již téměř
rok cestovat pohodlně po Praze a Středočeském kraji, zařídíte nově
i vašim potomkům pohodlně na pár kliknutí z domova a nebudete
muset trávit čas ve frontách ve Škodově paláci.
Novinku, která rodičům
a zákonným zástupcům ušetří spoustu
času, zavádí správce a provozovatel
regionálního dopravního systému
PID Lítačka, Operátor ICT, a. s.,
i v návaznosti na podněty právě ze
strany rodičů, kteří byli do současné
doby nuceni dětem mladším 15
let zařizovat kartu Lítačka osobně
v kontaktním centru ve Škodově
paláci. Zařízení karty, její správa
a nakupování kupónů pro děti je tak
nově možné prostřednictvím e-shopu
pid.litacka.cz.
„Zařízení Lítačky přes internet
spouštíme ještě před začátkem nového
školního roku, abychom rodičům
co nejvíce ušetřili čas a starosti. Se
zavedením této novinky tak bude
možné kartu Lítačka kompletně
spravovat prostřednictvím internetu,“
uvádí Michal Fišer, generální ředitel
městské společnosti Operátor ICT,
která má provoz a rozvoj dopravní
karty Lítačka na starosti.
Před zavedením této novinky se
museli rodiče a zákonní zástupci
dětí fyzicky dostavit na přepážky
do Škodova paláce, aby ověřili věk
a identitu dítěte. Tyto údaje jde
tedy nově ověřit prostřednictvím
e-shopu pid.litacka.cz, a to nahráním

10

Novoknínsk¯

O PID Lítačce
Regionální dopravní systém hlavního
města Prahy a Středočeského kraje
byl spuštěn v létě 2018. Dojíždějící ze
středočeského regionu si mohou nově
pohodlně nakoupit jízdné na jednom
místě a mít ho nahrané na jednom
nosiči dle svého výběru, ať už se jedná
o Lítačku, platební kartu, nebo In Kartu
Českých drah. Cestující mají možnost
kupovat dlouhodobé časové kupóny
na měsíc až rok buď v novém e-shopu Lítačky, nebo osobně na přepážce.
Díky nové technologii ukládání údajů
o jízdném v online systému se kupóny
aktivují automaticky po jejich zakoupení na webu a již není nutné chodit
kupón aktivovat k validátorům v metru.
Pasažérům, kteří preferují jednotlivé
jízdenky před časovými kupóny, ulehčí
cestování nová mobilní aplikace PID
Lítačka. V mobilu si mohou vyhledat
aktuální dopravní spojení a ihned zakoupit doporučenou jízdenku. Také si
lze přes mobil zakoupit více jízdenek
a aktivovat je při nástupu do vozu.
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oskenovaného občanského průkazu žadatele nebo doplněním informací
o zákonném zástupci dítěte (nahráním rodného listu dítěte).
Jaké dokumenty jsou k zařízení Lítačky pro vaše dítě potřeba?
V případě, že chcete zařídit kartu Lítačka dítěti, které je starší než 13 let,
ale zároveň mladší než 15, máte možnost doplnit údaje o zákonném zástupci
nebo nahrát doklad totožnosti (občanský průkaz či cestovní pas) dítěte.
Pokud žádáte o kartu Lítačka pro dítě mladší než 13 let, musíte doplnit
údaje o zákonném zástupci a nahrát potřebné dokumenty: občanský
průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.
Všechny požadované dokumenty lze do e-shopu nahrát buď přímo ze
souboru, nebo pomocí fotoaparátu (webkamery).
Vladimír Antonin Bláha
Operátor ICT
mediahub@operatorict.cz, tel. 607 531 747

MAS BRDY-VLTAVA
Podpořené projekty prostřednictvím Místní akční skupiny
Brdy-Vltava
V průběhu letošního roku byla
úspěšně uzavřena výzva MAS Brdy-Vltava na budování infrastruktury
základních škol, konkrétně se jednalo
o budování odborných učeben místních
ZŠ. Do výzvy byl předložen projekt Základní a mateřské školy Nečín na vybudování učeben přírodních věd a informatiky za 5,6 mil. Kč. Projekt získal
prostřednictvím MAS Brdy-Vltava dotaci z Integrovaného regionálního programu ve výši 95 % způsobilých výdajů a nyní bude zahájena jeho realizace.
Další výzva MAS z Integrovaného regionálního operačního programu byla
zaměřena na dopravní infrastrukturu, konkrétně na zabezpečení místních
komunikací pro pěší. Do výzvy byly předloženy celkem 3 projekty – vybudování chodníků v obci Buš za 4,5 mil. Kč, vybudování chodníků v obci
Korkyně za 4,5 mil. Kč a vybudování chodníků a úprava křižovatky v obci
Ouběnice – Ostrov za 4,8 mil. Kč. Všechny projekty zdárně prošly věcným
hodnocením ze strany MAS Brdy-Vltava a v nejbližších dnech budou předány k závěrečnému ověření způsobilosti na Ministerstvo pro místní rozvoj.
Výše dotace je i v tomto případě 95 % způsobilých nákladů. Na jaře proběhla
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i další výzva MAS v rámci Programu rozvoje venkova, kdy byly podpořeny
projekty zemědělských a nezemědělských podnikatelů a projekty na zpracování místní produkce. Podporu získali Statek Adámek v Čelině, farma
Petry Šikolové na Nových Dvorech, Ekofarma Kosařův mlýn v Novém Kníně, farma Stanislava Stránského na Kozích horách. Z nezemědělských podnikatelů byli podpořeni Štverákův dvůr – ubytovací kapacity v obci Daleké
Dušníky, truhlárna Jablonce, Green Ad v obci Rosovice a Kola lyže Beran
na Dobříši. Podrobnosti k výzvám naleznete na našich webových stránkách
www.brdy-vltava.cz.
Za realizační tým MAS Brdy-Vltava
Bc. Markéta Dvořáková, DiS.

12. ROČNÍK POHÁDKOVÉHO LESA
12. ročník Pohádkového lesa proběhl v neděli 18. 8. 2019 za nádherného počasí jak jinak než v Libčicích.
Celkem bylo letos 10 stanovišť a určitě jste si všimli, že pohádkových postav ubylo a trasa se zkrátila. Bylo to z důvodu malého počtu dobrovolníků,
kteří právě tyto postavičky ztvárňují. Za ty roky se mi z mnoha postaviček
stali rodičové a do pohádkového lesa chodí nadále, ale z druhé strany tak
jako vy všichni ostatní. A tak již před třemi lety začala spolupráce s dětmi,
které na Pohádkový les chodily jako malinkatí špunti. Teď jste je mohli
vidět v roli loupežníků, Sněhurky a trpaslíků a také v Ledovém království.
Pohádkovým lesem nám letos prošlo 270 dětí a troufáme si odhadnout,
že celkový počet dospělí + děti byl okolo 1000 lidí.
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Chtěla bych tímto poděkovat všem pohádkovým postavám, technické
četě a v neposlední řadě děkuji také za zapůjčení a posekání louky panu R.
Hrubému a opět za elektrickou energii panu F. Podhoreckému.
Na závěr nesmím s poděkováním zapomenout na naše sponzory: město
Nový Knín, obec Čím, Pekárnu U Oulehlů – Nový Knín a také na Vás všechny, kteří mi dodáváte během roku plyšáky.
Jana Kolková – vedoucí mládeže ČHJ Libčice

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Vážení spoluobčané,
léto končí a já slyším, že se tady zase nic neudělalo. Ale vždyť to není
pravda. Budují se půdní vestavby na škole a povrch v tělocvičně ZŠ. Že
nerozumíte těm milionům? Já také ne! Napřed to bylo 18 mil., pak 15 mil.,
ale nemám titul ani Mgr., ani Bc., jen svoji hlavu. Zřejmě je ten rozdíl v té
tělocvičně, která je velmi důležitá.
Nadáváte, jak vypadá náměstí. Je to opravdu hezká vizitka. Jistě si pamatujete na krásně rozkvetlé hlohy a voňavé lípy. Teď občas zavoní kanály. A „komunikace“? To je obehraná deska. Tylovo náměstí je katastrofa.
Za 7 let od budování kanalizace se tu nehnulo prstem. Já jsem si ne vlastní
vinou totálně zničila auto. Je nás víc. To ale nikoho nezajímá. Kompenzace
nepřichází v úvahu a auto je pro mě téměř zdravotní pomůcka. Proto bych
uvítala nějaké šikovné zaměstnání. Nelelkovala bych po náměstí, ani v práci nespala. Ještě bych něco dokázala. A kdyby třeba MěÚ zakoupil mobilní
WC, klidně bych dělala „hajzlbábu“. To bych si mohla tak za 2 roky pořídit
nějakou ojetinu. Je tady ale jinak moc hezky. Máme tady i kousek Afriky!
A ještě jeden unikát, který nikdo okolo nemá! Zvony! Ty nám 3x denně
zvoní a ještě se to někomu nelíbí? Když se zastaví hodiny, alespoň podle
zvonění víte, kolik je hodin. Tak říkám s p. Kubišovou – „nechte zvony znít“.
Jiřina Šrámková

Vzpoura, která se stala komercí
Původně jsem o tom psát nechtěl. Na první pohled se totiž zdáme být
starosvětsky konzervativním městem, kde se považuje za vhodné, aby ti,
kdo spolu mají pět či více dětí, se už přece jen vzali. Jsme městem, které, ač
leží poměrně blízko Prahy, roste uměřeně, bez divokých urbanistických či
demografických změn. A přiznám se, že mě to svým způsobem docela těší.
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A tak když mě česká sekce
Amnesty International (jejímž členem jsem letos už deset let) pozvala do průvodu na nejteplejší den
v roce, totiž na Prague Pride, nevylučoval jsem, že budu z našeho
města jediným, kdo se té věci zúčastní. A v hloučku lidí z Amnesty
to tak i vypadalo. Jenže když jsem
se vracel autobusem domů, shledal
jsem, že to zdaleka není pravda –
duhové vlaječky koukající z tašek
i další předměty u několika cestujících hovořily jasně.
A tak by možná nebylo špatné k tématu něco napsat. Nejen
proto, že se jednoho z duhových
průvodů zúčastnilo i několik lidí
z našeho města, ale i proto, že výročí událostí, které stály u jejich
zrodu, bylo letos opravdu kulaté.
A možná by byl ještě jeden důvod. Vezměme to však popořadě.
Na počátku v tomto případě nebylo – na rozdíl od Janova evangelia – slovo, nýbrž bezohledná policejní razie v newyorském baru
Stonewall Inn 28. června 19691.
1

2

3

4
5

6

7

Více se lze o této události dočíst například zde: https://a2larm.cz/2019/06/presne-pred-50-lety-zacaly-stonewallske-nepokoje-radikalni-predchudce-dnesnich-prides/
Allen Ginsberg (3. června 1926 – 5. dubna 1997) byl americký básník, jedna z nejvýraznějších osobností tzv. Beatnické generace.
V roce 1965 byl v Praze zvolen Králem Majálesu, ale vzápětí po provokaci tehdejší Státní bezpečnosti vyhoštěn z Československa. Téhož roku poradil studentům Berkeley University, aby první řady své protiválečné demonstrace ozdobili květinami – tento
okamžik lze považovat jako jeden z důležitých momentů pro vznik hnutí květinových dětí – hippies. Více se lze dočíst například
v jeho hesle ve Wikipedii: https://cs.wikipedia.org/wiki/Allen_Ginsberg
LGBTQ+ je zkratka pro osoby s menšinovým sexuálním zaměřením – L- lesby, G- gayové, B – bisexuálové(-lky), T – transgendeři,
Q+- queer lidé, kam lze zařadit další dosud nejmenované menšiny, včetně např. asexuálů, tj. lidí, pro něž je sex přinejlepším
kdesi na okraji zájmu.
Více lze najít například zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Duhov%C3%A1_vlajka
Například je velmi omezen počet míst, kde lze uvedený svazek uzavřít, případné společné příjmení nutno řešit zvlášť atd. Podrobnosti jsou např. na webu https://www.jsmefer.cz/.
Například ve Francii jsou stejnopohlavní manželství možná od roku 2013 – statistiky přesto jasně ukazují, jaké svazky jsou
v uvedené zemi i nadále většinové – přesvědčit se lze například zde: https://www.insee.fr/fr/statistiques/1892240?sommaire=1912926
Některé církve oddávají jen své členy, jiné prakticky kohokoliv. Některé na oddávání stejnopohlavních párů hned tak nepřistoupí,
jiné by s tím neměly problémy. Například Náboženská společnost českých unitářů přijala na letošním sněmu prohlášení ve smyslu, že by schválení stejnopohlavních manželství uvítala – ostatně jeden z jejích duchovních v podobném svazku žije.
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Zatímco dosud bylo policejní šikanování snášeno spíše trpně,
tentokrát se ukázalo, že pohár
trpělivosti přetekl a pouliční nepokoje byly na světě. Jak později řekl Allen Ginsberg2, „buzíci
ztratili ustrašenou tvář, kterou
měli po desetiletí.“ Rok poté se
konaly první pochody hrdosti
– například v sobotu 27. června 1970 v Chicagu či v neděli
28. června 1970 v New Yorku.
Poté se rozšířily dále do světa.
Duhová vlajka se objevila
zhruba o deset let později. Nyní
(od roku 1979) má šest pruhů.
Červený (nahoře) má symbolizovat život, oranžový zdraví, žlutý sluneční svit, zelený přírodu, modrý (původně měl být indigový) harmonii, případně mír a fialový (dole) ducha.
Původně měla mít o dva pruhy víc (růžový měl symbolizovat sexualitu a tyrkysový umění), ale o ně záhy přišla. V průběhu 80. a 90. let 20. století se
tato vlajka stala symbolem celé LGBTQ+ komunity3.
Nutno dodat, že existují i jiné duhové vlajky než ta „teplá“. Například v Itálii se lze často setkat se sedmibarevnou duhovou vlajkou, s modrými a fialovými odstíny nahoře a červenou barvou dole, na níž je bílý nápis PACE, tj. česky
mír. Jde o vlajku, kterou v roce 1961 navrhl aktivista Aldo Capitini jakožto
vlajku italského pacifistického hnutí. Později se rozšířila i mezinárodně.4
Od roku 1970 se proměnily i ony „teplé“ průvody. Původní označení „gay
pride“ do značné míry ustoupilo, jednak s ohledem na další menšiny a konečně asi i s ohledem na většinu. Před slovem „Pride“ (hrdost) tak zpravidla
najdeme název města, kde se průvod koná – například Prague Pride, Vienna Pride, Linzpride apod. Průvod je tak otevřený pro všechny, kdo respektují odlišnosti. Dokladem toho je například i to, že v čele letošního duhového
průvodu šel pražský primátor Zdeněk Hřib, o němž je známo, že je (doufám
šťastně) ženatým otcem tří dětí.
Ruku v ruce s částečným ústupem rebelského ducha jde i větší či menší
komercionalizace těchto akcí (hlavně těch větších, jejichž pořádání spolyká
víc peněz). Například největší pódium na Letné neslo název Vodafone stage
a v průvodu bylo možno spatřit i alegorické vozy dalších nadnárodních
koncernů – například Pepsi Coly. Přesto duch svobodomyslnosti nevyprchal
ani zdaleka úplně.
A co my s tím? Počet knínských účastníků a účastnic jistě není tak vysoký, aby někdo pořádal nějaký New Knin Pride; radnice tudíž k tibetské
vlajce tu duhovou určitě shánět nemusí. Ale jedna věc by se nás v budoucnu týkat mohla. V parlamentu totiž už přes rok leží návrh novely zákona,
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která by umožnila i stejnopohlavní manželství. Motivace předkladatelů je
zřejmá: stávající registrované partnerství je proti manželstvím v mnoha
směrech znevýhodněno5.
Jakkoli je nesmyslem předpokládat, že by po takové legislativní změně celá
společnost zteplala6, nebylo by možné vyloučit, že by i na knínskou radnici
přišli třeba dva pánové, případně dvě dámy s tím, že se chtějí vzít. A na rozdíl od církví, které si mohou vybírat, koho oddají a koho ne7, u radnic tomu
tak není. A tak před oddávajícími stojí otázka: pokud by změna zákona byla
dotažena ke zdárnému konci, nakolik by se jim příčilo oddat dvě dámy či dva
pány? Našel by se v našem starosvětsky konzervativním městě někdo, kdo by
s tím neměl potíže? Protože ti snoubenci (či snoubenky) by na to nárok měli.
Miloš Hlávka

PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem sestřičkám z Péče doma, Farní
charitě a panu MUDr. Garnolovi za obrovskou pomoc, péči a lidský přístup
pro naši maminku, manželku paní Miladu Hánělovou. Díky za Vaši obětavou práci, bez které bychom péči doma nezvládli.
Dcera, syn a manžel

JUBILANTI MĚSÍCE
• Jubilanty měsíce září jsou pan Zdeněk
Zákostelecký, pan Vladimír Pechač, pan
Jan Hranický a pan Václav Foukner.
Narozeniny slaví také pan František
Lundák, paní Miroslava Holá, pan Vladimír
Lomoz a paní Sidonia Čermáková.
Oslavovat své jubileum v tomto měsíci bude
i paní Marie Fialová.
Přejeme všem hodně zdraví, elánu a pohody
do dalších let.

Měsíčník Novoknínský zpravodaj
Číslo 8/2019 vyšlo v Novém Kníně, dne 1. 9. 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: středa 25. září 2019.
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PŘÍLOHA NOVOKNÍNSKÉHO ZPRAVODAJE

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

Zasedání zastupitelstva obce konané dne 8. 7. 2019
Zastupitelstvo usnesením schválilo:
• rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu obce na rok 2019 s navýšením výdajů o 124 tis. Kč,
• umístění plovoucích zařízení (mola) na Živohošti a ve Smilovické zátoce,
• příspěvek na spolupořádání Chotilského posvícení částkou 13.000 Kč,
• připojení stavby na pozemku parc. č. 16/1 v Prostřední Lhotě na obecní
vodovod,
• žádost 4Motim, z.s. o souhlas s trasou plavecko-běžeckého závodu
Swimrun Slapy dne 7. 9. 2019 přes obecní pozemky,
• zamítavé stanovisko k doručené žádosti o změnu části úprav provedených v Prostřední Lhotě v rámci komplexních pozemkových úprav,
• smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce k provedení kabelového vedení na pozemku parc.č. 412/50 na Živohošti,
• nabídku financování aktivit Fair Care, s.r.o. v dotačním řízení na projektový záměr „Rekonstrukce a odbahnění rybníka Kuchyňka“,
• další postup v zatím neúspěšném reklamačním řízení a upřesnění postupu při opravě hráze rybníka Na Korouhvích.
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Zastupitelstvo usnesením zamítlo:
• nabídku k zakoupení propagace obce v publikaci „Kam v Praze/Křížem
krážem v ČR“ pro rok 2020.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
• stížnost na obtěžující hluk technopárty v obci Blažim,
• akceptaci SFŽP (Státního fondu životního prostředí) k žádosti o dotaci
na vodovod Chotilsko – Prostřední Lhota,
• vyjádření Policejního prezidia k žádosti o zřízení stanoviště říční policie
na Živohošti,
• projednaní změny č. 1 k Územnímu plánu Korkyně,
• projednání návrhu Územního plánu Nový Knín,
• sdělení SFŽP o poskytovaných dotacích,
• upozornění na termín úpravy řádu veřejných pohřebišť.

SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
Připomínáme podzimní termíny svozu nebezpečného odpadu!
Termín svozu:

Místo

14. září

19. října

Chotilsko

12:53–13:03

10:53–11:03

Záborná Lhota

13:07–13:17

11:08–11:18

Prostřední Lhota

13:25–13:35

11:25–12:00

Mokrsko

13:42–13:52

12:03–12:13

Porozhlédněte se v garážích či kůlnách a využijte možnosti zbavit se odpadu nebezpečného charakteru.

KONTROLA KOMÍNŮ
Až se zima zeptá a odpovědí bude ucpaný komín (to
v lepším případě), bude pozdě! Pamatujte, že je-li příčinou požáru technický stav komínu, hrozí majiteli objektu nejen citelná sankce ze strany hasičů, mnohem větší
„pokutou“ je však ohněm zničený příbytek (a „dlouhý
nos“, kterým vás vyprovodí pojišťovna).
Připravte se proto včas na topnou sezónu a svěřte odborníkovi revizi a vyčištění spalinových cest vašeho to-
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peniště. Obecní úřad pro vás zajistil přítomnost kominíka v obci
• v pátek 11. 10., v sobotu 12. 10. a v neděli 13. 10. 2019.
Zájemci neváhejte a zamluvte si kominíka v některém z těchto dnů na obecním úřadu v Chotilsku osobně nebo na tel.:
318 543 958, a to nejpozději do úterý 17. září 2019.

11.-13.
října
2019

-JeF-

OHLÉDNUTÍ ZA DĚTSKOU OLYMPIÁDOU
A REGENT PIVNÍM BĚHEM
27. července se na fotbalovém hřišti v Prostřední Lhotě konal 2. ročník
Dětské olympiády. Navzdory prázdninovému datu se na hřišti sešlo 40 dětí,
které bojovaly v 5 soutěžích: skákání v pytlích, slalom mezi tyčemi, nošení
pingpongového míčku na lžíci, hod kriketovým míčkem na cíl a běh 100 m
mladší děti a 200 m starší děti. Každé dítě dostalo medaili, čokoládu a mohlo
si vybrat další cenu.
Tato stručná zpráva ovšem nevystihuje báječnou atmosféru, která
na Dětské olympiádě panovala. Některé děti závodily jako o život, jiné, ač
také ze všech svých sil, vzhledem k nízkému věku spíš poskytovaly roztomilou podívanou. Ono třeba strčit malého prcka do pytle, když se tomu tvr-
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dohlavě brání, je urputný boj hlavně pro tatínka a jejich zápolení pobavilo
všechny přihlížející. Ale všechny děti braly jednotlivé disciplíny opravdově
a radost v cíli i potom u předávání medailí a vybírání cen byla veliká.
V duchu toho, že sportovní závodění může být i skvělá legrace, potom
pokračovali „dospěláci“. Zaběhli si 2. ročník Regent pivního běhu. Přihlásilo
se do něj 11 mužů a dokonce 6 odvážných žen. Z žen běžela nejlépe Pavla
Kinská, druhá doběhla Kateřina Šťástková a třetí Monika Charousková.
V mužské kategorii vyhrál Jakub Sýkora, druhé místo patřilo Milanu Stinglovi a třetí místo obsadil Josef Kožíšek. Jeden běžec závod nedoběhl a jeden byl diskvalifikován. Ale co, šlo hlavně o to pobavit se, a to se na hřišti
v Prostřední Lhotě v tom pěkném odpoledni povedlo na sto procent pro
účastníky i četné fandící a přihlížející. A také pro ty, kteří celou akci zorganizovali. Poděkování za pomoc při jednotlivých soutěžích si zaslouží Alena
Futerová, Alena Mašková, Iva Sečkářová (ta také za vynikající skořicové
tyčinky), Martina Königová. Za zmrzlinové osvěžení pro všechny patří dík
Pavle Kinské, za občerstvení neúnavným manželům Stinglovým. A za hezké fotky děkujeme všudypřítomné Lence Charouskové.
Z obou akcí bylo natočeno Regionální televizí video (ke zhlédnutí
na www.regiotv.cz), fotogalerie na 100plus1zelhoty.rajce.idnes.cz.
Libuše Vlachynská a Jiří Šťástka

TURNAJ FOTBALOVÝCH NADĚJÍ
V sobotu 3. srpna se ve sportovním areálu Josefa
Drobílka v Prostřední Lhotě uskutečnil již 4. ročník
turnaje „O pohár starostky obce Chotilsko“. Rozpis
jednotlivých zápasů byl sestaven do dvou skupin
(mladší žáci a starší přípravka) a každý zápas trval
2× 12 minut. I přes velkou snahu hlavního pořadatele turnaje nakonec nedorazilo mužstvo mladších
žáků ze Staré Huti, proto byl narychlo složen ještě tým
Prostřední Lhota „B“, kde hráli dohromady mladší žáci
a starší přípravka.
Jednotlivé zápasy ve skupinách začaly v 9:00 hod.
a poslední zápas byl ukončen v 15:30 hod. Sečtení dosažených výsledků ukázalo, že stejný počet bodů
ve skupině mladších žáků získalo mužstvo Prostřední Lhota „A“ a mužstvo
z Počepic. Jelikož jediným kritériem pro umístění byly pouze získané body,
musely o vítězi skupiny mladších žáků rozhodnout pokutové kopy.
Ani v této situaci nedošlo po prvních 5 střelcích k rozhodnutí, proto
muselo přijít pokračování za použití pravidla „náhlé smrti“. Za mohutného
povzbuzování přítomných nakonec vyhrálo mužstvo Prostřední Lhota „A“.
Pokutové kopy musely rozhodnout také o nejlepším střelci turnaje, kterým
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se nakonec stal Radek Salaba z týmu Jesenice. Ve skupině starších přípravek skončilo první mužstvo Jesenice a pohár pro nejlepšího střelce si
odnesl Šimon Šťástka z domácího mužstva. Na závěr předala paní starostka
Běla Tobolová poháry (první tři mužstva z každé skupiny a nejlepší střelci
v každé skupině) a hodnotné ceny (všem účastníkům turnaje).
Turnaj i přes nepřízeň počasí splnil svůj účel. Děti strávily celou sobotu
na hřišti pohybem, a ne doma u PC a různých mobilních zařízení. A hlavně
z toho důvodu bych chtěl poděkovat všem, kteří se na organizaci a zabezpečení chodu turnaje podíleli. Nechtěl jsem uvádět konkrétní jména (abych
na někoho nezapomněl), ale musím zde zmínit alespoň Honzu Ondřejku,
který i přes deštivé počasí v závěru turnaje odpískal jako rozhodčí všechny
zápasy.
Ještě jednou děkuji všem a za rok se budu těšit u 5. ročníku tohoto turnaje.
-taj-

OHLÉDNUTÍ ZA SRPNEM…
Začátek školního roku je, doufám, pro všechny rodiče a děti úspěšně
za námi a stejně jako žáci a studenti se připravují na podzimní porci nového
učiva, připravují se i někteří naši členové na podzimní školení a kurzy (velitelů jednotek, strojníků, techniků bezpečnosti obyvatelstva a nosičů dýchací
techniky).
Ale vraťme se nyní ještě o pár dní v čase nazpět. I přes souběh mnoha
akcí v termínu předposledního srpnového víkendu, které se uskutečnily
v blízkém i vzdálenějším okolí Chotilska, byla účast na tradičním Chotilském posvícení hojná. Jak vzpomněl P. Jozef Andrejčák, uběhlo již 10 let
od slavnostního posvěcení kapličky v Chotilsku a doufejme, že se i nadále
budeme všichni ve zdraví u této kapličky scházet. Večerní zábavu pak tradičně obstarala oblíbená kapela Karla Čiháka. Dovolte mi poděkovat všem,
kdo přispěli do tomboly, a zároveň pogratulovat všem výhercům. I tento
výtěžek z tomboly bude použit na další dovybavení výjezdové jednotky SDH
Chotilsko.
Tím se již dostávám k uplynulému měsíci, kdy členům výjezdové jednotky dorazila celá řada vybavení, které bylo objednáno právě z peněz získaných na brigádách a při různých sborem pořádaných akcích – jmenujme
například nové helmy, svítilny na helmy, rukavice se zvýšenou tepelnou
odolností a mnoho dalšího.
A ani od napsání minulého článku se naše výjezdová jednotka nenudila,
když úspěšně zasahovala u požáru v těžko přístupném terénu (cca 160 metrů dopravního vedení a hašení v prudkém kamenitém svahu) za zátokou
u lesního tábořiště Nebřich. Požár se naštěstí podařilo rychle lokalizovat
a uhasit, ale i tentokrát se s největší pravděpodobností jednalo o nezodpovědnou manipulaci s otevřeným ohněm/cigaretou – hořet začalo od „rochotilsk¯
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manticky“ umístěného suchého záchodu s výhledem na Slapskou přehradu.
Slovy klasika by se nicméně dalo shrnout, že „kadibudka“ lehla popelem
a již v ní tedy nikdo nepřebývá.
Závěrem mi dovolte pozvat Vás na 21. 9. 2019, kdy budeme od 14:00 uklízet vybraná místa okolo silnic (například okolo silnice na Starou Živohošť
a okolo silnice na Živohošťský most). Opět pod patronací akce Ukliďme svět,
ukliďme Česko. Každá pomoc je vítána. Děkujeme!
Martin Brodský

PRODEJNA V SEJCKÉ LHOTĚ
Fronta u pokladny? Zapomeňte! Tak
nabito v prodejně potravin paní Evy Brzákové v Sejcké Lhotě
opravdu není, přesto
si majitelka tuto letní sezónu vcelku pochvaluje. Za poměrně
krátkou dobu a jen
s minimální propagací se jí podařilo prodejnu udržet v chodu
a sortiment nabízeného zboží nejen přizpůsobit poptávce stálých zákazníků, ale
v rámci možností, daných skromným prostorem, také nápaditě rozšiřovat.
„Zvoňte; když jsme na zahradě, volejte; když jsme pryč, tak na telefon …“.
Takové výzvě na zahradní brance u rodinného domku prostě neodoláte,
i když jste za nákupem vlastně nevyrazili. A co víc, doba, po kterou můžete
tohoto pozvání využít, připomíná údaj známý spíše z vývěsek supermarketů. Ostatně chce to jen navštívit, uvidět a nákupem přispět podnikatelce
k prodejnímu obratu odpovídajícímu míře její odvahy a ochoty.
-JeF-

DRTINOVA ROZHLEDNA – ÚDRŽBA
Nedávno padla takováto otázka: „To už je Drtinova rozhledna v tak
dezolátním stavu, že potřebuje opravu?“ Touto otázkou reagoval tazatel
na informaci z jednání zastupitelstva o uvolnění prostředků na údržbu rozhledny. Pro pořádek zdůrazněme: nikoli na opravu. Drtinova rozhledna se
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naopak těší výtečné kondici,
a to zejména z důvodu pravidelně prováděné předepsané
údržby. Tou je zejména opakovaná impregnace dřevěné
konstrukce, kterou v těchto dnech provádí pracovník
specializované firmy.
Jak je známo, dřevo nemá
výjimku z procesu stárnutí,
ovšem řádnou péčí v době
jeho zrání lze tento proces
značně ošálit. To obec činí
a o to se zdárně snaží. A jen
pro úplnost, konstrukce rozhledny bude takto ošetřena
ještě jednou, což jí zajistí
„zdraví“ na následujících
šest let již bez těchto zásahů.
-JeF-

ZÁVODY DRAČÍCH LODÍ

SOBOTA

21. 9.

V sobotu 21. září budou opět rejdit ve vodách Vltavy dra2019
ci na NOVÉ ŽIVOHOŠTI. V rámci celovíkendového programu
zde bude od 11 hodin probíhat již 12. ročník závodu dračích
lodí „KEBULEHO DRAČÍ PODZIM“, žel, opět bez účasti posádky z Chotilska.
Na „úspěšné“ obsazování míst v závěru startovního pole tak zase nenavážeme a zkušenosti do lepších zítřků nenačerpáme. Co příště?
-JeF-

KOLEGOVÉ HOUBAŘI,
držme si palce, zatím to vypadá nadějně! Po několik let se
opakující houbařské diskriminaci zdejších lesů snad tentokrát
konečně naplníme košíky a připojíme se ke šťastnějším regionům naší vlasti, abychom společně přispěli k pověsti nejnáruživějších houbařů na světě. Zatím, psáno v pátek 23. srpna,
jsou naše lesy posety „babkami“ čili hřibem žlutomasým,
a své klobouky již rozvinuly také bedly. Spolu s aktuálním
počasím je to příslib, který, věřme, bude hojně naplněn.

chotilsk¯
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SPORT
Rozlosování fotbalových utkání – podzim 2019
Muži – III. třída „B“
kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
kolo
1.
2.
3.
4.
5.

datum
24. 8.
31. 8.
7. 9.
14. 9.
22. 9.
28. 9.
5. 10.
13. 10
19. 10.
26. 10
2. 11.
9. 11.
16. 11.
datum
7. 9.
14. 9.
21. 9.
28. 9.
6. 10.

den
So
So
So
So
Ne
So
So
Ne
So
So
So
So
So

hodina
17:00
17:00
17:00
16:30
16:30
16:30
16:00
16:00
15:30
14:00
14:00
14:00
13:30

mužstvo
TJ Sokol Kamýk n. Vltavou
TJ Prostřední Lhota
TJ Prostřední Lhota
TJ Sokol Nová Ves p. Pleší B
TJ Vltavan Borotice, z.s.
TJ Prostřední Lhota
TJ Prostřední Lhota
SK Velká Lečice, z.s.
SK Nový Knín B
TJ Prostřední Lhota
TJ Prostřední Lhota
TJ Sokol Nečín, z.s.
TJ Sokol Sedlec-Prčice B
TJ Prostřední Lhota
TJ Sokol Dublovice, z.s.
TJ Prostřední Lhota
TJ Prostřední Lhota
TJ Sokol Jesenice, z.s.
TJ Vltavan Hříměždice
TJ Prostřední Lhota
TJ Prostřední Lhota
TJ Krásná Hora
SK Obory, z.s.
TJ Prostřední Lhota
TJ Prostřední Lhota
SK Petrovice B, z.s.

den
So
So
So
So
Ne

Rozpis „Mladší přípravka“
hodina
mužstvo
12:00
TJ Prostřední Lhota
TJ Sokol Daleké Dušníky, z.s.
10:00
TJ Tatran Sedlčany, z.s.
TJ Prostřední Lhota
12:00
TJ Prostřední Lhota
FC Višňová
10:00
TJ Prostřední Lhota
TJ Sokol Nečín, z.s.
10:00
MFK Dobříš B
TJ Prostřední Lhota
Rozpis „Starší přípravka“

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

VIII

datum
7. 9.
15. 9
21. 9.
28. 9.
5. 10.
13. 10.
19. 10.
27. 10.
3. 11.
10. 11.

den
So
Ne
So
So
So
Ne
So
Ne
Ne
Ne

hodina
10:00
15:30
10:00
13:00
10:00
15:30
09:30
10:00
10:00
14:00

mužstvo
TJ Prostřední Lhota
SK Spartak Příbram B
1. FK Příbram, FA
TJ Prostřední Lhota
TJ Prostřední Lhota
TJ Sokol Daleké Dušníky, z.s.
TJ Sokol Pičín, z.s
TJ Prostřední Lhota
TJ Prostřední Lhota
FC Višňová
SK Spartak Příbram B
TJ Prostřední Lhota
TJ Prostřední Lhota
1. FK Příbram, FA
TJ Sokol Daleké Dušníky z.s.
TJ Prostřední Lhota
TJ Prostřední Lhota
TJ Sokol Pičín, z.s.
FC Višňová
TJ Prostřední Lhota

chotilsk¯

zpravodaj

8 / 2019
Rozpis „Starší žáci“
kolo
2.
3.
14.
4.
5.
6.
7.
9.
10.
11.
12.
13.

datum
31. 8.
8. 9.
11. 9.
14. 9.
22. 9.
29. 9.
5. 10.
19. 10.
26. 10.
2. 11.
9. 11
16.11.

den
So
Ne
Stř
So
Ne
Ne
So
So
So
So
So
So

hodina
14:30
14:30
17:00
14:00
14:00
14:00
12:00
13:00
10:00
11:30
10:00
11:00

mužstvo
TJ Prostřední Lhota
SK Petrovice, z.s.
Obořiště
TJ Prostřední Lhota
N. Ves p. Pleší/Nový Knín
TJ Prostřední Lhota
TJ Prostřední Lhota
TJ Sokol Kamýk n. Vltavou
TJ Sokol Počepice, z.s.
TJ Prostřední Lhota
TJ Krásná Hora
TJ Prostřední Lhota
TJ Prostřední Lhota
N. Ves p. Pleší/Nový Knín
SK Petrovice, z.s.
TJ Prostřední Lhota
TJ Prostřední Lhota
Obořiště
TJ Sokol Kamýk n. Vltavou
TJ Prostřední Lhota
TJ Prostřední Lhota
TJ Sokol Počepice, z.s.
TJ Prostřední Lhota
TJ Krásná Hora
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PŘÍLOHA NOVOKNÍNSKÉHO ZPRAVODAJE

ZPRÁVY Z OBCE
Usnesení ze zápisu č. 10/2019 ze zasedání Zastupitelstva obce
Mokrovraty konaného dne 29. 7. 2019 od 18.00 hodin
• Usnesení č. 1–10/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
volí zapisovatelku p. Mgr. Jiřinu
Zorkovou a jako ověřovatele p. Pavla Vohralíka a p. MgA. Pavla Grize.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 2–10/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje program jednání zastupitelstva obce dne 29. 7. 2019 takto:
1. Rozpočtové opatření č. 4/2019
2. Smlouva o nájmu pozemku
3. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti IS
4. Informace o schválení závěrečného účtu Svazku obcí Dobříšska
a Novoknínska a o prováděných
kontrolách hospodaření SODK
5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
6. Dohoda o poskytnutí archeologického záchranného výzkumu
7. Různé

I
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Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 3–10/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje rozpočtové opatření
č. 4/2019, které upravuje příjmy
a výdaje na volby do EP o 10 886 Kč
(§ 6117), navyšuje příjmy a výdaje
o 2 miliony Kč na § 2321 (Odvádění
a čištění odpadních vod), o 500 Kč
na § 6171 (Činnost místní správy).
Ostatní závazné ukazatele nejsou
změněny.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 4–10/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje Smlouvu o nájmu pozemku mezi Obcí Mokrovraty a Nohejbalovým klubem Mokrovraty z.s.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů /
Proti: 1 hlas / Zdržel se: 0 hlasů
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• Usnesení č. 5–10/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene inženýrské sítě mezi
Obcí Mokrovraty a p. M. K. a p. M. K.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 6–10/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
bere na vědomí schválení závěrečného účtu Svazku obcí Dobříšska
a Novoknínska a dále bere na vědomí zprávu o výsledcích kontrol Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů

a Dohodu o umístění stavby č. IE12-6008937; Mokrovraty-Vily, KNN
mezi Obcí Mokrovraty a společností
ČEZ Distribuce, a.s.
Výsledek hlasování: Pro: 0 hlasů /
Proti: 9 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 8–10/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje Dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu mezi Obcí Mokrovraty a firmou
Syrakus, z.s., Havlíčkova 1026/6,
110 00 Praha 1.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů

• Usnesení č. 7–10/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
neschvaluje Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene

Stanislava Ecklová
starostka obce

AKTUALITY Z NAŠÍ ŠKOLY – ZÁŘÍ 2019
5. 9.

zahajovací třídní schůzka

ZŠ i MŠ

16. 9.

canisterapie – ukázka záchranných akcí s labradorem

ZŠ i MŠ

20. 9.

„Pouť ve škole“ – pouťové pečení ve škole od 14.00
do 17.00 hodin

21. 9.

„Škola na pouti“ – jarmark od 14.00 do 16.00 hodin

23. 9. hudební program Vandy a Standy
25. 9.

ZŠ i MŠ

divadelní představení ve škole – Podzim v korunách
stromů

ZŠ i MŠ

Vážení spoluobčané,
s blížícím se koncem léta ožívají školy a školky. I naše škola se připravuje na zahájení nového školního roku. Na děti čekají nově vymalované
třídy s novým osvětlením. Ke zkvalitnění výuky bylo zakoupeno několik
MOKROVRATSK¯
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počítačů. Pro jednodušší přístup cyklistů do zahrady byl ochotnými rodiči
zhotoven betonový nájezd, za který velmi děkujeme.
O dalším dění v průběhu roku Vás budeme informovat na stránkách
Mokrovratského zpravodaje. Přejeme všem dětem úspěšný start do školního roku 2019/2020.
Zaměstnankyně ZŠ a MŠ Mokrovraty

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

SOBOTA

14. 9.

SOBOTA 14. 9. 2019
• Pouště, náves
• Mokrovraty, před obchodem

9:39–9:49 hod.
9:54–10:04 hod.

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

KOMINÍK – POZOR ZMĚNA
Od soboty 28. 9. do úterý 1. 10. 2019 bude v Mokrovratech a na Pouštích chodit kominík.
Občané, kteří mají zájem o kominické služby, se mohou objednat do 25. 9. 2019 na OÚ Mokrovraty.
Telefon:
E-mail:

III

318 593 812
mokrovraty@volny.cz
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MŠE SVATÁ V MOKROVRATECH

SOBOTA

V sobotu 28. 9. 2019 od 17:00 hod. bude u kapličky
v Mokrovratech sloužena poutní mše svatá.

28. 9.
2019

OBEC MOKROVRATY
Vás srdečně zve na

PODZIMNÍ
POUŤ
v sobotu 21. září 2019
• před obecní restaurací na návsi
• pouťové atrakce
• od 14.00 do 16.00 hod. školní jarmark –
pouťové koláče a zákusky od dětí ZŠ a MŠ

MOKROVRATSK¯

zpravodaj

IV

INZERCE

PRODEJ
SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky
typu Tetra hnědá, Dominant všechny
barvy, Green Shell typu Araukana.
- stáří 14 až 19 týdnů
- cena 159–209 Kč/ks
Prodej: 22. 9., 20. 10. a 16. 11. 2019
Nový Knín – u firmy ELKO
17.15 hod.
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Informace:

Po-Pá 9.00-16.00 hod.
Tel.: 601 576 270,
728 605 840

www.drubezcervenyhradek.cz

Vážení čtenáři,
jako majitel realitní kanceláře BV REALITY bych se s Vámi rád podělil o své postřehy: jsme menší kancelář,
která se již 25 let zabývá realitní činností, pracujeme v tichosti, nepatříme mezi ty, které se holedbají, jak
jsou velké a dobré a někdy je skutek opakem.
Vy, jako naši spoluobčané, jste nám – realitním kancelářím – dříve důvěřovali, pro některé jsme byli
rodinnými makléři, stávali se z nás přátelé a někdy i kamarádi. Kdo pamatuje dobu aspoň těch mých 25
let zpět, ví, že jsme si navzájem věřili, pracovali mezi sebou s důvěrou a jak se říká na čestné slovo. Ano,
dnes pracujeme na základě smlouvy uzavřené mezi naší kanceláří a Vámi jako majiteli nemovitostí. Naše
smlouva je ale čitelná a zakládá se na serióznosti, slušnosti a hlavně, smlouva slouží Vám, abyste věděli,
kdo Vaši nemovitost prodává, pronajímá a za jakých podmínek. Jsme členy Evropského klubu realitních
kanceláří a členy Asociace realitních kanceláří a věřte, že v těchto sdruženích jsou poctiví a svědomití
makléři a kanceláře.
Naše kancelář je na adrese Štětkova 899/20, 140 00 Praha 4 a ve Vaší lokalitě máme makléřku, která je
Vaše spoluobčanka. Kancelář, ve které pracují naši makléři, se snaží pracovat poctivě a vstřícně k lidem,
k Vám, našim spoluobčanům. Naší starostí je mít stále dobré jméno a být poctivá realitní kancelář, která
si zakládá na čestnosti a serióznosti vůči Vám, našim potenciálním klientům. Ano, někdy se něco nepodaří
podle Vašich představ, ale věřte, že to není úmysl Vás poškodit nebo snaha Vás podvést.
V závěru mého článku mi dovolte Vás touto cestou oslovit s tím, že budete-li něco pronajímat, prodávat
nebo se budete chtít jen informovat, zkuste naše služby a určitě budete spokojeni.
Makléři kanceláře BV REALITY
• Kontakt: 724 833 244, 724 069 906
• E-mail: inzerce@bv-reality.cz
Majitel
kancelar@bv-reality.cz
BV REALITY

