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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
ač máme takzvanou „okurkovou sezónu“, přesto se některé věci řeší.
Konkrétně mne na dovolené zastihla velká dobrá zpráva – máme schválenou dotaci na rekonstrukci obou podkroví naší školy. Žádost jsme podávali
v loňském roce a výsledky měly být známy už v listopadu, ale z nějakých
důvodů se dlouho nic nedělo.
Jedná se o půdní vestavby v obou budovách školy, díky nimž vzniknou
čtyři nové třídy. Ty budou využívány jako odborné učebny tak, aby se uvolnily stávající učebny v nižších patrech na kmenové třídy, a tím se navýší
skutečná kapacita školy.
Věřím, že celá administrativa se zvládne tak, aby se v příštím roce stavba realizovala samozřejmě s využitím prázdnin. Je to hezký dárek novému
panu řediteli a věřím, že realizace významně přispěje ke zlepšení provozu
školy.
Hezký zbytek prázdnin.

Ing. Tomáš Havlíček
starosta

Titulní kresba:
Kaplička na Pouštích
Novoknínsk¯

zpravodaj

3

7 / 2018

ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
USNESENÍ č. 36/18 ze zasedání Zastupitelstva města
Nový Knín ze dne 14. 6. 2018
• USNESENÍ č. 1 – 36/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
volí ověřovatele zápisu – pány Josefa Máchu a Ludvíka Kozu.
• USNESENÍ č. 2 – 36/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje doplněný program zasedání zastupitelstva v pozměněném
pořadí.
• USNESENÍ č. 3 – 36/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
bere na vědomí výroky auditora
a ukládá starostovi zpracovat analýzu řešení všech bodů auditu, které
konstatují možné porušení zákona,
analýza bude předložena radě města 25. 6. 2018.
• USNESENÍ č. 4 – 36/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje neprodlené zveřejnění
závěrečné zprávy auditu na titulní
straně webových stránek města.
• USNESENÍ č. 5 a 6 – 36/2018 –
ZM nebyla schválena.
• USNESENÍ č. 7 – 36/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje
rozpočtovou
změnu
2/2018. Rozpis jednotlivých položek
je nedílnou součástí tohoto usnesení.
• USNESENÍ č. 8 – 36/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje počet zastupitelů Města
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Nový Knín pro nové volební období
– 15 členů.
• USNESENÍ č. 9 – 36/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
projednalo a vzalo na vědomí
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Nový Knín
za rok 2017 Odborem kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje ze
dne 4. 5. 2018.
• USNESENÍ č. 10 – 36/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje celoroční hospodaření
města a schvaluje závěrečný účet
města za rok 2017 včetně zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2017 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání a přijímá tato
opatření:
Písemná informace o přijetí opatření
k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 bude
doručena kontrolnímu orgánu do 15
dnů ode dne schválení závěrečného
účtu. Termín: do 28. 6. 2018.
V rámci schvalování a uzavírání veřejnoprávních smluv bude nastaven
a zajištěn jednotný systém procesu
od podání žádosti po vyúčtování.
Termín: do 30. 6. 2018.
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci včetně dodatků jsou v celém
rozsahu zveřejněny na úřední desce
zpravodaj
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způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu se zákonem. Termín:
do 11. 4. 2018.
• USNESENÍ č. 11 – 36/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje Účetní závěrku Města
Nový Knín za rok 2017.
• USNESENÍ č. 12 – 36/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene
a smlouvu o právu provést stavbu
č. IE-12-6008843/VB/1 k pozemkům
p.č. 782/9, 993/11 a 771/7 v k.ú. Starý Knín ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 24729035 a pověřuje
starostu města podpisem příslušné
smlouvy.
• USNESENÍ č. 13 – 36/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti ke stavbě č. IV-126020873/1 k pozemku p.č. 49/1 v k.ú.
Sudovice ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 24729035 a pověřuje
starostu města podpisem příslušné
smlouvy.

• USNESENÍ č. 14 – 36/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje záměr prodeje pozemku
část p.č. 719/5 v k.ú. Starý Knín.
• USNESENÍ č. 15 – 36/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje
rozdělení
příspěvků
z fondu sportu a kultury takto:
SK Nový Knín – 200 000 Kč
Tělocvičná jednota Sokol Nový Knín
– 200 000 Kč
Kentauři Nový Knín
– 15 000 Kč
Hokejový klub Ševci Nový Knín
– 15 000 Kč
Rehabilitační cvičení seniorů
– 6 000 Kč
Česká hasičská jednota ČHJ Libčice
– 15 000 Kč
Obecně prospěšná společnost Čáp
– 25 000 Kč.
• USNESENÍ č. 16 – 36/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje zadání na zpracování
nabídky na přivaděč vody do Libčic
a zajištění možných dotačních programů na financování akce.
Ing. Tomáš Havlíček, starosta města
Petr Chmelík, místostarosta
V Novém Kníně dne 14. 6. 2018

USNESENÍ č. 90/18 ze zasedání Rady města Nový Knín ze dne
25. 6. 2018
• USNESENÍ č. 1 – 90/2018 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program rady.
• USNESENÍ č. 2 – 90/2018 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje
Novoknínsk¯

účetní závěrku ZŠ a MŠ Nový Knín
za rok 2017.
• USNESENÍ č. 3 – 90/2018 – RM
Rada města Nový Knín projednala žádost o vytvoření společnézpravodaj
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ho školského obvodu základní školy
obce Malá Hraštice a nesouhlasí
s vytvořením společného školského
obvodu.

Nový Knín a souhlasí s dofinancováním ZŠ a MŠ Nový Knín dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto
usnesení.

• USNESENÍ č. 4 – 90/2018 – RM
Rada města Nový Knín projednala žádost o dofinancování ZŠ a MŠ

Ing. Tomáš Havlíček, starosta města
Petr Chmelík, místostarosta
V Novém Kníně dne 25. 6. 2018

SDĚLENÍ RADNICE

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

ČTVRTEK

20. 9.
2018

Zastupitelstvo města Nový Knín zve na své zasedání, které se bude konat ve čtvrtek 20. 9. 2018 od 19.00 hodin v zasedací
místnosti na radnici.

Poskytnutí prostoru v Novoknínském zpravodaji nezávislým
kandidátům, stranám a hnutím, které budou v Novém Kníně
kandidovat do komunálních voleb 2018
V čísle 8 Novoknínského zpravodaje bude poskytnut prostor (v rozsahu
1 strany formátu A5 / spad 3–5mm/) stranám a hnutím, které budou kandidovat do komunálních voleb 2018 v Novém Kníně.
Podklady je nutné dodat nejpozději do 23. srpna 2018, a to na e-mail:
jana.rambouskova@mestonovyknin.cz
Prostor poskytnutý volebním stranám nebude zpoplatněn.

Upozornění
Pokud bude prováděna jakákoliv změna na hřbitovech Nový a Starý Knín
– rekonstrukce pomníků, ukládání uren, pohřbívání do hrobů, nebo v případě jakýchkoliv nejasností je potřeba vše nahlásit na Městský úřad Nový
Knín – matrika, p. Marcela Černá, tel. 318 593 015.
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T.J. SOKOL NOVÝ KNÍN
Vážení spoluobčané,
v letošním roce se nám od Středočeského
kraje podařilo získat dlouho očekávanou dotaci
na rekonstrukci sálu naší sokolovny. Bylo nám přiděleno
500 tis. Kč, a protože za uvedené peníze chceme udělat co nejvíce, rozhodli
jsme se některé práce realizovat svépomocně.
Za každou pomoc budeme velmi vděčni, a proto tímto žádáme všechny,
kdo by se chtěli na opravě sálu s námi podílet, aby se zúčastnili některé
z organizovaných brigád. Termíny jsou stanoveny na 5. 8., 11. 8., 12. 8., 18. 8.
a 19. 8. (vždy sobota nebo neděle).
V případě, že se rozhodnete přijít, nahlaste prosím tuto skutečnost předem na tel. 734 458 587 Jirka Korotvička nebo 775 029 379 Fanda Lomoz.
Vaše přihlášení nám pomůže v organizaci. Nepřihlášené dobrovolníky ale
samozřejmě také nevyhodíme ☺. Pro účastníky bude zajištěno malé občerstvení.
Děkujeme za podporu.
Za T.J. Sokol – Standa Fiala

BRADAVICKÁ ŠKOLA ČAR A KOUZEL
ANEB HASIČSKÝ TÁBOR
První prázdninový týden začal pro mladé hasiče z Libčic a jejich kamarády táborem ve stylu Harryho Pottera a školy kouzlení. Celkem 24 dětí a 4
dospěláci se mávnutím kouzelného proutku proměnili ve studenty a profesory bradavické školy čar a kouzel. Celý tábor se uskutečnil na Nové Živohošti.
Hned na začátku všechny studenty rozřadil kouzelný mluvící klobouk
do čtyř kolejí Havraspáru, Zmijozelu, Mrzimoru a Nebelvíru. Jednotlivé koleje si namalovaly svoje vlajky s erby. Druhý den si děti vyrobily trička
s erby na prsou v barvě kolejí a k tomu kouzelná létací košťata. Když jsme
měli hotové dresy, mohl se začít hrát famfrpál. Hra o vlastních pravidlech,
kde děti pomyslně létají na košťatech, všechny moc bavila a stal se z ní
každodenní odpolední program. V pondělí jsme začali s vyučováním, ale
nejprve si děti vyrobily kouzelnické hůlky. Každý tu svou, krásně barevně
a umělecky vyvedenou. Vyučování v naší škole probíhalo jak jinak než
v hábitech a kouzelnických kloboucích. Vyučovala se Obrana proti černé
magii (kouzlení s hůlkami), lektvary (neškodné pokusy), nauka o kouzelných tvorech, bylinkářství a samozřejmě famfrpál místo tělocviku. Krom
těchto základních vyučovacích hodin jsme hráli spousty dalších her. NěNovoknínsk¯
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které na body, protože jednotlivé koleje mezi sebou bojovaly o školní pohár.
Kromě vyučování psaly jednotlivé koleje i Denního věštce, který vždy shrnul dění na táboře za jeden den, a tak nám vznikla krásná kronika psaná očima dětí a musím říci, že jsme se u každého vydání dobře bavili i my vedoucí.
V úterý jsme podnikli výlet na zámek Jablonná, který doporučujeme
všem ke zhlédnutí, protože není od Knína nikterak vzdálený. Když se nám
trochu oteplilo, uspořádali jsme dětem vodní bitvu. Jako správní hasiči jsme
byli vybaveni kalovkou a proudnicemi, a tak jsme mohli děti kropit, a děti
mezi sebou bojovaly balónky naplněnými vodou. Další dny už se oteplilo
natolik, že jsme se mohli jít koupat.
Ve čtvrtek večer byla pro děti připravena stezka odvahy, kterou zvládli
bez zaváhání úplně všichni, a i když někteří odcházeli s obavami, vraceli se
s úsměvem na rtech. Ač byla, hlavně pro ty menší, stezka tajemná a strašidelná, zvládli to na jedničku.
Každodenní trénink famfrpálu nesl své ovoce a děcka se velice rychle naučila pravidla. Proto když v pátek probíhal famfrpálový turnaj, bylo
na co koukat. V jednu chvíli jsme měli i spousty přihlížejících, kteří ihned
ve hře poznali famfrpál z filmu o mladém čaroději Harrym Potterovi.
Celé klání ve famfrpálu dopadlo takto: 1. místo Zmijozel, 2. místo Mrzimor, 3. místo Havraspár a 4. místo Nebelvír.
A kdo vyhrál školní pohár? Výsledky nedopadly jako ve filmu, přesto budiž vítězům přáno. Na 1. místě se umístil Zmijozel, 2. místo Nebelvír, 3. místo
Mrzimor a 4. místo Havraspár.
Co dodat na konec? Myslím, že jsem velice dobře zvolila místo k našemu
táboru. Personál kempu i naši sousedé byli velice příjemní. Děti dostaly
nejednu pochvalu od přihlížejících za jejich slušné chování, což bylo po-
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chvalou i pro nás dospěláky. My jsme naopak nešetřili chválou na místní
restauraci, která nás po celý týden 5x denně doslova hýčkala výborným
jídlem. Všem moc chutnalo a překvapivě i těm, o kterých rodiče tvrdili, že
skoro nic nejedí ☺. Proto od nás personál kuchyně dostal vysvědčení (co
jiného ze školy), kde od shora až dolů byly samé jedničky stvrzeny podpisy
nás všech a zpečetěny pečetí školy.
Prostě a jednoduše bylo to super.
Za bradavický profesorský sbor
Jana Kolková – ředitelka školy čar a kouzel v Bradavicích

SKAUTSKÝ TÁBOR RYTÍŘI 2018
Stavba stanů a dalších táborových staveb vypukla
v sobotu 30. 6. za pomoci rodičů i táborníků a odpoledne už bylo hotovo a tábor mohl začít. Tábořiště Jablečno
u Zbiroha nám nabídlo nádherné zázemí na okraji CHKO
Křivoklátsko, a protože se v blízkém okolí nachází hned
několik hradů a zámků, byli tématem tábora rytíři.
Během patnácti dnů v podsadových stanech obklopeni
přírodou jsme prožívali rytířská dobrodružství, účastnili se turnajů, získávali vyznamenání a šlechtické tituly, navštívili hrad Točník i zámek Zbiroh
a na závěr táborníci ze slavných rodů pánů z Žerotína, Valdštejnů a Černínů našli poklad rytíře Markvarta z Řebříka, nedalekého zaniklého hradu.

Novoknínsk¯
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Rytířské i skautské
dovednosti
a
ctnosti
jsme však rozvíjeli nejen v tematické hře, ale
v každém táborovém okamžiku. Táborníci napříč
věkem se učili postarat se
nejen o sebe, ale pomoci
si i navzájem a spolupracovat jako tým. Zahráli
jsme si spoustu nových
i oblíbených her. Chodili ráno plavat do rybníka a sportovali. Zpívali
a hráli na kytaru u táborových ohňů, který každý
den připravil jiný táborník. Poznávali rostliny,
potkávali přírodu z blízka
a motýly i klíšťata na vlastní kůži. Toulali se s mapou a buzolou po okolí
a zvládli i výlet dlouhý 25 km, což byl pro většinu osobní rekord. Připravovali tříchodovou hostinu v kotlíku na ohni a pomáhali s přípravou jídla
pro celý tábor. Překonávali strach při nočních hlídkách či na stezce odvahy.
A přijímali další týmové a individuální výzvy jako třeba uklidit si ve stanu.
Letošní tábor se vydařil a všichni rytíři, baroni, hrabata, knížata i trojice
vévodů odjížděli unavení, ale spokojení a s úsměvem. Děkuji všem vedoucím, kteří jako dobrovolníci (bez honoráře) investovali svůj čas a připravili
pro děti krásných patnáct letních dní. Také děkuji městu Nový Knín za finanční podporu a rodičům táborníků za pomoc se stavbou tábořiště a s odvozem materiálu.
Tábor uzavřel skautský rok 2017–2018 a už teď se těšíme na nový skautský rok a další tábor.
skauti z 1. oddílu Koťata Nový Knín
Junák – český skaut, středisko prof. Oliče Dobříš

Školní jídelna při ZŠ a MŠ Nový Knín
Stravné na měsíc září bude možné zakoupit již od 30.–31. 8. od 8:00 do 12:00 hod.
Petra Moravcová
vedoucí školní jídelny
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HLEDÁ SE POSILA!
Stejně jako v celé zemi, také v Novém Kníně skautů přibývá. Za poslední rok se oddíl téměř zdvojnásobil
a máme nyní 20 dětských členů plus od září další zájemce, které už asi budu muset odmítat. Je to krásný počet
a zájem mě moc těší, ale z pohledu pouze jednoho dospělého vedoucího je to už na/za hranicí možností.
Nenašel by se v Novém Kníně a okolí pomocník? Posila
starší 18 let, která by občas pomohla s odpolední schůzkou či výletem. Vítáni jsou odrostlé skautky a skauti, ale i lidé bez zkušenosti, kteří mají zájem,
chuť a rádi by s námi občas někam vyrazili poznávat svět.
Více informací o oddílu a kontakt na webu http://skauti-kotata.webnode.cz/.
Těším se na spolupráci.

Šárka Musilová
vůdkyně 1. oddílu Koťata Nový Knín

SOBOTA

KONANÉ AKCE

1. 9.
2018

Pozvání na Den soutěží

Sbor dobrovolných hasičů v Novém Kníně pořádá
v sobotu 1. září 2018 tradiční Den soutěží, a to v Novém Kníně – směr
Malá Hraštice, za pilou, u Voznického potoka, pod Hraštickou strání.
V letošním roce se bude jednat o:
• V. ročník soutěže dětí – mladých hasičů se začátkem od 12:30 hodin,
a to „O putovní sekyru starosty SDH Nový Knín“
• XIV. ročník soutěže družstev mužů a žen – denní soutěž s PPS 8
„O putovní pohár starosty Města Nový Knín“ – začátek v 16:00 hodin
• noční soutěž jako XI. ročník „O putovní pohár velitele sboru SDH“ – začátek od 20:00 hodin.
Srdečně zveme všechny hasiče a příznivce požárního sportu. Přijďte se pobavit, potkat přátele a známé a podpořit soutěžící. Občerstvení bude zajištěno!

Novoknínsk¯
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PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Poděkování – kotelna sídliště Nový Knín
Velmi rád vyjadřuji poděkování starostovi města Nový Knín Ing. Tomáši
Havlíčkovi za velice vstřícný přístup a kladné vyřízení naší žádosti při řešení dlouholetého problému kotelny na LTO sídliště v Novém Kníně. Kotelna
byla svým provozem (finanční náročností) pro obyvatele sídliště naprosto
neúnosná a její technické vybavení bylo v dezolátním stavu.
Je zřejmé, že hodnoty spotřeby tepla a teplé vody byly v minulosti naprosto neměřitelné a nebylo možné si udělat alespoň minimální představu,
jak náročné budou náklady na teplo a teplou vodu v následujících letech.
V současnosti je v kotelně využíváno ekologické palivo, které tvoří pelety,
a cena tepla a teplé vody je dána smlouvou se společností IVORY ENERGY.
Cena za jednotku tepla je 595 Kč/GJ bez DPH.
Zde je porovnání finančních nákladů za minulá období a nyní po přestavbě
kotelny:
2011

KOTELNA LTO

899 888,-

2012

KOTELNA LTO

908 188,-

2013

KOTELNA LTO

907 136,-

2014

KOTELNA LTO

824 659,-

2015

KOTELNA LTO

816 690,-

2016

KOTELNA PELETKY

758 229,-

2017

KOTELNA PELETKY

786 203,-

SVJ domu 425–429 sídliště Nový Knín díky správnému rozhodnutí a iniciativě pana starosty Ing. Tomáše Havlíčka uspořilo finanční prostředky:
149.959 Kč mezi nejvyššími náklady kotelny na LTO a nejnižšími náklady
kotelny na pelety za uplynulá období. Minimální průměrná úspora činí
100.000 Kč ročně pouze pro naši řadu, SVJ 425–429.
Je třeba si uvědomit, že náklady na rekonstrukci kotelny jsou rozpouštěny do ceny dodaného tepla. Přesto bylo dosaženo značných úspor finančních prostředků.
Mnoho občanů nesouhlasilo s přestavbou kotelny na pelety. Ne vždy se
objevovaly mezi lidmi pravdivé informace. Zde jsou tedy výsledky úspor
za uplynulé období zcela jasné a jednoznačné.
To hovoří o faktu, že ti obyvatelé sídliště, kteří nesouhlasili s přestavbou
kotelny, neměli pravdu, nebo naslouchali někomu, kdo dané problematice
nerozumí.
Také děkuji za velkou vstřícnost, ochotu a obětavost panu Ing. Václa-
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vu Klímovi (předsedovi SBD Dobříš) při řešení záležitostí spojených s rekonstrukcí a přestavbou kotelny. Přeji mnoho pevných nervů do budoucna
a jsem velice rád, že i kroky, které jsou pro mnohé nepopulární, byly uskutečněny dle zdravého rozumu a jasných daných parametrů. Byla prokázána snaha a velké úsilí ke zlepšení podmínek našeho bydlení.
Tato rekonstrukce nám přinesla nejen finanční úsporu, ale také menší
zátěž pro naše ovzduší.
Za SVJ Nový Knín domu 425–429
Bc. Václav Krotil, DiS, předseda

VÝZVA! Přijďte podepsat petici
Vážení spoluobčané,
ráda bych vám touto cestou vzkázala, že můžete přijít podepsat petici,
která již vznikla a je v oběhu asi 2 měsíce. O čem petice je? Jde o naši nespokojenost se stavem pozemních komnikací i přesto, že se na některých z nich
začalo konečně pracovat. Někde znatelně, někde méně a někde vůbec. Petice vznikla v době, kdy se na našich cestách nic nedělo a ani nás stavební
komise neměla potřebu informovat. To vše se lehce zlepšilo, každopádně
petice je můj další krok k tomu, co jsem již jednou slíbila. Kdo čte moje
příspěvky ve zpravodaji, ví, o čem mluvím. Nejpozději v první polovině září
plánuji petici uzavřít a zaslat na radnici. Proto, kdo o petici nevíte a chcete
se podepsat, máte možnost.
Zde předkládám náhled na předmět petice:
Věc: N
 espokojenost s dlouhotrvajícím a současným stavem všech pozemních
komunikací a s nekvalifikovaným jednáním členů stavební komise.
My níže podepsaní občané města Nový Knín, ale také my chataři a lidé
v Kníně pracující, tímto vyjadřujeme svůj nesouhlas se stavem pozemních
komunikací a vyžadujeme urychlenou nápravu současného stavu silnic,
ulic, které ohrožují zdraví a majetky nás všech. Požadujeme též zvolení
zodpovědných a nestranných osob, které budou zodpovídat za řešení této
kritické situace a též budou zodpovědné za odvedenou práci při následných
opravách.
Petici můžete přijít podepsat ke mně do obchodu v Havlíčkově ul. 52 (bývalé
Quelle).
S pozdravem Alena Müllerová
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Poslední rozloučení s panem Zdeňkem Malčánkem
Jak bylo možno přečíst na smutečních oznámeních v novoknínských ulicích, dne 7. července 2018 opustil tento svět pan Zdeněk Malčánek, prakticky celoživotní občan našeho města. Bylo mu souzeno prožít v něm téměř 88
let a osudem dopřána možnost odejít na Druhý břeh v kruhu svých nejbližších, což v současné době bohužel ani zdaleka není samozřejmost.
Odešel – a nám, kdo se ještě nacházíme na tomto světě, zůstávají vzpomínky. A vděčnost.
Za sebe mohu poděkovat za možnost spolupráce. Přiznám se, že když
mě na přelomu loňského a letošního roku pan Malčánek oslovil s nabídkou
spolupráce na článku o řemeslech a živnostech v Novém Kníně před rokem
1948 (s důrazem na první republiku, ale s přesahem do let válečných a těsně poválečných), moc se mi do toho v oněch nejprve vánočních a pak lednových dnech nechtělo – přece jen byla doba účetních uzávěrek, daňových
přiznání a podobných „kratochvílí“ a času nebylo nazbyt. Jenže pan Malčánek cítil, že v jeho případě už začínají „hořet“ termíny jiné – absolutní,
a naznačil mi to. A tak jsem nakonec svolil a my jsme spolu u něj v kuchyni
strávili několik hodin naplněných vyprávěním a vzpomínkami. A já to potom doma ještě třídil a poté dával panu Malčánkovi k připomínkám. Postupně tak vznikly dva články, ten druhý i za přispění dalšího novoknínského
rodáka, pana Pavla Kalače. Setkaly se s příznivým ohlasem, čemuž jsem byl
jedině rád – a ještě větší radost měl právě pan Malčánek.
Snad i díky onomu příznivému ohlasu mohu po létech prozradit, že pan
Malčánek měl zásluhu nejen na těchto dvou článcích z první poloviny letošního roku.
V letech 2010 až 2012 jsem uveřejnil postupně pět článků na téma osudů
novoknínských Židů za druhé světové války. Původně to měl být článek jen
jeden – jenže pak jsem potkal na náměstí právě pana Malčánka a ten mi
posloužil mnoha dalšími zajímavými vzpomínkami a informacemi, které
stály za to, aby nezmizely ze světa. Mimo jiné mě upozornil na dramatické
osudy pana Hanuše Münze, který byl dlouhá léta novoknínským zubařem
a o kterém se – jak jsem si poté znovu vzpomněl – už kdysi za mých dětských let proslýchalo, že měl být za války někde v koncentráku. Jen nebylo
jasné, o jaký koncentrák šlo a proč se v něm ocitl, protože on sám se tehdy
o svém osudu nijak nešířil. Jeho dramatický život se dostal na světlo boží
až po převratu v roce 1989, kdy začaly být shromažďovány příběhy lidí postižených nacistickou, případně pozdější stalinistickou (komunistickou) perzekucí. Něco natočila televize, něco se ocitlo na internetu, něco přidal právě
pan Malčánek. Asi nejcennější byla vzpomínka, že pan Münz se měl setkat
v Malém Trostinci s Ludmilou Ledererovou z Nového Knína a neúspěšně jí
nabízet pomoc při útěku, ke kterému se on tehdy chystal. Žel už tehdy šlo
o událost neověřenou a neověřitelnou, v té době už nebyl naživu ani pan
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Münz – a tím spíše ne Ludmila Ledererová, která byla ve zmíněném Malém
Trostinci zavražděna.
V době, kdy mi pan Malčánek tyto vzpomínky vyprávěl, si nepřál být
jmenován. Z obav z reakce spoluobčanů. Že prý lidé jsou zlí. Dovedu si však
představit i jiné vysvětlení. Jednak ani on nebyl zcela ušetřen válečné perzekuce, jednak jeho nejbližšími sousedy z téhož domu byli Arnošt a Eleonora Slatinovi. Oba zahynuli v již zmíněném Malém Trostinci – a dovedu si
představit, jak by panu Malčánkovi asi bylo, pokud by se jej někdo neustále
vyptával na podrobnosti. Já být na jeho místě, asi bych moc nadšený nebyl
– přece jen to musely být vzpomínky bolestné – a právě z těchto důvodů
jsem se jej ani já na podrobnosti ptát neodvážil. Možná jsme tak – teď už
navždy – přišli o další drobné střípky, z nichž se skládá mozaika knínských
dějin, avšak dopřejme každému právo na nějaké tajemství, které si nechá
pro sebe a nakonec si je odnese do hrobu. Nechť má na této pouti na Druhý
břeh při sobě aspoň něco, když už, jak známo, rubáš nemá kapsy.
S dalšími upřesněními se mi pak ozval i pan Kalač a další1 – jen mi tehdy
připadalo nevhodné vést jeden ze zdrojů v tajnosti a ostatní prozradit, a tak
jsem tehdy nejmenoval nikoho. Bez nich by ale onen seriál článků v té podobě, ve které byl nakonec postupně uveřejněn, nikdy nevznikl.
Po tom všem bylo jasné, že na posledním rozloučení, které se uskutečnilo v zaplněném novoknínském kostele svatého Mikuláše dne 14. července
2018, nemohu chybět. Začátek obřadu byl stanoven na desátou hodinu dopolední, ale již předtím se zaplněnými chrámovými prostorami nesl zvuk
varhan. Z hudebních improvizací tu a tam probleskla nějaká známá melodie či její úryvek – například Blíž k tobě, Bože můj2, Madona3 a jistě i další.
S úderem věžních hodin vstoupil do presbytáře staroknínský farář P. J.
Andrejčák a obřad mohl začít. Zazněly úryvky ze Zjevení svatého Jana
a tuším z Lukášova evangelia. Jako hudební doprovod zazněla melodie
z Dvořákových Biblických písní4, konkrétně Hospodin jest můj pastýř (tj.
Vzpomínáte na jednu hrušku zralou a druhou nezralou? Ano, na to, jak děvčata z rodiny Rubinových v březnu 1939 „učila
česky“ německé vojáky? A netušila, že se během čtyř let stanou oběťmi nacistické velkovýroby smrti? Tuhle vzpomínku mám
od jiné pamětnice. Snad časem odtajním i ji. Pokud se neodtajní sama – což by bylo jistě lepší.
2 Blíž k tobě, Bože můj je náboženskou písní natolik známou, že se vybaví většině lidí i v tak sekulární zemi, jako je ta naše. Jejím
základem se stala báseň Nearer, My God, to Thee anglické unitářky Sarah Fuller Flower Adams(-ové) z roku 1841, na motivy
Jákobova snu o žebříku do nebe ze starozákonní knihy Genesis (Gn 28,11-19). Tento text byl později několikrát zhudebněn.
U nás, stejně jako ve většině světa, je nejznámější melodie označovaná jako Bethany (od Lowella Masona z roku 1856), ve Velké
Británii je známější melodie označovaná jako Horbury (od Johna Bacchuse Dykese z roku 1861), přičemž tamní metodisté
dávají přednost melodii známé jako Propior Deo (od Arthura Sulliwana z roku 1872). Legenda, že uvedená skladba – ve verzi
Bethany – zazněla při ztroskotání Titanicu, není zcela ověřena, jistěji je potvrzeno, že uvedená píseň byla hrána během potápění
americké lodi SS Valencia poblíž Vancouveru 22. února 1906. Existuje několik českých textů, přičemž v současných katolických
zpěvnících je použit text Václava Renče, v současném zpěvníku Českobratrské církve evangelické přebásnění Rostislava Nechuty a Rudolfa M. Šimši, zatímco čeští unitáři používají text Norberta Fabiána Čapka.
3 Mám na mysli novodobou „kostelní“ píseň, jejíž refrén začíná slovy „Madono, dobrá Madono, je krásné tvým dítkem být...“ Kdo
je autorem písně, mi není známo; píseň lze nalézt v prvním dílu zpěvníku Hosana.
4 Biblické písně jsou cyklem písní od Antonína Dvořáka napsaných v roce 1894 na texty (v kralickém překladu) ze starozákonní
Knihy žalmů. Původně byly napsány pro sólový hlas s doprovodem klavíru, později Dvořák napsal i doprovod pro malý orchestr.
V kostelech lze uvedené skladby pochopitelně slyšet nejčastěji s doprovodem varhan.
1
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melodie napsaná na většinu textu žalmu 23), i v tomto případě bez zpěvu.
Vlastně celý obřad, když si to tak uvědomuji, byl bez zpěvu. Následovala
promluva, v níž byla krátce shrnuta většina života zesnulého; asi nejvíce
byl vedle obvykle zdůrazňovaného rodinného života připomenut vztah zesnulého k autům – dověděli jsme se tak, že pan Malčánek, ač se v mládí
vyučil krejčím, byl ve svém pozdějším životě manažerem dopravy nejprve
v Ústavu pro výzkum rud v Mníšku pod Brdy a později v Nemocnici na Pleši. Tímto vztahem k tomu, co mělo motor a čtyři kola, si ostatně lze vysvětlit
i to, že si tak dobře pamatoval, že pan Brejcha provozoval mikrobus, který
si sám přestavěl z osobního vozu Praga Alfa. Následovaly krátké přímluvné
modlitby a následně společný Otčenáš, Zdrávas a Odpočinutí lehké.
A pak už nezbylo než doprovodit rakev s ostatky zesnulého ven z kostela, aby mohly být později uloženy do rodinného hrobu. Po skončení obřadu
pak pozůstalí a hosté obřadu ještě nějakou dobu debatovali na náměstí a posléze se rozešli.
Nakonec se však vraťme přece jen o kousek nazpět a připomeňme ještě
jeden detail z průběhu obřadu. V jednu chvíli do chrámových prostor pronikalo typické „pípání“, jakým na sebe upozorňují couvající autobusy. Možná
to mohlo působit jako vyrušování, ale pak jsem si uvědomil, jak bytostně
tento zvuk právě k tomuto obřadu patří. Že pro člověka, který měl ve svém
pozemském bytí takový vztah ke všemu, co mělo motor a jezdilo po silnici,
bylo při jeho poslední cestě možná právě toto tím nejdůstojnějším doprovodem, jakého se mu mohlo dostat.
Miloš Hlávka

PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA ČR
Tisková zpráva

Probační a mediační služba spouští mediální
kampaň na podporu obětí trestného činu
Probační a mediační služba zahájila mediální kampaň na pomoc
obětem trestných činů. Kampaň bude po dobu pěti měsíců probíhat
v celé České republice na internetu, v rozhlase a v tisku. Cílem osvětové akce je upozornit oběti trestné činnosti a širší okruh poškozených na jejich práva a možnost jejich naplnění a také informovat
o této problematice veřejnost. Mediální kampaň je součástí čtyřletého projektu na pomoc obětem Proč zrovna já? II, který je v současnosti v polovině doby své realizace.
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Podle zákona o obětech trestných činů z roku 2013 mají poškození právo
na poskytnutí odborné pomoci, právo na informace, právo na ochranu před
hrozícím nebezpečím, právo na ochranu soukromí, na ochranu před druhotnou újmou či právo na peněžitou pomoc.
„Přestože se postavení obětí v systému české trestní justice v posledních letech zlepšuje, pořád je před námi velký kus práce. Třeba mnoho
obětí stále dobře neví, jaká má práva, a že se jich může při řešení následků trestného činu dožadovat. Proto spouštíme osvětovou kampaň, která
chce na konkrétních příkladech ukázat, jakou pomoc mohou oběti u nás
a u dalších organizací hledat,“ uvedla ředitelka Probační a mediační služby
Andrea Matoušková.
Od roku 2013 PMS pomohla zhruba 27 tisícům obětí trestných činů. Jen
v loňském roce se v 90 procentech jednalo o pomoc dospělým, v 5,5 procentech seniorům, ve 4,5 procentech dětem a mladistvým.
Probační a mediační služba nabízí základní pomoc pro oběti na svých
74 střediscích umístěných v každém okresním městě. Díky specializovaným
poradnám, které vznikly jako součást Evropskou unií spolufinancovaného
projektu Proč zrovna já? II, mohou oběti hledat pomoc u odborníků v dalších 56 lokalitách.
Podle poradce pro oběti trestných činů a projektového pracovníka Tomáše Kellnera bývají informace od orgánů činných v trestním řízení příliš
komplikované a málo srozumitelné. Oběti také špatně snášejí nedostatek
času, který jim bývá věnován, či stresující prostředí. „V poradnách oběti
trpělivě vyslechneme, dáme jim možnost ptát se na cokoliv, doprovodíme je
k soudu nebo na policii, vysvětlíme jim, co potřebují,“ uvedl Kellner.
Komunikační kampaň bude probíhat na třech úrovních. Prostřednictvím článků v 25 tištěných médiích a radiových spotů vysílaných na 13 rozhlasových stanicích, které cílí především na seniory či oběti z řad zdravotně
hendikepovaných osob. Naopak internetová kampaň v podobě videospotů
umístěných na sociálních sítích a ve vybraných médiích bude cílit na mládež a oběti domácího násilí či stalkingu.
Tiskové oddělení PMS
Poradna pro oběti trestných činů ve vašem okrese:
poradce:
sídlo:
adresa:
telefon:
e-mail:
poradní hodiny:

Mgr. Jaroslava Polanecká
budova Krajské hygienické stanice v Příbrami – 1. patro
U Nemocnice 85, Příbram
+420 606 053 265
polanecka.pms@gmail.com
pondělí: 9–12 hod., středa: 13–17 hod.

Na základě telefonické domluvy lze dohodnout schůzku i mimo tento čas.
Novoknínsk¯
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PODĚKOVÁNÍ
Vzhledem k mému odchodu z funkce ředitele ZŠMŠ Nový Knín k 31. 7. 2018
bych chtěl touto cestou poděkovat za dlouhodobou spolupráci a přízeň všem svým
stávajícím i bývalým spolupracovníkům – zaměstnancům ZŠMŠ Nový Knín, současnému panu starostovi Ing. Tomáši Havlíčkovi i předcházejícímu panu starostovi Jiřímu Krásovi, stejně tak i za celé to období minulých sedmadvaceti let všem
ostatním zastupitelům města a zaměstnancům městského úřadu.
Vzhledem k tomu, že současně se mnou odchází ze ZŠMŠ dlouholetá
ředitelka (poté zástupkyně ředitele) naší mateřské školy Jana Smrčková
i zástupkyně ředitele ZŠ Mgr. Dana Petříková, děkuji tímto i jim za jejich
kvalitní pedagogickou i řídící práci.
Jen vše dobré přeji do budoucna novému vedení a zaměstnancům ZŠMŠ,
žákům školy a dětem mateřské školy.
PaedDr. Miloš Petřík
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří pomáhali při vážné
dopravní nehodě našeho syna Martina Černého dne 20. 6. 2018. Nechceme
jmenovat, abychom na někoho nezapomněli, ale ti, kteří tam byli, určitě vědí.
Díky moc, rodiče a přítelkyně

JUBILANTI MĚSÍCE SRPNA 2018
• Jubilanty měsíce srpna jsou paní Jitka Hrubá a pan Josef
Buřič. Dalším oslavencem je paní Marie Konvičková.
Kulatiny oslaví také paní Marie Stočesová. Krásných
narozenin se dožívá pan Jindřich Špinar.
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví, lásky a radosti
do dalších let.
INZERCE
Koupím staré pivní lahve a sklenice z pivovarů v okr. Příbram a Beroun.
Sběratel, tel. 732 170 454.
Měsíčník Novoknínský zpravodaj
Číslo 07/2018 vyšlo v Novém Kníně, dne 1. 8. 2018.
Ministerstvem kultury ČR evidováno po číslem MK ČR E 10608.
Vydává Městský úřad Nový Knín, nám. Jiřího z Poděbrad 1, 262 03 Nový Knín, IČ 00242888.
Uzávěrka příštího čísla: pátek 24. srpna 2018.
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ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE:
Zastupitelstvo obce na zasedání dne 9. 7. 2018 jednalo zejména ve věcech:
• Opatření obecné povahy 64/2018,
kterým se na vodní cestě Vltava
vymezuje část vodní cesty pro provozování malých plavidel
• Pozvánka na zkoušky ze znalosti
hub – 23. 8. 2018
• Poskytnutí informace ve věci objednávky veřejných služeb v přepravě cestujících
• Návrh změny č. 2 ÚP Nalžovice
• Přeladění analogové radiové sítě
HZS Středočeského kraje
• Správný postup práce s notifikacemi a udržováním datového kmene
návazného na ROB
• Odvolání proti rozhodnutí o povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů ze třídy obojživelníků a plazů
• Informace Ministerstva financí
k povolování hazardních her
• Poskytnutí součinnosti na základě
exekučního titulu proti povinnému
R.P., Votice
• Rozhodnutí o výzkumu chráněného živočicha – netopýr dlouhouchý
• Kvalifikovaný elektronický podpis – nový požadavek na obsluhu
CZECH POINTu
chotilsk¯

• Proces zápisu veřejných funkcionářů
do Centrálního registru oznámení
• Veřejná vyhláška – stanovení místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích – Křižovnické lesy
s.r.o.
• Statické posudky objektů bývalého
obchodu a hospody v Prostřední
Lhotě
• Požadavek na pronájem části bývalého obchodu v Prostřední Lhotě
– starostka obce upřesní (prodiskutuje) podmínky pronájmu se zájemcem do příštího zasedání a poté
se k žádosti zastupitelé vrátí
• Souhlas s dělením pozemků v k.ú.
Prostřední Lhota, místní část Smilovice – do příštího zasedání zastupitelstva obce bude prověřeno
zřízení věcného břemene přístupu
ke kotelně
• Rozpočtové opatření č. 7/2018, celková výše příjmů je 13.423,7 tis. Kč
(navýšeno o 36,0 tis. Kč) a celková
výše výdajů je 18.639,8 tis. Kč (navýšeno o 105,0 tis. Kč)
• Žádost o souhlas s provedením výkopových prací na pozemku parc.
č. 1213/5, k.ú. Prostřední Lhota
zpravodaj
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• Žádost 23. okrsku SDH o poskytnutí příspěvku na činnost v roce 2018
• Žádost o pronájem pozemku parc.
č. 1398, k.ú. Prostřední Lhota
• Návrh na vyhlášení výběrového řízení na „propojení vodovodu Chotilsko – Lipí – Prostřední Lhota“

•Ž
 ádost o čerpání pitné vody pro potřeby skautského tábora
• Zápis z jednání ve věci zadání
územního plánu obce Chotilsko
• Žádost o zakoupení plechové garáže k dětskému hřišti v Chotilsku
-OÚ-

PRÁZDNINOVÉ POSTŘEHY
Provence jako voňavkářské centrum
Málokdo ví nebo jen tuší, že francouzská Provence je nejen provoněná levandulí, ale je také a především „voňavkářským centrem“. A srdcem
světové kosmetiky je už od 16. století malebné městečko Grasse, ležící asi
20 km od moře. Kateřina Medicejská zde tehdy zavedla módu navoněných
kožených rukaviček. Voňavkářství se pak začala věnovat řada rodin, dnes
už vlastně rodů. Voňavkářské domy z 18. a 19. století jsou dodnes stále v provozu, třebaže dnešní grasské parfémy se již vyrábějí převážně z dovezených květů (navzdory tomu, že například jasmínové keře, obalené denně
znovu a znovu se otevírajícími nádherně vonícími květy, tu rostou všude,
u většiny domů, na dvorcích i jen tak podél cest). Dováží se i mnoho dalších
surovin, z nichž se vonné esence získávají.
Nejznámějšími voňavkářskými firmami jsou Molinard a Fragonard, ty
si zde dokonce otevřely vlastní muzea. V nich si můžete jako součást prohlídky přivonět k desítkám skvělých parfémů a také si je za dobrou cenu
koupit. V Grasse je možné si také s průvodcem prohlédnout manufaktury
na mýdla, parfémy, olejíčky, krémy, tělová mléka. Vše se tady dodnes vyrábí pouze ručně. Vůně míchá „voňavkář“, který studuje umění vůní 9 let.
Musí mít mimořádně vyvinutý čich – hodí se pro to překvapivě více muži
než ženy. Říká se jim „nos“ a není mnoho takto obdařených. Jeden parfém
může obsahovat až 300 esencí, které se získávají z vonných rostlin několika
způsoby: destilací párou, extrakcí pomocí rozpouštědel, některé pronikavě
vonící květy se proloží na několik dnů vrstvami tuku, tuky se následně
propírají v alkoholu, ten se odpaří a zůstane čistá vonná esence, a některé
květy se nejprve dlouho suší a teprve pak se z nich esence získají. Je velmi
zajímavé, že samotná esence vůbec nevoní, spíše naopak, protože je velmi
silná a koncentrovaná, snad i zapáchá.
Takže pokud budete plánovat někdy cestování po francouzské Provence,
neprolenošte celý čas jen na mořské pláži, ale vydejte se i kousek do vnitrozemí a nezapomeňte na městečko Grasse. Stojí to za to!
-lv-
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CHOTILSKÝ RECEPTÁŘ
Léto je v polovině svého trvání, je čas dovolených a prázdninování a začala sezóna letního ovoce. Hlavně dětem se zavděčíme, když k obědu či večeři uvaříme ovocné knedlíky.
Já ani nevím, odkud mám tento recept, ale odjakživa, co
byly děti malé, vařím ovocné knedlíky ze spařeného těsta,
jiné ne, a pokaždé v nich mizely na to šup… Druhým receptem pro děti, ale
samozřejmě nejen pro ně, je rýžový nákyp s ovocem.
OVOCNÉ KNEDLÍKY ZE SPAŘENÉHO TĚSTA
• 2 dl mléka
• 250 g polohrubé mouky
• 40 g másla
• špetka soli
• 1 žloutek
• mouka na vyválení
• čerstvé pevnější ovoce
• strouhaný tvaroh, mák, perník,
cukr, příp. zakysaná smetana
nebo bílý jogurt
Mouku prosejeme na vál. Ve vroucím mléce rozpustíme máslo a sůl,
přilijeme k mouce a zpracujeme

hladké těsto, do kterého pak vpracujeme žloutek. Těsto rozdělíme
na stejné kousky, vytvarujeme
na placičky, poklademe ovocem,
zabalíme a takto vzniklé knedlíky vkládáme do vroucí nepatrně
osolené vody, v níž je vaříme podle velikosti 8–10 minut. Uvařené
knedlíky necháme okapat, dáme
na talíře a posypeme strouhaným
tvarohem nebo perníkem či mletým mákem, cukrem a pokapeme
rozpuštěným máslem, případně
polijeme zakysanou smetanou
nebo bílým jogurtem podle chuti.

RÝŽOVÝ NÁKYP S OVOCEM
• 120 g másla
• 120 g cukru moučka
• 1 l mléka
• 500 g ovoce
• 3 vejce
• 300 g rýže
• dle chuti skořice, příp. skořicový cukr nebo ovocná šťáva
Do vařícího mléka vsypeme horkou vodou spařenou rýži. Osolíme a za stálého míchání uvaříme
na hustou kaši. Oddělíme žloutky

od bílků a z bílků vyšleháme sníh.
Máslo utřeme s cukrem a přidáme
žloutky. Směs vmícháme do prochladlé rýže a přidáme vyšlehaný
sníh z bílků. Čerstvé ovoce nakrájíme na kousky. Pekáček vymažeme
máslem, naplníme polovinou rýže
a poklademe ovocem. Rozložené ovoce posypeme skořicovým cukrem
a doplníme druhou polovinou rýže.
Pečeme v předehřáté troubě dozlatova. Jemný rýžový nákyp s ovocem
na talířích případně ještě posypeme
cukrem a polijeme ovocnou šťávou.

Dobrou chuť vám přejí

chotilsk¯

-Lhotské vařečky-
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PODĚKOVÁNÍ
DOBRÁ NÁLADA NAD ZLATO
4. ročník Dobré nálady nad zlato se tentokrát uskutečnil v prostorách
muzea v Chotilsku, a to v sobotu 23. června odpoledne. Počasí nebylo pro
venkovní akci tohoto typu úplně ideální, ale zažili jsme už i horší. Program
uváděl legendární hlasatel a televizní moderátor, dnes i herec a rosnička
Alexander Hemala, který si k sobě v průběhu programu zval na kus řeči
známé osobnosti české kultury jako například herečku Janu Bouškovou
nebo generálního ředitele Radia Impuls Jiřího Hrabáka. U malých diváků
sklidilo největší aplaus představení divadla Dokola, dříve narozeným zase
imponovala hudba skupiny Dynamic-Band. Navečer už ale podium zcela
ovládl Marek Černoch, který s nově založenou skupinou zahrál a zazpíval
známé písně Karla Černocha. Ti, kteří vydrželi až do úplného konce, si
mohli před podiem zařádit spolu se skupinou Lety mimo, která dosud vystoupila na všech ročnících Dobré nálady nad zlato. Dobré jídlo z nabídky
řeznictví Pavla Šťástky a pití na stánku Třeboňského pivovaru jenom podtrhly příjemnou atmosféru akce, jejímž hlavním cílem je upozornit na rizika spojená s případnou těžbou zlata nejen na Mokrsku.
Spolupořadatelem akce, která se konala pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje paní Jaroslavy Pokorné Jermanové, byla obec Chotilsko.
Jménem organizátora akce bych chtěl všem poděkovat za podporu
a za účast a těším se na viděnou na 5. ročníku v roce 2020.
Aktuální riziko těžby zlata na Mokrsku je prozatím zažehnáno. Pojďme
tedy společně věnovat energii na zlepšení života v našem regionu.
Ing. Jiří Bendl
předseda spolku Veselý vrch

VÝZVA
Výzva k podání návrhů na využití bývalého objektu hospody
a obchodu v Prostřední Lhotě
Vážení a milí spoluobčané,
jak jistě víte, na začátku letošního roku obec koupila bývalý objekt obchodu a hospody v Prostřední Lhotě. Nechávali jsme dělat posudek na statiku,
jestli jsou oba objekty staticky v pořádku. Dopadlo to dobře a teď vyvstává
otázka a myslím, že se i všichni zajímáte a ptáte: „Co teď s tím?“ Nějaké ná-
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pady máme, ale myslíme si, že promluvit do toho „co s tím“ byste měli i Vy
jako občané naší obce.
Proto jsme se rozhodli Vás vyzvat k podání návrhů na využití výše
uvedených objektů.
Návrhy prosím zasílejte na Obecní úřad Chotilsko do 31. 8. 2018.
Těšíme se na Vaše podněty, ze kterých vybereme ty nejlepší. Poté bude zastupitelstvo obce s Výborem pro realizaci majetku s návrhy dále pracovat.
O průběhu řešení této otázky Vás budeme pravidelně informovat prostřednictvím Chotilského zpravodaje, na našich webových stránkách či při osobním setkání.
Moc děkuji za Vaši spolupráci a přeji Vám krásný zbytek léta
Běla Tobolová
starostka

TURISTICKÝ VÝLET

SOBOTA

8. 9.

Obec Chotilsko pořádá v sobotu 8. 9. 2018 celodenní
turistický výlet do části Českého ráje – Drábské
světničky, a prohlídku zámku v Mnichově Hradišti.
Nabírání cestujících:
• Záborná Lhota
autobusová zastávka
• Prostřední Lhota autobusová zastávka
• Chotilsko
autobusová zastávka

2018

6:00 hodin
6:05 hodin
6:10 hodin

V ceně zájezdu (300 Kč/osoba) je zahrnuta vstupenka na prohlídku zámku
v Mnichově Hradišti.
Pro zájemce o výlet jsou připraveny dvě trasy podle fyzické zdatnosti, mapka s popisem tras a historií okolí. Pro výlet se doporučuje pohodlná turistická obuv a oblečení, turistické hůlky, batoh, nápoje, svačina a dobrá nálada! Po dobu celodenního výletu zodpovídá za svoji bezpečnost každý sám,
za děti nesou zodpovědnost rodiče.
Bližší informace získáte a přihlásit se můžete na Obecním úřadě Chotilsko nebo telefonicky 318 543 958.

chotilsk¯

zpravodaj
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OKÉNKO Z KOPANÉ
III. třída skupina B – muži
Výsledky – jarní část
TJ Prostřední Lhota - SK Sokol Kytín

5:4

TJ Vltavan Borotice - TJ Prostřední Lhota

2:4

TJ Prostřední Lhota - TJ Krásná Hora

2:3

TJ Sokol Počepice - TJ Prostřední Lhota

3:1

TJ Prostřední Lhota - SK Obory

3:2

TJ Prostřední Lhota - TJ Vltavan Hříměždice

2:1

TJ Sokol Nová Ves p. Pleší - TJ Prostřední Lhota

11:4

TJ Prostřední Lhota - TJ Sokol Jesenice

5:1

SK Vysoký Chlumec - TJ Prostřední Lhota

1:6

TJ Prostřední Lhota - SK Petrovice „B“

2:4

TJ Sokol Kosova Hora - TJ Prostřední Lhota

7:3

TJ Prostřední Lhota - SK Nový Knín „B“

3:2

TJ Sokol Kamýk n. Vltavou - TJ Prostřední Lhota

5:3

Konečná tabulka
1. TJ Sokol Kosova Hora

26

24

0

2

132:52

69

2. TJ Sokol Kamýk nad Vltavou

26

19

0

7

112:46

58

3. TJ Krásná Hora

26

17

0

9

97:68

49

4. TJ Prostřední Lhota

26

16

0

10

83:63

48

5. TJ Sokol Počepice

26

16

0

10

71:67

48

6. SK Obory

26

14

0

12

62:54

42

7.

26

12

0

14

73:80

37

8. SK Sokol Kytín

26

12

0

14

74:85

37

9. SK Petrovice „B“

26

11

0

15

73:83

34

10. TJ Sokol Jesenice

26

12

0

14

64:80

33

11. TJ Vltavan Borotice

26

10

0

16

72:91

31

12. TJ Vltavan Hříměždice

26

9

0

17

73:72

30

13. SK Nový Knín „B“

26

10

0

16

78:88

30

14. SK Vysoký Chlumec

26

0

0

26

30:165

0

VI

TJ Sokol Nová Ves p. Pleší „B“
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Usnesení ze zápisu č. 35/2018 ze zasedání Zastupitelstva obce
Mokrovraty, konaného dne 20. 6. 2018 od 19.00 hodin
• Usnesení č. 1 – 35/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
volí zapisovatelku p. JUDr. Veroniku Kučíkovou a jako ověřovatele zápisu p. Pavlínu Hejrovou
a p. MgA. Pavla Grize.
• Usnesení č. 2 – 35/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje program jednání zastupitelstva obce dne 20. 6. 2018 takto:
1. Stanovení počtu členů ZO na volební období 2018–2022
2. Smlouva o vzájemné spolupráci
na projektu „Domácí kompostéry
pro obce Dobříšska a Novoknínska“
3. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku – Rekonstrukce
a rozšíření veřejného osvětlení
4. Žádost o vydání souhlasu k rozhodnutí o dělení a scelení pozemku parc.
č. 121/4 a 121/3 v k.ú. Mokrovraty
5. Žádost o koupi pozemku parc. č.
29/3 v k.ú. Mokrovraty
6. Žádost o vyjádření a souhlas se
stavbou el. přípojky na pozemku
parc. č. 392/6 v k.ú. Mokrovraty
7. Rozpočtové opatření č. 4/2018
8. Odpady 2019
MOKROVRATSK¯

9. Různé
Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů,
proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.
• Usnesení č. 3 – 35/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
stanovilo pro volební období 2018–
2022 počet členů zastupitelstva obce
na 9 členů.
Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů,
proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.
• Usnesení č. 4 – 35/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje Smlouvu o vzájemné spolupráci na projektu „Domácí kompostéry pro obce Dobříšska a Novoknínska“ mezi Obcí Malá Hraštice
a Obcí Mokrovraty.
Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů,
proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.
• Usnesení č. 5 – 35/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje
–V
 ýzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Rekonstrukce a rozšíření veřejného
osvětlení Mokrovraty
zpravodaj
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– Hodnotící
komisi
ve
složení:
Ing. Václav Konvička, Pavel Vohralík, Stanislava Ecklová, náhradník
Ing. Ivo Sainer.
Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů,
proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.
• Usnesení č. 6 – 35/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
souhlasí s dělením a scelením pozemku parc. č. 121/4 a parc. č. 121/3
v obci a k.ú. Mokrovraty.
Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů,
proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.
• Usnesení č. 7 – 35/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
bere na vědomí žádost firmy Elektromontáže s.r.o., Lety u Dobřichovic, o vyjádření a souhlas se stavbou
a stanovení podmínek pro realizaci
stavby elektrické přípojky pro rekreační chatu č. e. 69 v k.ú. Mokrovraty.
Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů,
proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.
• Usnesení č. 8 – 35/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
bere na vědomí žádost o koupi obec-

ního pozemku parc. č. 29/3 v k.ú.
Mokrovraty.
Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů,
proti: 0 hlasů, zdržel se: 1 hlasů.
• Usnesení č. 9 – 35/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje rozpočtového opatření č.
4/2018. Rozpočet se upravuje na straně výdajů na § 3726 (Využívání a zneškodňování ostatních odpadů) o 392 tis.
Kč a na § 3613 (Nebytové hospodářství)
o 100 tis. Kč. Rozpočtové opatření je
vyrovnáno položkou 8115 (Financování) ve výši 492 tis. Kč. Ostatní závazné
ukazatele rozpočtu nejsou změněny.
Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů,
proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.
• Usnesení č. 10 – 35/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje pokračování spolupráce
s firmou Dokas Dobříš, s.r.o. v oblasti
likvidace odpadů od 1. 1. 2019.
Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů,
proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.
Stanislava Ecklová
starostka obce

KOMPOSTÉRY PRO OBČANY
Obec Mokrovraty obdržela zahradní kompostéry pro občany. Kompostéry jsou občanům vydávány ve dvoře hasičské zbrojnice v Mokrovratech
v termínech uvedených na úřední desce OÚ a na webových stránkách obce.
Podmínky k vyzvednutí kompostéru:
• v červenci a v srpnu 2018 jsou kompostéry vydávány pouze občanům, kteří v loňském roce odevzdali dotazník na OÚ Mokrovraty,
• podepsání Smlouvy o výpůjčce a darování kompostéru, kterou zájemce obdrží při přejímce (smlouva je k nahlédnutí na webových stránkách obce),
• předložení občanského průkazu (nelze vyzvednout kompostér pro jinou
osobu).
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INFORMACE PRO OBČANY
Sběr potravinářského oleje
Potravinářský tuk/olej nepatří do kanalizace, protože zanáší
potrubí a prodražuje provoz čistírny odpadních vod.
Obec Mokrovraty zavedla pro své občany a chataře novou
službu – sběr potravinářského oleje.
Stačí použitý olej doma slévat do PET lahví a uzavřené PET
lahve vhodit do speciální popelnice na zahradě obecního úřadu (vedle popelnice na plechovky) nebo lze lahve odložit ve dvoře hasičské zbrojnice
v době sběru bioodpadu. Olej bude ekologicky zlikvidován.

Upozornění na šetrné hospodaření s vodou
Z důvodu dlouhotrvajícího sucha žádáme občany, aby maximálně šetřili a zbytečně neplýtvali vodou z vodovodního řadu!

Sběr bioodpadu 2018
Sběr bioodpadu v roce 2018 probíhá každou neděli od 9:00 do 13:00 hod.
ve dvoře hasičské zbrojnice v Mokrovratech.

Uzavření knihovny v Mokrovratech
Knihovna v Mokrovratech je v době letních prázdnin uzavřena.
Otevřena bude opět v pátek 7. 9. 2018 od 18:00 do 19:00 hod.

Oznámení – objednávky vývozu jímek
Oznamujeme, že objednací lhůta pro vývoz jímek je 5 pracovních dnů.
Žádáme občany, aby před objednáním vývozu zkontrolovali skutečný stav
jímky.
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