Novoknínský 9
zpravodaj

září 2017

výtisk zdarma

Měsíčník pro Nový Knín, Chotilsko a Mokrovraty
Mikroregion Střední Povltaví

Městský úřad Nový Knín
nám. Jiřího z Poděbrad 1
262 03 Nový Knín
tel. 318 593 015, fax. 318 593 014

VOLBY 2017

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané
ve dnech 20. a 21. října 2017

Oznámení o době a místě konání voleb
Starosta města Nový Knín podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do
Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),
oznamuje:
1. V
 olby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční:
v pátek dne 20. října 2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 21. října 2017 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. M
 ístem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost – Nový Knín čp. 47 (Mincovna) – přízemí, místnost vpravo pro voliče s trvalým pobytem v Novém Kníně (bez Sídliště)
	
ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost – Nový Knín čp. 47 (Mincovna) – přízemí, místnost vlevo pro voliče s trvalým pobytem v části
Libčice, Kozí Hory, Chramiště, Sudovice a ulice Sídliště
3. V
 oliči bude umožněno hlasování poté, co prokáže svoji totožnost a státní
občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním
průkazem). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady,
nebude mu hlasování umožněno.
4. K
 aždému voliči budou dodány 3 dny před dnem voleb hlasovací lístky.
Ve dnech konání voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.
5. V
 e dnech voleb vydá okrsková volební komise na žádost voliče za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky nové.
V Novém Kníně dne 25. září 2017			
Ing. Tomáš Havlíček
starosta města Nový Knín
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v příštím roce si připomeneme 100 let od návratu vysídlenců z Trentinské oblasti v Itálii z nuceného pobytu zpět do svých domovů a zároveň 10
let od podpisu smlouvy o přátelství. Naši přátelé z Ledra chtějí tato výročí
připomenout jak ve své vlasti, tak i u nás. O možných aktivitách jsme již
mluvili při nedávné návštěvě Kníňáků v Ledru; Giuliano projednal některé
záležitosti při jeho návštěvě v září v Praze a svolal poradu českých starostů
a představitelů Ledra na přelomu září a října.
V této chvíli je zatím znám termín návštěvy ledrenských v České republice, a to ve dnech 28. 4 –1. 5. 2018. Program zatím není znám, ale určitě
bychom přivítali, aby si nějaký čas udělali i na Nový Knín.
Jakmile budeme vědět nějaké podrobnosti, informujeme Vás. Musím konstatovat, že okruh přátel Ledra se rok od roku zvětšuje, za což jsem
rád.

Ing. Tomáš Havlíček
starosta

Titulní kresba:
Sudovice - nad rybníkem
Novoknínsk¯
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zasedání městské rady a zastupitelstva města
USNESENÍ č. 68/17 ze zasedání Rady města Nový
Knín ze dne 14. 8. 2017
• USNESENÍ č. 1 – 68/2017 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program zasedání Rady města Nový
Knín.

• USNESENÍ č. 3 – 68/2017 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje příspěvek SPCCH pro rok 2017 ve
výši 15 000,- Kč.

• USNESENÍ č. 2 – 68/2017 – RM
Rada města Nový Knín bere
na vědomí informace o sdružení
obcí pro spolupráci v odpadovém
hospodářství.

Ing. Tomáš Havlíček, starosta města
Petr Chmelík, místostarosta
V Novém Kníně dne 14. 8. 2017

USNESENÍ č. 69/17 ze zasedání Rady města Nový
Knín ze dne 4. 9. 2017
• USNESENÍ č. 1 – 69/2017 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program zasedání Rady města Nový
Knín.
• USNESENÍ č. 2 – 69/2017 – RM
Rada města Nový Knín projednala návrh dopravních opatření ve
městě Nový Knín a postupuje dosavadní návrh k doplnění do příštího
zasedání.
• USNESENÍ č. 3 – 69/2017 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje program zasedání Zastupitelstva
města konaného dne 21. 9. 2017 od
19.00 hod. v podkroví radnice v Novém Kníně.
• USNESENÍ č. 4 – 69/2017 – RM
Rada města Nový Knín neschvaluje výsledek výběrového řízení na
stavbu lávky L-01 a smlouvu s vítěz-
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nou firmou a postupuje k projednání tuto záležitost Zastupitelstvu
města.
• USNESENÍ č. 5 – 69/2017 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje
příspěvek OPS ČAP ve výši 20 000,- Kč.
• USNESENÍ č. 6 – 69/2017 – RM
Rada města Nový Knín projednala návrh na uspořádání náměstí
Jiřího z Poděbrad dle návrhu Ing.
arch. Dolejše a postupuje k projednání dalšího postupu Zastupitelstvu
města.
Ing. Tomáš Havlíček, starosta města
Petr Chmelík, místostarosta
V Novém Kníně dne 4. 9. 2017
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SDĚLENÍ RADNICE
Setkání s občany
úterý

17. 10.

Zastupitelstvo města Nový Knín zve všechny občany na
2017
1. setkání s obyvateli k tvorbě dokumentu Program rozvoje
města Nový Knín, které se koná v úterý 17. 10. 2017 v 18.00
v jídelně Základní školy Nový Knín.
Součástí programu bude i diskuse k návrhu uspořádání náměstí Jiřího
z Poděbrad.

Co dělat, když hrozí povodně
Jsou stanoveny tři stupně povodňové aktivity:
I. stupeň povodňové aktivity
- STAV BDĚLOSTI (nastává nebezpečí povodně, orgány samosprávy obcí
a orgány okresních orgánů organizují hlídkovou službu na vodních tocích, je organizována povodňová hlásná služba).
II. stupeň povodňové aktivity
- STAV POHOTOVOSTI (vyhlašuje příslušný povodňový orgán, je zajištěna trvalá pohotovost, zasedá povodňová komise, jsou přijímána opatření
ke zmírnění průběhu povodně).
III. stupeň povodňové aktivity
- STAV OHROŽENÍ (vyhlašuje příslušný povodňový orgán při bezprostředním nebezpečí a vzniku větších škod, ohrožení majetku a životů
v zaplaveném území; podle plánů se realizují technická opatření, vyprošťovací a záchranné práce). O hrozbě či vzniku povodně mohou být občané informováni z různých zdrojů: sirénami, sdělovacími prostředky,
místním rozhlasem, mobilními megafony apod.
Jak se připravit na příchod povodně (v případě včasné předpovědi):
• informujte se na obecním úřadě, zda se vaše obydlí, chata, zahrada či
pozemek nenachází v záplavovém území či na území ohroženém zvláštní
povodní;
• dále se informujete o místě a způsobu evakuace, o případné humanitární pomoci a způsobu varování a informování obyvatelstva při povodni;
• vytipujte si bezpečné místo, které nebude zaplaveno vodou;
Novoknínsk¯
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• připravte si materiál na utěsnění nízko položených dveří, oken, odpadních potrubí atd. (pytle s pískem, fólie, desky, ucpávky kanalizace);
• proveďte si povodňovou prohlídku kolem svého obydlí, chaty a pozemku a zajistěte, aby neupevněný materiál, ploty, boudy a další překážky nebránily volnému průtoku vody a nevytvářely druhotné hrázky a ucpávky
vodního toku;
• buďte v pohotovosti, trvale sledujte předpověď počasí, stav hladiny vodního toku a rybníka, přehrady (může-li vás ohrozit);
• sledujte hromadné sdělovací prostředky a místní sdělovací prostředky
(obecní rozhlas);
• řiďte se pokyny povodňových orgánů, policie a záchranářů, aktivně se
zapojte do ochrany před povodní dle jejich pokynů.
Evakuační zavazadlo
Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění obydlí na delší
dobu. Jako evakuační zavazadlo poslouží např. kufr, batoh nebo cestovní
taška. Zavazadlo je nutné označit jménem a adresou.
Doporučený obsah evakuačního zavazadla:
• základní trvanlivé potraviny (nejlépe v konzervách), dobře zabalený chléb
a pitná voda – vše na dva až tři dny;
• předměty denní potřeby (jídelní nádobí a příbor, otvírák, ostrý nůž, hrnky);
• užívané léky, toaletní a hygienické potřeby;
• osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti;
• přenosné rádio s rezervními bateriemi;
• mobil, přenosná svítilna, zápalky, nůž;
• knížky, stolní hry, hračky apod.
Jak se chovat během povodně
•
•
•
•

Jednejte v klidu a s rozvahou.
Dodržujte pokyny povodňových orgánů, policie a záchranářů.
Pomáhejte sousedům, dětem, starým a nemocným lidem.
Zbytečně neriskujte. Pokud možno nevstupujte do míst, která jsou zatopená, nechoďte do blízkosti rozbouřených toků. Nehazardujte a nesjíždějte na lodích rozvodněné toky.

•P
 amatujte, že povodňový orgán obce ve svých územních obvodech organizuje, řídí, koordinuje a ukládá opatření na ochranu před povodněmi
a v případě potřeby může i od vás požadovat osobní a věcnou pomoc.
• V případě zaplavování domu, kdy už nezvládáte svou ochranu vlastní silou a prostředky, včas požádejte o pomoc povodňový orgán obce.
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• Nezůstávejte v místě,
kde byste mohli ohrozit život svůj a svých
blízkých, včas se přesuňte na místo, které
nebude zatopené vodou.
• Buďte připraveni na
evakuaci – opuštění
domova.
Konkrétní
informace
o postupu při ohrožení
i evakuaci získají občané u orgánu místní samosprávy – v případě
ohrožení městské či obecní úřady standardně zřizují krizové linky.
Jak se chovat při evakuaci
• Při evakuaci (a zaplavování domu) vypněte přívod elektrického proudu,
uzavřete hlavní přívod plynu a vody.
• Vyvezte vozidlo z garáže, doplňte pohonné hmoty a zaparkujte ho mimo
záplavové území, nebudete-li jej využívat při evakuaci.
• Připravte si evakuační zavazadla pro svou rodinu.
• Přestěhujte potraviny, oblečení, nábytek, stroje a zařízení, suroviny a další
materiály do výše položených míst v bytě nebo do vyšších pater budovy.
• Odvezte nebo nezávadně zlikvidujte nebezpečné látky.
•
•
•
•
•
•

Odstraňte nebo řádně upevněte snadno odplavitelný materiál.
Uvolněte cestu domácímu a hospodářskému zvířectvu.
Uvědomte sousedy o evakuaci.
Dobře se oblečte a obujte.
Uzavřete a uzamkněte všechny vstupy a okna.
Při opuštění domácnosti dejte na dveře oznámení, kdo, kdy a kam se evakuoval, popř. kde jsou umístěna hospodářská zvířata.
• Malým dětem vložte do kapsy kartičku se jménem a adresou.
• Vezměte si s sebou evakuační zavazadlo.
• Zbytečně neriskujte, jednejte v klidu a s rozvahou.
Je-li nedostatek času, okamžitě se přesuňte na vytipované místo, které nebude zaplaveno vodou, opusťte ohrožený prostor.
Hasičský záchranný sbor České republiky
ve spolupráci s MěÚ Nový Knín

Novoknínsk¯
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NOC SOKOLOVEN
Všesokolská akce „Noc sokoloven“ proběhla v sobotu 23. 9. také v naší sokolovně. Přípravy akce se ujali,
k mému potěšení,
mladší členové Sokola Ondra Moravec, Klára Makovcová, Jana Tomková
a Martina Radová.
Společně připravili
zajímavou výstavku
z historie činnosti
naší tělocvičné jednoty. K vidění byla
původní
kronika
s popisem vzniku
jednoty,
sokolské
kroje, odznaky ze
sletů,
originální
projektová
dokumentace sokolovny,
listiny
dokládající
finanční sbírku na
výstavbu, fotografie z činnosti z minulosti i současnosti. O historii Sokola vyprávěl pan Josef Mácha. Pro veřejnost byla otevřena a připravena sokolovna
ke sportování. Starší „Kníňáci“ zde mohli zavzpomínat na místa, kam chodili
minimálně v rámci
školní tělesné výchovy cvičit. Pro děti
pak byly připraveny
různé hry, soutěže a
večer hledání pokladu. Na závěr se rozhořel oheň a opekli
jsme si buřty. O hudební produkci se
postarala Jitka Půdová a starosta Tomáš
Havlíček. Všem výše
jmenovaným
patří
mé poděkování. Poděkování patří také
všem, kteří k expozici poskytli materiály.
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Jedna věc mě
však zaráží. A to
absolutní
nezájem
všech. Když nepočítám rodinné příslušníky těch, co
akci
připravovali,
a děti s rodiči ze sokolského kroužku,
přišlo se podívat 12
lidí. Ptám se tedy,
kde byli a co měli
zrovna v sobotu večer za práci ostatní
„Kníňáci“. A co zastupitelé a radní?
Neměli by se zajímat
o to, co se ve městě
děje? Co sportovní
komise? Netýkala se akce tak trochu sportu? Co ostatní členové Sokola? Neměla by být povinnost se takové akce zúčastnit? Naposledy jsem zájem výše
jmenovaných
orgánů zaregistroval
při vyúčtování dotací. To všichni věděli, za kolik jsme
zrekonstruovali jídelnu k pořádání
„alkoholických večírků pro vodáky“.
V této souvislosti
musím dát za pravdu názoru, který
často slyším, že „sokolovnu nepotřebujeme“. Je mi z toho
docela smutno, asi
by bylo nejlepší ji
rovnou zbořit.
Skoro od narození žiju v Kníně a stejnou dobu se v různých formách
sportu věnuji. Takže mě malý zájem lidí nepřekvapuje. Je mi ale líto těch
mladých, kteří přípravě věnovali hodně svého volného času, musejí být
zklamaní.
Stanislav Fiala – starosta T. J.

Novoknínsk¯
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ČRS MO Nový Knín INFORMUJE
Termíny brigád pro rok 2017
jsou stanoveny na dny:
• 7. 10. 2017
• 21. 10. 2017
Sraz U BRUNCLÍKŮ na Smíchově v 8.00 hod.
– gumovky nutné!!!, lopata, sekera, pila
Kontakt: p. Radek Stočes, tel. 603 180 154
Další informace: Rybáři Nový Knín: http://rybariknin.webnode.cz/

Rehabilitační cvičení
Každé úterý od 18.00 hodin probíhá v tělocvičně Základní školy Nový
Knín rehabilitační cvičení pod vedením paní Bílkové.
Poplatek je 50 Kč/os.
Kdo máte zájem o zdravé cvičení, přijďte mezi nás!

říJEN ve farnosti
Začátkem měsíce října, který patří modlitbě svatého růžence, budeme slavit již tradiční pouť k patronu
farního kostela sv. Františka. Přikládám plakátek,
kterým vás tímto srdečně zveme. Vzácnými hosty v letošním roce jsou emeritní světící biskup pražský Mons. Karel
Herbst SDB, který přijede 4. 10. a bude hlavním celebrantem
mše svaté ve Starém Kníně v 17.00 hod. Na závěr pouti přivítáme velmistra našeho řádu P. Josefa Šedivého O. Cr., který povede bohoslužbu v neděli 8. října
v 10.30 ve farním kostele.
Jsem rád, že ve farnosti je skupina lidí, kteří se modlí pravidelně modlitbu svatého růžence. Některým ale tato modlitba připadá mechanická a nevhodná pro naši dobu. Přikládám pár myšlenek o této modlitbě:
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PROČ SE VŮBEC MODLIT RŮŽENEC?
Lidé se mě často ptají, jestli se modlím růženec. Myslí si, že já jako moderní
kněz, co jde s dobou, to přenechávám „bigotním ženským“. Modlím se ho
každý den a rozjímám o něm.
Růženec mám nesmírně rád. Modlím se ho na malinkém kulatém růženci je to praktické a přitom nenápadné.
RODINNÉ ALBUM PANNY MARIE
• Růženec je rozjímání o dvaceti zásadních okamžicích Ježíšova života,
které prožívá také jeho matka. S růžencem můžeme rozjímat o Kristově
životě a o nejzávažnějších momentech v životě jeho matky. Je to skvělé
rodinné album. Střídá se v něm radost s utrpením a končí nádherným
oslňujícím světlem: vzkříšením.
• Otevřme rodinné album Panny Marie a uvažujme o velkých okamžicích
jejího života!
Vzývejme ji v modlitbě růžence.
• Mějme stále v kapse „růžencové kolečko“, které nám ulehčí kdykoliv a kdekoliv říkat prostě jako dítě: „Zdrávas Maria …“
OMÍLÁNÍ STÁLE STEJNÉ MODLITBY
Jednou z námitek proti růženci je tvrzení, že je to „omílání stále stejné modlitby, což unavuje a člověk při tom pak myslí na jiné věci“. Myslím si ale,
že opakuješ-li modlitbu „Zdrávas Maria“ soustředěně, pak, i když se občas
v mysli odchýlíš, zůstáváš v proudu, v dechu lásky, který tě nese a oživuje.
Růženec tě tak uvádí do povznášejícího ovzduší.
Modlitba totiž nepřitahuje nebesa k zemi. Je to povznesení tvého srdce
k Bohu, který ví lépe než ty, co potřebuješ.
BŮH POČÍTÁ I S (NÁMI) MALÝMI
Bůh vždycky vykonal velké věci s malými a bezvýznamnými. Nedává přednost „hrdinům“, jako je Rambo nebo Schwarzenegger. V televizi vidíš chlapy svalnaté, pěkné na pohled, jak překonávají všechna nebezpečí a překážky. A ty jim věříš!
Sdělovací prostředky ti říkají: „Nejsi-li krásný ani prachatý, ani svalnatý,
mimořádně inteligentní, platíš za blbce.“ Bůh si však naštěstí počíná jinak!
PROČ SE VŮBEC OBRACET K MARII?
Pokud měl člověk milující mámu, něžnou, pozornou, vždycky k dispozici,
mazlivou, ráznou i laskavou, spravedlivou a schopnou říci i „ne“, dostal tak
parádní výbavu. Moje máma je taková. A taková byla Maria. Jestli ale tvá
matka nebyla taková, jakou jsi chtěl mít, tím spíše a více se obracej k Marii!
(zpracováno podle knihy „Setkání s Marií“ od Guy Gilberta, kněze pařížského podsvětí. Vydalo Karmelitánské nakladatelství 2002)
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V měsíci říjnu také pamatujeme v modlitbách na kněze, kteří působili v naší farnosti nebo z naší farnosti vzešli a mají výročí úmrtí.
Jsou to:
•B
 ohuslav Koza *1909 v Novém Kníně
		
†1. 10. 1974 v Karlových Varech
• Václav Vojtěch Hubinek *1742 v Benešově
		
†8. 10. 1790 v Boroticích (prvofarář)
• Josef Malínský *1913 v Nové Pace
		
†14. 10. 1988 ve Starém Kníně
• Karel Brabec
*1915 v Kníně
		
†21. 10. 1982 v Praze (dělník, exclaustratus)
• Josef Krause
*1759
		
†26. 10. 1824 na Živohošti (lokalista)

J
Úmysly apoštolátu modlitby na měsíc říjen
Všeobecný úmysl: práva dělníků a nezaměstnaných
Za svět práce, aby všem byla zajištěna úcta a ochrana práv, a nezaměstnaným aby se dala možnost přispět k budování společného dobra.
Národní úmysl: Za křesťany, aby na přímluvu Panny Marie opět věřili
v převratnou sílu něhy a lásky a nepochybovali o tom, že pokora a mírnost
jsou ctnostmi silných (EG, č. 288).

J

Změna času:
ze soboty 28. 10. na neděli 29. 10. se mění čas!


J

Přeji požehnané podzimní dny.
Žehná a modlitbou provází P. Josef Andrejčák O. Cr.
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Pouť k patronu farního kostela
ve Starém Kníně
sv. Františku z Assisi
4. října a 6. - 8. října 2017
středa 4. října

17,00 - poutní mše svatá, celebruje Otec biskup Mons. Karel Herbst SDB
17,30
18,00

9,00
9,15

pátek 6. října
- růženec
- mše svatá
- výstav Nejsvětější svátosti a adorace, celebruje P. Josef Andrejčák, O.Cr

sobota 7. října
- ranní chvály
- poutní mše svatá, hlavní celebrant P. Ing. Jan Dlouhý

Po skončení mše svaté (cca v 10:15) odchod na dvě poutní trasy doprovázené kněžími
P. Petrem Benešem CSsR a P. Janem Dlouhým. Dále bude organizována trasa
pro méně pohyblivé s dopravou automobily. Trasy vedou přírodou, cestou modlitby
a rozjímání. Putování se uskuteční za každého počasí, cestou je zajištěno občerstvení.
Trasy končí na faře ve Starém Kníně.

17,30

- přednáška Daniela Kroupy, filosofa, politika a VŠ pedagoga
Duchovní základy evropské integrace

neděle 8. října

9,50
10,30

- křížová cesta

15,00

- kostel sv. Zikmunda ve Velké Hraštici - výstav Nejsvětější svátosti,
eucharistická pobožnost, závěr pouti, poděkování

- slavná poutní mše sv., hlavní celebrant P. PharmDr. Josef Šedivý, O.Cr.
velmistr řádu

Všechny bohoslužby i přednáška se konají v kostele sv. Františka z Assisi ve Starém Kníně,
pokud není uvedeno jinak.
Obvyklé mše sv. v sobotu v Novém Kníně a ve Velké Hraštici a v neděli ve Staré Živohošti
nebudou, mše svatá v neděli v 8:30 v Boroticích zůstává zachována.
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Aktuálně OD ČÁPA

Začal nový školní rok. Ve všech našich školkách jsou
nová Čápátka. Děti, které se teprve sžívají s výchovou ve
větším kolektivu, a my se jim snažíme co nejvíc usnadnit, aby chodily do
školky rády.
Také v tomto roce nabídneme v Oranžovém Čápovi volnočasové aktivity
pro děti i pro dospělé. Nabídku našich kroužků a klubů najdete brzy na
našich stránkách. Většina z nich už běží, ale přesto se můžete stále hlásit
například na keramiku nebo Hýbánky a další. Spektrum bude podobné
jako v loňském roce.
I na letošek plánujeme již ověřené a oblíbené akce pro veřejnost. Například Svatomartinský lampionový průvod, který se letos uskuteční
v pátek 10. 11.
Johana Dvorská
O. P. S. ČAP

„VÁLEČNÁ“ PORADA V KNIHOVNĚ
Ve čtvrtek 21. 9. 2017 od 17 hodin se v čítárně
knihovny uskutečnila malá porada. Schůzka těch,
kteří chtějí někoho něco naučit a předávat svůj
um dále mezi lidi. Podotýkám, že to byly veskrze
samé dámy. Přišla děvčata, která mají s dílničkami již mnoho zkušeností, ale i paní, která má
hlavně chuť a přání naučit další lidičky to, co udělalo radost jí samé v době,
kdy jí možná nebylo nejlépe. K článku přikládám první plakátek – přehled
o termínech a tématech dílniček. Je to zatím do začátku měsíce listopadu.
V dalších zpravodajích vám předložím pravděpodobně hrubý náčrt dalšího
dění v tomto snažení. Těším se, že ti, co přijdou na dílničky do knihovny, se
budou cítit velmi příjemně, i když jim třeba jejich tvoření zrovna nepůjde
od ruky ... a o tom to je!!!
Vaše knihovnice Marie Kápičková
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Dílničky pro děti i dospělé
SOVY z bambulí
3. 10. 2017 Libčice (hasičárna), 16.30–18.15
Autobus: Nový Knín – Libčice: 16.25
		
Libčice – Nový Knín: 18.24
Dílnička s Janou Kolkovou – cena dílničky:
120,- Kč

FIMO (lžičky + šperky)
17. 10. 2017 Libčice (hasičárna), 16.30–18.15
Autobus: Nový Knín – Libčice: 16.25
		
Libčice – Nový Knín: 18.24
Dílnička s Janou Kolkovou – cena dílničky: 150,- Kč

Podzimní dekorace – dílnička + prodejní výstava
21. 10. 2017 Nový Knín – knihovna,
9.00–15.00
Dílnička s Janou Kolkovou – ceny dílniček
budou upřesněny na místě.
Vyrábět budeme hruštičky z provázků, papírové a látkové dýně a potisk textilu.

PODZIMNÍČCI
24. 10. 2017 Nový Knín – knihovna
15.00–16.30
Dílnička s Janou Kolkovou – cena dílničky:
120,- Kč
Novoknínsk¯

zpravodaj

15

9 / 2017

MÝDLA
7. 11. 2017 Libčice (hasičárna)
16.30–18.15
Autobus: Nový Knín – Libčice: 16.25
		
Libčice – Nový Knín: 18.24
Dílnička s Janou Kolkovou – cena dílničky: 100,- Kč

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ÚSTAVU
TERMOMECHANIKY AV ČR, v. v. i.
AERODYNAMICKÁ LABORATOŘ – NOVÝ KNÍN
Jatecká 511, 262 03 Nový Knín
• úterý
• sobota

7. listopadu 2017, 9.00–15.00
11. listopadu 2017, 9.00–14.00

Témata exkurzí:
• Prohlídka vysokorychlostního aerodynamického tunelu a obslužných
technologií, výzkum energetického strojírenství. Laboratoř vnitřních
proudění
• Fyzikální modelování proudění a znečištění vzduchu v přízemní vrstvě
atmosféry. Laboratoř aerodynamiky životního prostředí
• Ukázky proudění vzduchu, výhodného pro intenzivní chlazení elektroniky. Laboratoř sdílení tepla a hmoty
Kontakt:
Ing. Martin Luxa, Ph.D., tel.: 266 053 352, e-mail: luxa@it.cas.cz
Mgr. Marie Kajprová, tel.: 266 053 154, e-mail: kajprova@it.cas.cz
Pozn.: P
 rosíme větší skupiny zájemců, aby si exkurze předem telefonicky
nebo e-mailem rezervovaly u kontaktních osob.
Více informací: www.it.cas.cz
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PODZIMNÍ CELODENNÍ DÍLNIČKA
SPOJENÁ S PRODEJNÍ VÝSTAVOU
PODZIMNÍCH DEKORACÍ
Kdy: sobota 21.10.2017
Od 9.00 do 15.00 hodin.
Kde: Knihovna – Nový Knín – Žižkova 43

Na co se můžete těšit?
Vyrábět budeme hruštičky z provázků,
papírové i látkové dýně
a budeme malovat na textil
(trička + tašky) podzimní motivy.
Ceny jednotlivých dílniček budou
upřesněny na místě.
(dílničky od 30,-Kč)

Zakoupit můžete podzimní věnce, svícny, dýňové polštáře
a spousty dalších dekorací.

Na všechny se srdečně těší Jana.

Novoknínsk¯
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Novinky od Trolíků
Koncem června a v září proběhly informativní schůzky o rozšíření působení Lesního rodinného klubu pod
Trolím vrchem do Čími, kde v současné době dochází
k vybudování dětské skupiny pod názvem Trolí vrch
02. Pan starosta byl nápomocen a na zastupitelstvu bylo
odsouhlaseno, že nám k tomuto účelu budou vypůjčeny
prostory domu občanské vybavenosti, který byl v loňském roce opraven
a zkolaudován. Pro rodiče dětí z Čími to bude velká výhoda, nebudu muset
dovážet děti do Prostřední Lhoty, ale umístit je budou moci v místě bydliště
a dále pak pokračovat do zaměstnání.
V současné době probíhá vybudování skupiny s úpravami vnitřních
prostor, osazením dřevěného oplocení kolem domu a zavedením internetové přípojky, a to z prostředků Evropského sociálního fondu Operační program Zaměstnanost.
Kapacita dětské skupiny bude 6 dětí, ale vzhledem k věkové rozmanitosti dětí a jejich nepravidelné docházce, bude možno na doplnění přijmout
větší počet případných zájemců.
Provozní doba bude 7 až 16.20 a cena za poskytování služby v dětské
skupině bude paušálně 800,- Kč za měsíc.
Na našich stránkách www.skolkatrolivrch.cz (nové se připravují), si můžete přečíst více o plánu výchovy, nabízených kroužcích a další podrobnosti
týkající se provozu.
Doufáme, že vše půjde dobře a že prostory, které má dětská skupina
využívat, budou zkolaudovány, a my tak budeme moci 1. 11. 2017 přivítat
nové trolíčky.
Přeji krásný podzim.
				
				
S. Sladkovská

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Zlatohorci
Vážení spoluobčané,
v dnešním vydání Novoknínského zpravodaje se s vámi
chceme zamyslet nad jedním důležitým – ale chybějícím – nástrojem řízení
našeho města.
Tím je plánování. A to nám chybí, téměř je nevyužíváme, a když, tak
jenom na plánování schůzí nebo nějakých veřejných akcí, nebo plánujeme
formálně a nekvalitně.
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Zcela zřetelně je to vidět např. v oblasti udržování, oprav a rozvoje našeho města. Není tím myšleno pouze střednědobé a dlouhodobé plánování, ale
i to krátkodobé, především roční.
A zde se na moment zastavme. Ano, schvaluje se rozpočet na příslušný
rok, což je v podstatě krátkodobý plán. Tento plán - rozpočet - je ale navržen a předložen zastupitelům již sestavený jedinou osobou. Nikdo jiný se na
něm zásadním způsobem nepodílí. Sestavením rozpočtu se ale nutně musí
zabývat všechny zainteresované osoby a složky města. Tvorba rozpočtu je
nejvýznamnějším a nejsilnějším nástrojem řízení města. Měl by to být proces, který v předstihu (dnes už je opět pozdě) začne odrážet potřeby města
a jeho občanů v dalším roce.
Protože je rozpočet sestavován bez širší diskuze, bez možnosti aktivně jej
tvořit, bez zcela přirozených a potřebných oponentur k jednotlivým částem
(kapitolám) rozpočtu, ztrácí svůj zcela jedinečný význam.
Má to zásadní dopad na hospodaření města. Město spravuje majetek obrovské hodnoty, ale často nevíme za kolik.
Např. kolik nás stojí lesy? Mnoho let jsou naše lesy významně ztrátové. Proč?
Odpověď neznáme. Odpovědi typu „je to specifické, les roste dlouho, musíme
sázet atd.“ to neobjasní. A jiné vysvětlení nedostaneme. Je to každoroční evergreen při dotazech zastupitelů i proto, že lesní hospodářství je na úplném začátku rozpočtu, takže bije do očí. Ale i v dalších kapitolách je to často podobné.
Nejedná se jen o stránku výdajů, ale i příjmů, kde se pouze očekává příjem z (našich) daní a především z dotací. Ale už se zde aktivně neřeší příjmy
např. z komerčních pronájmů nebo výše zmiňovaného lesního hospodářství.
Několik let žádáme o důsledné a kvalifikované sestavení rozpočtu, o účast
v tomto procesu a diskuzi nad ním. Každá jednotlivá položka rozpočtu je částka podložená dokumenty, rozpočty a obhajobou proč tolik a proč vůbec. To se
nedá udělat za jediné sezení zastupitelstva, i kdyby mělo trvat až do rána.
Každý rok se to vždy nějak vybalancuje. Tam, kde jsou potřeba peníze,
se přesunou. Ono jich je celkem hodně. Letos např. proteče rozpočtem 40
mil. Kč. Důsledek je, že nehospodaříme tak, abychom mohli svými prostředky začít konečně řešit katastrofický stav technické infrastruktury města,
především pak komunikace včetně chodníků. Každý rok by se tak dalo něco
vybudovat nebo opravit. Nebylo by toho málo a bylo by to vidět.
Místo toho procházíme a projíždíme zanedbanými zákoutími, která jsou
vhodná akorát tak pro připomenutí si, jak to dříve vypadalo.
Pouhé čekání na spásu zvanou dotace je opravdu málo. Všichni občas
jezdíme i po jiných našich obcích a městech, ať blízkých či vzdálených. Všude potřebují a leckde mají kanalizaci, vodu atd. A ještě k tomu pěkné cesty,
silnice, chodníky, parky, pěší zóny.
Kdo víte, co se bude dít v našem městě ještě letos, do konce roku? Kdo
víte, co se plánuje na příští rok? Kdo to ví, odpoví. My to nejsme.
Sdružení ZLATOHORNÍ MĚSTO NOVÝ KNÍN.
PŘÍŠTĚ: Opět snad něco přineseme. Představíme termín a místo setkání Zlatohorců se všemi příznivci i oponenty.
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KONANÉ AKCE

28. 10.
2017

Kladení věnců

Jako každoročně bude dne 28. října 2017 uctěna památka všech padlých v I. světové válce. V 10.00 hodin ve spolupráci s místní organizaci
Bojovníků za svobodu a Sborem dobrovolných hasičů budou postupně položeny věnce ke všem pietním místům na území města.

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Ledro 09/2017: pohoda navzdory počasí
V první polovině září se uskutečnil další ze zájezdů na Ledro. Opět se
podařilo zaplnit autobus (až na dva lidi, kteří odřekli na poslední chvíli ze
zdravotních důvodů) a opět to stálo za to, byť počasí mohlo být lepší a oproti
původnímu plánu došlo k určitým korekcím programu.
Již během přesunu do partnerského údolí jsme navštívili jedno z jezer,
jež leželo téměř při cestě, totiž Lago di Tovel, jehož hladina se nachází
v nadmořské výšce zhruba 1 170 metrů. Při cestě k jezeru bylo možno chvílemi zahlédnout i koleje úzkorozchodné železniční trati Trento – Mezzocorona – Cles – Malé – Mezzana1. Samotné jezero bylo nádherné, i když –
i z důvodu naší přítomnosti – byl provoz kolem něj poměrně značný (v jeho
blízkosti se uživí několik horských hotelů) a kvůli mrakům převalujícím se
poměrně nízko nad hladinou jsme žel byli ošizeni o jindy nejspíš bezkonkurenční pohledy na vrcholky okolních horských masivů (Dolomiti di Brenta).
Po ubytování v Pieve zbyla ještě časová rezerva, kterou jsme po kratší
úvaze využili k cestě do Rivy del Garda, kde jsme si dali rozchod na necelé
dvě hodinky, a každý tak měl možnost poznávat toto město ze své oblíbené
stránky.
V sobotním programu byla původně cesta autobusem k horské chatě All
Faggio (U buku), odkud jsme měli stoupat na Malgu Guì, avšak z toho sešlo
– na silnici od Lenzuma na Al Faggio je údajně autobusům vjezd zakázán. A
tak jsme se dovezli k pile u Lenzuma (nadmořská výška zhruba 800 metrů)
a odtamtud jsme místo na nám dosud neznámou salaš stoupali na mnohým z
nás již známou horskou chatu Rifugio Nino Pernici (nadmořská výška 1 600
1

 rať má rozchod jeden metr, měří celkem 65 km a byla dokončena v roce 1909. Je elektrifikovaná a napájí ji stejnosměrný proud
T
o napětí 3 000 voltů. Mezi stanicemi Trento (česky Trident) a Mezzocorona vede v zásadě v souběhu s hlavní trati (od Verony přes
Trident na Brenner a dále do Rakouska), pak se od ní odpojuje a stoupá do hor až na konečnou, která se nachází v nadmořské
výšce 900 metrů. V současnosti ji provozuje firma Trentino Trasporti, v současnosti provozující například i většinu linkových
autobusů, které jezdí na Ledro.
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metrů). A pak jsme sestupovali
zase zpět podobnou, byť ne úplně stejnou cestou. Večer pak na
Novoknínském náměstí (Piazza
Nový Knín) v Locce začala již
tradiční společná veselice, avšak
pak se spustil déšť a akci bylo
nutno přesunout na zastřešené
místo do Mezzolaga.
Počasím byl poznamenán i nedělní program. Odjezd k jezeru
Idro, původně plánovaný na devátou hodinu, byl kvůli rannímu dešti o čtyři hodiny odložen, čehož bylo
možno využít k nákupům, případně (protože kolem dvanácté hodiny v zásadě nepršelo) k obejití Ledrenského jezera. Kolem druhé, kdy jsme vyjížděli,
se opět dalo do deště, ale už jsme to nevzdali. Dojeli jsme k samému jižnímu
cípu jezera, kde jsme zaparkovali v osadě Pieve Vecchia, jež je součástí obce
Idro. Z jezera zde byl vidět jen poměrně úzký záliv (či spíš už z něj vytékající
řeka Chiese), za prohlídku však stál zdejší kostel Santa Maria ad Undas, který je románského původu a přes pozdější přestavby si uvnitř zachoval zbytky
středověkých nástěnných maleb.
Den pak byl završen rovněž tradičním večerem na rozloučenou v Mezzolagu, jehož součástí byla bohatá hostina a hudební doprovod jak z české,
tak z italské strany.
A zde musím trochu poopravit jedno své tvrzení ze svého minulého článku věnovaného cestám na Ledro. Byl jsem upozorněn na to, že mé tvrzení
„Pokud někdo trvá na tom, že i na Ledru chce slyšet, kterak novoknínský
Flok S. K. H. pěje o tom, že je lepší doma sedět a louskat buráky (ačkoliv
v Kníně tu příležitost má několikrát do roka), asi by se měl pokoušet protlačit se na zářijový termín“ nevyznělo právě nejlépe, a tak bych to měl
uvést na pravou míru. Ne že by tam ty Buráky nezazněly – samozřejmě zazněly. Stejně jako spousta dalších písniček, které má Flok S. K. H. ve svém
repertoáru. „Jen“ zde jaksi chybělo jednak to, že k hudební náplni oněch
večerů přispívají i naši italští hostitelé, (mj. velmi kvalitním souborem, kde
většinu nástrojového obsazení tvoří akordeony), jednak to, že mnohem podstatnější než ona hudba je zde udržování a rozvíjení oněch vzácných přátelských vztahů, které vyklíčily ze společného prožívání bolestí, jež před sto
lety přinášela první světová válka. Ano, toto tam chybělo, takže to napravuji aspoň dodatečně. A možná bych onu nešikovně zformulovanou větu
nahradil jinou: Pro toho, kdo chce jet na Ledro především za novými hudebními zážitky, měl by zkusit červen (tam jich je opravdu nepřeberně), kdo
si přeje, aby hlavní náplní zájezdu bylo setkávání lidí, jejichž předky kdysi
spojilo společné neštěstí, pro toho je tou nejlepší volbou jednoznačně září.
A to, že obojí má cosi do sebe, snad dvakrát zdůrazňovat nemusím.
Miloš Hlávka

Novoknínsk¯

zpravodaj
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Poděkování
• Poděkování za akci „Noc sokoloven“
Chtěl bych poděkovat všem, kteří připravili krásný večer sportovní a společenský v rámci akce Noc sokoloven. Tato Noc ukázala, že Tělocvičná jednota Sokol v Novém Kníně žije radostným sportovním a občanským životem.
Vychovává mladou generaci nejen ke sportu, ale také k vlastenectví, lásce
k národu, práci a učí vážit si jeden druhého. Celorepubliková akce pro sokoly proběhla v pátek dne 22. září a v sobotu 23. září. Další sportovní činnost
probíhala v neděli. Přehled přihlášených jednotek jsme mohli sledovat na
stránkách pořadatele sokol.eu.
Josef Mácha, zahradník
•	Účastnice rehabilitačního cvičení touto cestou děkují sportovní komisi za
finanční příspěvek, který pomůže rozšířit naše řady.
cvičenky

22

Novoknínsk¯

zpravodaj

9 / 2017

VÍČKA PRO KUBÍČKA 
Vážení sběrači víček.
Po dlouhém rozmýšlení, zda i nadále pokračovat ve sběru víček pro Kubíčka, jsem se rozhodla prozatím sbírání víček POZASTAVIT. Svoz víček byl
domluven na konec května, až se vrátíme z lázní, ale bohužel mezitím firma, která nám víčka odvážela, vyhlásila stopstav výkupu a i nadále víčka
do odvolání nevykupují. Oslovila jsem tedy jinou firmu, která ale již 4 měsíce slibuje, že mi víčka odveze. Do dnešního dne se tak i přes mé neustálé
urgování nestalo.
Ještě jednou vám všem moc děkujia možná zase někdy příště...
maminka Lucie

JUBILANTI MĚSÍCE ŘÍJNA 2017
• V říjnu slaví kulaté narozeniny paní Libuše
Reisserová. Oslavencem je i pan Miroslav
Vaniš.
• Jubileum mají paní Marie Kosmatová
a pan František Kukla.
• V říjnu slaví také pan Josef Drobílek.
Významné narozeniny má paní Marie
Hermová.
Všem oslavencům přejeme pevné zdraví,
hodně rodinné pohody a radosti do dalších let.

Měsíčník Novoknínský zpravodaj
Číslo 09/2017 vyšlo v Novém Kníně, dne 1. 10. 2017.
Ministerstvem kultury ČR evidováno po číslem MK ČR E 10608.
Vydává Městský úřad Nový Knín, nám. Jiřího z Poděbrad 1, 262 03 Nový Knín, IČ 00242888.
Uzávěrka příštího čísla: středa 25. října 2017

Novoknínsk¯

zpravodaj
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příloha novoknÍnského zpravodaje

Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce:
Zastupitelstvo obce na řádném zasedání dne 11. 9. 2017 zejména projednalo:
• rozhodnutí MěÚ Dobříš o uzavírce a užívání silnice III/11430 a III/11427 v rámci
automobilových závodů do vrchu;
• požadavek o pomoc při hledání
vhodného pozemku k otevření
záchranné stanice pro zvířata –
obec v současné době nedisponuje
vhodným pozemkem;
• postup školských zařízení pro aktivaci DS;
• nabídku služeb v oblasti šití závěsů
a opon pro kulturní zařízení;
• informace k pověření státního dozoru na pozemních komunikacích;
• poštovní podmínky při objednávkách hlasovacích lístků;
• informace k zajištění voličských
průkazů;
• informace k povolení provozování
hazardních her;
• oznámení o ukončení shromažďování podkladů pro vývaziště;
• žádost o vyložení soupisu nároků
vlastníků pozemků – KPÚ k. ú. Křeničná;
• registraci akce o poskytnutí dotace
na rekonstrukci TATRA 815;
• protokol o kontrole KHS v autokempu Stará Živohošť;

I

chotilsk¯

• protokol o kontrole plateb pojistného
na veřejném zdravotním pojištění;
• oznámení o vstupu na pozemek
v rámci okleštění větví u vedení el.
napětí;
• pozvánku na seminář „dotační příležitosti 2014-2020“;
• připomínku k projednávání nového
ÚP – bude řešeno v rámci jednání
o novém ÚP;
• stížnost na poničení dětského hřiště a návsi v Chotilsku – bude řešeno s dotyčnými dětmi a jejich
rodiči dne 18. 9. 2017;
• rozpočtové opatření č. 8 k rozpočtu
obce na rok 2017;
• návrh kupní smlouvy na pozemek
parc. č. 75/1, k. ú. Hněvšín, místní
část Knihy;
• návrh vnitřních směrnic obce:
Směrnice k podpisovým vzorům,
Organizační struktura obce;
• dodatek č. 3 ke smlouvě na servis
multifunkčního zařízení RICOH
MP C203AD;
• dohodu mezi obcí Chotilsko a MÚ
Praha 6 o využívání vodovodu na
Staré Živohošti;
• příspěvky pro rok 2017/2018 na předzpravodaj

9 / 2017
školní docházku do „obecně prospěšné společnosti ČAP“ a „lesního rodinného klubu Pod Trolím vrchem“;
• cenovou nabídku na zakoupení
a úpravu unimobuněk;
• příspěvek 14 000,- Kč na pěvecký
koncert k výročí první písemné
zmínky o Staré Živohošti;

• žádost o poskytnutí finančního příspěvku na zřízení babyboxu v Berouně;
• žádost o umístění dopravního zrcadla na pozemek parc. č. 253/1, k. ú.
Záborná Lhota.
-OÚ-

sobota

Svoz nebezpečného odpadu
Upozorňujeme občany na letos poslední termín svozu nebezpečného odpadu dle rozpisu společnosti DOKAS Dobříš, s. r. o.

21. 10.
2017

Svozové vozidlo bude přistaveno v sobotu 21. října vždy
10 minut na obvyklých místech:
• v Chotilsku od 10.53
• v Záborné Lhotě od 11.08
• v Prostřední Lhotě od 11.25
• v Mokrsku od 12.03.
Využijte možnosti zbavit se veškerého odpadu nebezpečného charakteru.

-OÚ-

Chotilský receptář
Začátek podzimu je doba sklizně kořenové zeleniny
a také čas dýní. Při pohledu na bohatou úrodu červené
řepy ze zahrádky jsem dostala chuť na boršč. Červená
řepa se v naší kuchyni nevyskytuje moc často, moje vzpomínky na ni v podobě nevábného sterilovaného salátu z ní
ve školní jídelně nejsou zrovna ideální. A přitom je červená řepa ve správné úpravě velmi chutná a především zdravá zelenina. Udělejte si boršč se mnou také. A dýni hokaido
si upečeme s parmezánem jako lehkou a chutnou večeři.

Pečená dýně hokaido s parmezánem
• - 4–5 lžic olivového oleje
• 100 g parmezánu
• lžička soli

chotilsk¯

• 1 ks dýně hokaido
• 1,5 lžičky libečku

zpravodaj
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Středně velkou dýni rozkrojíme, vybereme semeník se
semeny a nakrájíme na měsíčky. Slupku neloupeme! V misce
rozmícháme olivový olej se solí
a libečkem (čerstvým nebo sušeným). Parmezán najemno nastrouháme. Na vymazaný plech

poklademe dýni, potřeme směsí
oleje a posypeme sýrem. Dáme
péct do trouby vyhřáté na 180
stupňů, dokud není dýně měkká.
Pečenou dýni hokaido s parmezánem podáváme ještě horkou
jako chuťovku, lehkou večeři
nebo přílohu.

Boršč
•
•
•
•
•

500 g hovězího masa (přední)
300 g červené řepy
200 g hlávkového zelí
200 g kořenové zeleniny
rajský protlak nebo ještě lépe
rajče
• 1 cibuli
• 2 lžíce tuku
• 2 lžíce octa
• 3 bobkové listy
• mletý pepř
• sůl
• zakysanou smetanu
• kopr na ozdobení
Hovězí maso vložíme do většího hrnce, zalijeme dostatečným
množstvím vody a uvaříme
doměkka. Očistíme kořenovou
zeleninu i řepu a nakrájíme na

kousky, cibuli nadrobno, rajče na
kousky. Zeleninu za stálého míchání orestujeme na tuku v dostatečně velkém hrnci a necháme
dusit pod pokličkou (dle potřeby
podlijeme trochou vody). Po 15
minutách přidáme nakrájené zelí
a dusíme ještě 20 minut.
Uvařené měkké maso vyjmeme
z vývaru a nakrájíme na kousky.
Vývarem z masa zalijeme podušenou zeleninu v hrnci, polévku osolíme, opepříme, přidáme
bobkový list, dle chuti okyselíme (příp. osladíme) a dovaříme
společně doměkka. Na závěr
do polévky přidáme nakrájené
hovězí maso a necháme v polévce prohřát. Polévku rozdělíme
do talířů, každou porci doplníme
lžící smetany, příp. posypeme čerstvým koprem.

Dobrou chuť přejí

-Lhotské vařečky-

PRODEJ BRAMBOR
• konzumní brambory na uskladnění
• krmné brambory
termín prodeje: od 20. 9. 2017

III
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MAŠEK Bohuslav,
Záborná Lhota 3
Objednávky na tel.:

728 681 008

zpravodaj
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POJÍZDNÁ PRODEJNA
Ode dne 6. 9. 2017 bude každou středu do některých částí obce Chotilsko zajíždět POJÍZDNÁ PRODEJNA. Jedná se o následující zastávky a časy:
•
•
•
•

Mokrsko
Prostřední Lhota
Chotilsko
Sejcká Lhota

14.30
15.00
15.30
18.00

Jednotlivé časy jsou orientační (cca 10 minut) podle zájmu obyvatel
během předchozích zastávek. Po čase se vyhodnotí zájem občanů
o uvedenou službu a počet zastávek se buď rozšíří do dalších částí
obce (Křeničná, Záborná Lhota), nebo se některé již zavedené zastávky zruší.

chotilsk¯

zpravodaj
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Měsíčník pro Mokrovraty, Pouště9
1a// okolí
2016
2017

Mokrovratský

zpravodaj
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příloha novoknÍnského zpravodaje

Usnesení ze zápisu č. 28/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce
Mokrovraty, konaného dne 30. 8. 2017 od 19.00
• Usnesení č. 1-28/2017
Zastupitelstvo obce Mokrovraty volí
zapisovatelku JUDr. Veroniku Kučíkovou a jako ověřovatele zápisu
p. Karla Kaláta a p. Pavla Vohralíka.
Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů,
proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 2-28/2017
Zastupitelstvo
obce
Mokrovraty
schvaluje program jednání zastupitelstva obce dne 30. 8. 2017 takto:
1. Rozpočtové opatření č. 3/2017
2. Žádost o zajištění opravy pozemní
komunikace v k. ú. Pouště
3. Různé
Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů,
proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 3-28/2017
Zastupitelstvo
obce
Mokrovraty schvaluje rozpočtové opatření
č. 3/2017, které zahrnuje navýšení příjmů na položkách 1211 DPH
o 200 tis. Kč a 4216 „Ostatní invest. přijaté transfery ze SR“ o 303 689,- Kč,
snížení výdajů na § 3613 „Nebytové
výdaje“ o 100 tis. Kč, navýšení výdajů na § 3631 „Veřejné osvětlení“ o

I
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403 689,- Kč a § 6171 „Činnost místní
správy“ o 200 tis. Kč. Ostatní závazné ukazatele jsou nezměněny.
Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů,
proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.
• Usnesení č. 4-28/2017
Zastupitelstvo
obce
Mokrovraty
bere na vědomí žádost o zajištění
opravy pozemní komunikace v k. ú.
Pouště.
Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů,
proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.
Stanislava Ecklová
starostka obce
Inzerce

Firma v Mokrovratech
přijme uklízečku.
Pracovní doba pondělí a čtvrtek 7–11
hod. (možnost dohody na jiný termín).
Práce na DPP. Nástup možný ihned.

Bližší informace na tel.:
602 796 371.
zpravodaj
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Aktuality z naší školy – říJEN 2017
5. 10.
		
20. 10.

– návštěva místní knihovny v rámci „Týdne knihoven“
Příprava na drakiádu, která se koná 14. 10.
–v
 olby v budově školy – provoz ZŠ i MŠ pouze do
12.00 hodin
26. 10.–27. 10. – podzimní prázdniny ZŠ, provoz MŠ podle přihlášených dětí
31. 10.
– Halloween
Vážení spoluobčané,
první měsíc v naší škole přinesl pro všechny mnoho nového, zajímavého i poučného. Za nejdůležitější změnu považujeme výstavbu nového plotu
okolo zadní části školní zahrady, zavezení veškerých nerovností zeminou
a vysetí nového trávníku, za což děkujeme obci Mokrovraty. Školní zahrada nyní skýtá mnohem více prostoru pro různé činnosti a aktivity dětí.
Nejedná se pouze o hry, ale i o plnění úkolů z tělesné, výtvarné i pracovní
výchovy a zejména pak environmentální výchovy. Ochrana přírody a pěstování kladného vztahu k ní patří v naší škole dlouhodobě mezi nejdůležitější
úkoly. Novinkou se stal i „hmyzí hotel“, který pro nás vyrobil pan František
Zouhar, a děti spolu s žáky připravili pro nejmenší obyvatele živočišné říše
nové příbytky. Věříme, že poskytne žákům nejen zajímavý pohled na život
hmyzu, ale přinese i mnohá poučení.
Po úvodní třídní schůzce se konalo tak jako každoročně přátelské
posezení s rodiči i dětmi na školní zahradě spojené s opékáním špekáčků
i možností si zazpívat. Ráda bych poděkovala Ing. Tomáši Havlíčkovi, který
nás každý rok při této akci doprovází na kytaru.
18. 9. jsme zhlédli v příbramském divadle starý známý příběh v novém kabátě „Ať žijí duchové“. Viděli jsme na vlastní oči neviditelná kouzla,
slyšeli živě hranou hudbu a zpívající a tančící loutky i herce.
„Pouťové pečení“ se stalo v naší škole již tradicí. Děti z MŠ i žáci ze
ZŠ se na něj nejen velmi těší, ale i důkladně připravují a jsou zdatnými pomocníky. Odpoledne se k nim přidaly i některé maminky a společně upekli
různé pouťové dobroty, kterými se naše škola prezentuje na mokrovratské
pouti. První podzimní den jsme oslavili průvodem „podzimních skřítků“
a připomenuli jsme si charakteristické znaky podzimu.
Správné chování v silničním provozu si děti i žáci připomněli besedou s pracovníky Dopravního hřiště Příbram a získané poznatky i své dovednosti si vyzkoušeli na jejich hřišti. Jak je vidět, do nového školního roku
jsme se pustili s velkým nasazením a věříme, že nám vydrží po celý rok.
zaměstnankyně ZŠ a MŠ Mokrovraty

MOKROVRATSK¯

zpravodaj
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Svoz nebezpečného odpadu

21. 10.
2017

V sobotu 21. 10. 2017:
• Mokrovraty, před obchodem
• Pouště, náves			

12.30–12.40 hod.
12.43–12.53 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.

Svoz elektroodpadu a objemného odpadu

sobota

4. 11.
2017

V sobotu 4. 11. 2017 od 10.00 do 12.00:
• Mokrovraty – dvůr u hasičské zbrojnice
• Pouště – u kontejnerů na tříděný odpad
Elektroodpad - pouze kompletní elektrozařízení:
pračky, mikrovlnky, ledničky, vrtačky, vysavače,
žehličky apod.
Objemný odpad: koberce, lina, nábytek, matrace
apod. Pneumatiky nepatří do objemného odpadu!

Občané a chataři z Mokrovrat a Pouští mohou odpad na těchto místech
odkládat zdarma.

Oznámení o době a místě konání voleb
1. V
 olby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají:
• v pátek dne 20. října 2017 od 14.00 do 22.00 hodin a
• v sobotu dne 21. října 2017 od 8.00 do 14.00 hodin.
2. M
 ístem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost Základní škola Mokrovraty, Mokrovraty
č. p. 63 pro voliče s trvalým pobytem v Mokrovratech
a Pouštích.

III
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21. 10.
2017
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Obec Mokrovraty Vás zve na tradiční

DRAKIÁDU
spojenou se soutěží

O NEJLEPŠÍ MOKROVRATSKÝ ŠTRÚDL
Nenechte si ujít možnost pochlubit se pekařským uměním a přihlaste svůj štrúdl
do soutěže. Každý závin bude u zápisů draků zaevidován a označen číslem, takže
hodnocení bude zcela anonymní. Posuzovat se bude vzhled, chuť a originalita.

Přijďte ochutnat a hodnotit

v sobotu 14. října 2017 od 13.30 hod.
na fotbalové hřiště v Mokrovratech.

Účast s drakem vlastní výroby výhodou!
Nejen děti čeká mnoho zábavy...
Obec Mokrovraty Vás zve na

Mokrovratské dýňování
v sobotu 28. října 2017 od 13.30 hod.
do parku v Mokrovratech nad prodejnou
Program:
společné „dlabání“, zdobení a vyřezávání dýní, výroba dýňových strašidýlek,
skřítků a luceren, soutěže a hry, po setmění zapalování vyrobených dýní
Pro labužníky:
vaření z dýní, dýňové občerstvení a recepty
S sebou vzít:
DÝNI, ostrý nůž na vyřezávání, nástroje na dlabání a prkénko

informace na tel.: 604 308 910
MOKROVRATSK¯

zpravodaj
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INZERCE

Dne 3. listopadu 2017 od 18.00 hod.
se v podkroví novoknínské radnice uskuteční:

autorský večer

Miloše Hlávky

Co pravděpodobně uslyšíte:
některé Milošovy básničky, povídky a také písničky v autorově podání.
Většinu z nich uslyšíte pravděpodobně poprvé v životě, přestože
některé vznikly už poměrně dávno.
Co určitě neuslyšíte:
písničky, jež má ve své evidenci OSA NOSTRA jakožto chráněné
copyrightem.
Účinkující a autor v jedné osobě tímto výše zmíněnou mafii upozorňuje, že jí není
(a nechce být) zastupován, a tato tudíž nemá nárok ani na haléř tzv. autorských poplatků.

Diplomovaná zdravotní sestra
nabízí pomoc v domácnosti:
GRSURYRGNOpNDĢLGRQHPRFQLFH
GRSURYRGQD~ĢDG\QHERGRREFKRGĪ
DVLVWHQĀQtVOXçED
REVWDUiQtOpNĪLQiNXSX
- výpomoc v domácnosti
SRKOtGiQtGďWt
Mám 25 let praxe
a mám k dispozici
RVREQtDXWRPRELO

9ROHMWHWHOĀtVORQHERSLåWHQDPDLOHYD#YROQ\F]

INZERCE
Město Nový Knín a Muzeum zlata,
pobočka Hornického muzea Příbram
Vás zvou na

NOVOKNÍNSKÉ
DÝŇOVÁNÍ
Kdy: 28. 10. 2017 od 14:00 do 18:00 hod.
Kde: v restauraci Na Merendě
Program:
• Malování na obličej
•V
 ýroba originálních lampiček z dýní
a tvořivá dílna pro děti a dospělé
S sebou: nožíky a lžíce na dlabání dýní

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Restaurace Na Merendě Vás zve na

„Dušičkovou
párty“

šidelní…!

Jezte , pijte a buďte stra

Která se koná dne 28. 10. 2017
od 20:00 hod.
Po celý večer bude zajištěna hudba
a pro dospělé malování na obličej.
Masky s sebou a dobrou náladu

☺

INZERCE
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