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Zprávy ze zasedání mÁstské rady a zastupitelstva
Výpis
z U S N E S E N Í þ.6/07
ze schĤze Rady mČsta
Nový Knín
5.2.2007
Usnesení þ. 1-6/2007 - RM
Rada mČsta Nového Knína
s c h v a l u j e program schĤze rady mČsta
konané dne 5.2.2007.
Usnesení þ. 2-6/2007 - RM
Rada mČsta Nového Knína
b e r e n a v Č d o m í informaci starosty
mČsta o aktuální situaci v oblasti žádostí o dotace na vodovod, kanalizaci a ýOV.
Usnesení þ. 3-6/2007 - RM
Rada mČsta Nového Knína
b e r e n a v Č d o m í informaci starosty
mČsta o jednání s Farní charitou ohlednČ zajištČní investic pro dĤm s peþovatelskou službou
ve Starém KnínČ.
Usnesení þ. 4-6/2007 - RM
Rada mČsta Nového Knína
b e r e n a v Č d o m í informaci starosty
mČsta o zakoupení traktoru pro potĜebu údržby
mČsta vzhledem k technickému stavu a nerentabilnosti opravy stávajícího.

Usnesení þ.7-6/2007 –RM
Rada mČsta Nového Knína
b e r e n a v Č d o m í informaci starosty
mČsta o žádosti Jednoty o odkoupení pozemku
st. 65/2 v k.ú. Nový Knín.
a d o p o r u þ u j e zastupitelstvu mČsta prodat pouze pozemky pod budovou.
Usnesení þ.8-6/2007-RM
Rada mČsta Nového Knína
b e r e n a v Č d o m í návrh rozpoþtu na rok
2007 pĜedložený starostou mČsta
a d o p o r u þ u j e zastupitelstvu mČsta ke
schválení.
Ing. Tomáš Havlíþek
starosta mČsta

Dr. Miloš PetĜík
místostarosta

V Novém KnínČ dne 5.2.2007

Finan´ní úÏad
Pracovníci Finanþního úĜadu v DobĜíši budou
v pondČlí 12.3. a 19.3. 2007
v dobČ od 15.00 do 17.30 hodin
na MČstském úĜadČ v Novém KnínČ
pĜijímat daĖová pĜiznání
a poskytovat konzultace k nim
pro lepší dostupnost našim obþanĤm.

POZVÁNKA

Usnesení þ. 5-6/2007 - RM
Rada mČsta Nového Knína
b e r e n a v Č d o m í a s c h v a l u je
nabídku a uzavĜení smlouvy s firmou Tomovy
parky na nezbytné opravy, nátČry a revizi dČtského hĜištČ u bytovek na jaĜe letošního roku.

Pozemkový úĜad PĜíbram zve všechny vlastníky pozemkĤ zahrnutých do pozemkové úpravy v katastrálním území Kozí Hory na úvodní jednání pro komplexní pozemkovou úpravu
v pátek 23. bĜezna 2007 v 16.00 hodin do
jídelny Základní školy v Novém KnínČ.

Usnesení þ. 6-6/2007 - RM
Rada mČsta Nového Knína
s c h v a l u j e uzavĜení smlouvy s firmou Lesoprojekt na vyhotovení lesního hospodáĜského
plánu dle pĜedložené nabídky za 420,- Kþ /ha
a ukládá
starostovi mČsta zajistit podání žádosti na dotaci na zhotovení LHP na Ministerstvu zemČdČlství ýR po schválení LHP.

Zprávy ze Sokola
Vážené sestry, vážení bratĜi, sokolové!
V úterý 6.3.2007 od 19.00 hodin se koná
valná hromada naší jednoty s volbou výboru
na následující volební období a dalším moc
pČkným programem.
Prosíme, pĜijćte všichni.
Za výbor Sokola - Milan Brejcha
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Spole´enská kronika
Jubilanté mČsíce bĜezna 2007
Josef Holý
Marie ýerná
Josef Velebil
Božena Slavíková
Marie Kozová

70 let
75 let
85 let
85 let
90 let

Všem oslavencĤm pĜejeme hodnČ zdraví a pohody do dalších let.

VýmÁna Ïidi´ských pr×kaz×
Vážení spoluobþané,
na základČ oznámení z Ministerstva dopravy Vás upozorĖujeme na nutnost výmČny Ĝidiþských
prĤkazĤ vydaných od 1. þervence 1964 do 31. prosince 1993.
Bližší informace naleznete na úĜední desce obecního úĜadu, pĜípadnČ na dopravnČ správních
agendách vydávajícího úĜadu dle místa trvalého pobytu držitele Ĝidiþského prĤkazu.
Ke konci roku mohou být z provozních dĤvodĤ výmČny Ĝidiþských prĤkazĤ spojeny s velmi
dlouhým þekáním ve frontách na úĜadech. Nelze opomenout, že Ĝízením vozidla bez platného Ĝidiþského prĤkazu se Ĝidiþ dopouští dopravního pĜestupku. Proto, prosím, s výmČnou Ĝidiþských
prĤkazĤ za nové neotálejte!

Informace k povolení odbÁru z vodních zdroj×
Povinnosti majitelĤ studní:
1. Lidé (nepodnikatelé), kteĜí mají studnu postavenou pĜed rokem 1955, nemusejí dČlat nic, žádné povolení nepotĜebují – tyto studny jsou automaticky povolené.
2. Lidé (nepodnikatelé), kteĜí mají studnu postavenou po roce 1955 a mají k ní stavební a kolaudaþní rozhodnutí a povolení k odbČru pitné vody, nemusejí dČlat nic, mají všechny potĜebné
doklady.
3. Lidé (nepodnikatelé), kteĜí mají studnu postavenou po roce 1955 a mají k ní stavební a kolaudaþní rozhodnutí a povolení k odbČru užitkové vody – záleží na pĜesné formulaci tohoto povolení – lepe konzultovat na stavebním úĜadu.
4. Lidé, kteĜí mají studnu bez stavebního a kolaudaþního rozhodnutí i bez povolení k odbČru
vody, by si mČli pĜíslušná povolení do konce roku opatĜit.
5. Lidé, kteĜí mají studnu postavenou po roce 2002 a mají k ní všechna povolení, nepotĜebují
nic – bez ohledu na to, zda se jedná o užitkovou, þi pitnou vodu.
Všechna potĜebná povolení pro náš region povoluje Vodoprávní úĜad v DobĜíši.
Informace na internetu : www.mze.cz, www.zanikpovoleni.cz
PĜípadné dotazy Vám zodpoví Knížek František a PrĤša Ladislav na tel. þ. 318 533 382

ProslunČná tĜetí únorová sobota pĜála všem
úþastníkĤm
maso pustníh o
Masopust
veselí, které si
našlo v kalendáĜi svoje pravidelné místo jako lidová zábava.
Svoji pouĢ mČstem zahájilo po desáté hodinČ
dopolední Jeho veliþenstvo král s královnou
v doprovodu hradních muzikantĤ, kejklíĜĤ a poþetné skupiny poddaných. PrĤvod doprovázel
královský koþár, pojízdný šenk s polní kuchyní.

Na svojí celodenní pouti navštČvoval jednotlivá
stavení, kde byl vždy štČdĜe pohoštČn vybranými
pochoutkami a pálenkou, aby svou pouĢ zakonþil v odpoledních hodinách na námČstí JiĜího
z PodČbrad. Poté zde Jeho veliþenstvo král pĜi-

Policie ³R
…hledám parĢáka þi parĢaþku
Možná jste si všimli plakátĤ s touto upoutávkou, které jsou vyvČšeny po celém území ýR. Je
pravda, že v souþasné dobČ postrádáme policisty,
tento stav nám však není lhostejný a hodláme ho
zmČnit.
Máme Ĝešení pro ty, co nebaví stereotypní a
nudná práce bez dalších sociálních výhod, pro ty,
co budou brzy dČlat maturitu a nevČdí, kam dál, a
nechtČjí daleko dojíždČt za prací.
Nabízíme zajímavou práci, práci s lidmi, plnou
vzrušení, pĜedevším v tzv. pĜímém výkonu služby v uniformované složce – poĜádková a dopravní policie. Dále nabízíme kariérní postup, 6 týdnĤ dovolené, studijní volna, ozdravné pobyty,
resortní sportovní zaĜízení, pĜíspČvky na dovole-

kázal zastĜelit medvČda odchytnutého v podbrdských lesích. Za velkého jásotu všech pĜítomných byla mrtvá šelma pĜevezena do místního
šenku Na MerendČ, kde masopustní veselí pokraþovalo.
PoĜadatelé dČkují touto cestou všem, kteĜí se
zúþastnili pĜíprav a poté samotného prĤvodu.
Zvláštní podČkování patĜí majiteli restaurace Na
MerendČ panu Lojzíkovi Brejchovi a jeho ženČ
Danušce, panu Jendovi KosaĜovi za zapĤjþení a
panu VráĢovi Dolejšovi z Libþic za pĜevezení
koþáru, panu Františku Snopkovi z Chotilska za mistrné úþinkování za volantem své káry,
pánĤm Milanovi Koþímu z Libþic, Láćovi Šrámkovi a Láćovi
Pechaþovi za pomoc pĜi vybavení polní kuchynČ, panu Jindrovi
Hlávkovi za odvoz muzikantĤ,
paní Jitušce Rejškové za hlídání
malých maškarýn z Ĝad ochráncĤ
pĜírody, panu ěípovi z Mokrovrat za zapĤjþení polní kuchynČ,
paní MartinČ Hošofové a jejím
skvČlým koníkĤm, pani EvČ Jarolímkové, královské maskérce a
pĜedevším pak sudovickým stálicím Josefu Hájkovi a Láćovi
Hájkovi s rodinou za skvČlé uvítání a pohoštČní na sudovickém
"Rýgráku". V neposlední ĜadČ
patĜí podČkování MČstu Nový Knín a jejímu skvČlému starostovi ing. Tomáši Havlíþkovi.
Všem, kteĜí nezamkli pĜed masopustním prĤvodem své obydlí a nemalou mČrou pĜispČli na
prĤbČh této lidové veselice, kterou symbolicky
konþí nadvláda zimy a vítá se pĜíchod jara,
chtČjí poĜadatelé veĜejnČ podČkovat.
J.ý.
né a kulturní akce. Hlavní výhodou je i sociální
zabezpeþení do budoucna, pĜi skonþení služebního pomČru nárok na odchodné a na výsluhový
pĜíspČvek.
PĜíklad platového ohodnocení nastupujícího
policisty bez praxe – hrubý služební pĜíjem min.
15. 840,- Kþ.
Požadujeme: obþanství ýR, vČk nad 18 let,
bezúhonnost, stĜední vzdČlání s maturitou, fyzickou, zdravotní a osobní zpĤsobilost k výkonu
služby. Dále je potĜeba projít základní odbornou
pĜípravou v délce 12 mČsícĤ v policejním stĜedisku, kde jsou probírány kriminalistika, psychologie, právo, stĜelecká pĜíprava aj. a poté 6 mČsícĤ
Ĝízené praxe na vybraných útvarech.
V pĜípadČ zájmu volejte tel. þíslo 974 879 400
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Spoleêenská kronika
Jubilanté müsíce bĊezna 2007:
14. 3.

Josefa Škodná z Chotilska

96 let

23. 3.

Ludmila Budková ze Záborné Lhoty

82 let

Jubilantkám srdeþnČ pĜejeme hodnČ zdraví.

Zprávy ze zasedání
obecního zastupitelstva

Kultura

VýĖatek ze zasedání obecního
zastupitelstva ze dne 29. 1. 2007

SDH ProstĜední Lhota
srdeþnČ zve na tradiþní

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:

Josefskou zábavu

- rozpoþet obce na rok 2007 jako vyrovnaný v objemu pĜíjmĤ a výdajĤ 6 010 000,Kþ.
- návrh finanþního výboru na jednostranné
zvýšení nájemného z bytĤ dle zákona þ.
107/2006 Sb.
- smlouvu s f. DOKAS DobĜíš na rok
2007 o nakládání s komunálním odpadem a zakoupení 2 ks kontejnerĤ na tĜídČný odpad papíru.
- uzavĜení smlouvy o smlouvČ budoucí na
zĜízení vČcného bĜemene a souhlasného
prohlášení k umístČní stavby a na poz.p.
þ. 407/5 v k.ú. KĜeniþná pro stavbu Chotilsko, kVN, St. ŽivohošĢ, þ.p. 25
- návrh smlouvy firmy Realistav s.r.o.
ýeské BudČjovice na uložení zemní kabelové pĜípojky do pozemku par.þ. 407
v k.ú. Záborná Lhota, pro stavbu základnové stanice BTS GSM spol. T-Mobile
CZ a.s.
- poskytnutí finanþního pĜíspČvku na rok
2007 ve výši 20 000,- Kþ TJ ProstĜední
Lhota.
- ponechání horní garáže u bývalé MŠ
k užívání pro SDH ProstĜední Lhota.
- založení veĜejné sbírky pro rok 2007 na
opravu kostela v Živohošti.
- zakoupení motorové pily pro SDH Chotilsko.
- zakoupení 10 ks pánských vycházkových
uniforem pro SDH ProstĜední Lhota a 2
ks dámských vycházkových uniforem
pro SDH Chotilsko.
-tajemník OÚ-

16. 3. 2007 od 19.30 hodin
v restauraci „U Malých“.
K tanci a poslechu hraje
hudební tČleso p. Stibora.
Velká a bohatá tombola:
hlavní cena živé sele.
-to-

SDH
ProstĆední Lhota
12. ledna se konala v pohostinství „U Malých“ výroþní valná hromada þlenĤ našeho
sboru za úþasti hostĤ: p. Kykala z Okresního
sdružení hasiþĤ PĜíbram, ing. Hendrycha, Ĝeditele územního odboru PĜíbram HZS, zástupcĤ
okolních SDH a dalších pĜíznivcĤ našeho sboru. Mimo jiné jsme zhodnotili þinnost našeho
sboru v loĖském roce, zásahovou, sportovní i
kulturní. I pĜesto, že naše technické vybavení
se nedá srovnávat s výkonem okolních sborĤ,
pĜivezly naše ženy ze soutČží þtyĜi poháry,
z toho jeden putovní, kdy obhájily na soutČži
v Solopyskách 1. místo z roku 2005. Dále jsme
pĜednesli naše úkoly a plány na rok 2007, zejména na vybavení našeho sboru kvalitnČjší
technikou, což je bohužel vázáno na získání
finanþních prostĜedkĤ, a to jak z brigád, tak ze
sponzorských darĤ. PodČkování patĜilo všem,
kteĜí nás v roce 2006 podpoĜili. Hosté hovoĜili
hlavnČ o prohlubování spolupráce mezi profesionálními a dobrovolnými hasiþi a nutnosti
prevence požárĤ, která se týká nejen þlenĤ
SDH, ale každého obþana.
Od þtvrtka 18. 1. veþer do páteþního poledne
zasahovali naši þlenové pĜi odstraĖování ná-

sledkĤ silného vČtru, ve spolupráci s SDH Chotilsko pĜi odstranČní padlých stromĤ na silnici v lese
mezi ProstĜední Lhotou a Chotilskem a pĜi rozĜezání stromĤ a úklidu silnice mezi ProstĜední Lhotou a Okrskem po vyvrácení velké lípy „Na klínku“, která bohužel také nevydržela nápor vČtru a
v jednu hodinu po pĤlnoci padla kolmo na silnici. NaštČstí se nikomu nic nestalo. V pátek dopoledne jsme odklízeli padlé stromy na elektrické vedení a cestu v Kobylníkách.
I pĜi výjezdech k likvidaci následkĤ silného vČtru museli naši þlenové použít svá soukromá auta
a svou techniku, vzhledem k tomu, že vybavení vČtšiny SDH je na nízké úrovni z dĤvodu nedostatku finanþních prostĜedkĤ. Na výroþní valné hromadČ našeho 23. okrsku, která se konala 16.
února v Novém KnínČ, se o této problematice také hovoĜilo a údajnČ Sdružení hasiþĤ jedná
s pojišĢovnami o možnosti pĜíspČvku pro SDH na jejich þinnost a hlavnČ zajišĢování prevence
požárĤ. Doufejme, že se podaĜí tato problematika dotáhnout s pomocí zákonĤ alespoĖ zþásti do
zdárného konce a SDH nebudou závislé jen na obcích, pĜíp. sponzorských darech.
-Výbor SDH ProstĜední Lhota-

Zdraví jménem med
„Nerozþiluj se, pij mléko s medem, pČstuj divadlo, gymnastiku a dožiješ se vysokého stáĜí“…
Blahodárné úþinky medu na lidský organismus jsou známé již tisíce let. Aby však byly skuteþnČ
pĜíznivé, musí být tato potravina kvalitní. Dobrý med pozitivnČ ovlivĖuje nejen tČlesnou, ale i
psychickou stránku þlovČka. Ideální by bylo postavit si na zahradu nČkolik úlĤ a získávat med od
vlastních vþel. Kvalitní med se dá obstarat i jinak. PĜestože se tvrdí, že zdraví patĜí mezi hodnoty,
které se koupit nedají, investice do nČkolika sklenic této pochutiny se rovná pĜíplatku na zdraví.
Med je potravina pĜírodního sacharidového charakteru. Vþely jí vytváĜejí z nektaru nebo medovice, které sbírají, pĜetváĜejí, kombinují se svými specifickými látkami, skladují a nechávají zrát
v plástech. PĜi nČm se mČní chemické složení medu a vzniká Ĝada blahodárných látek. NejvČtší
pĜínos medu pro lidský organismus spoþívá v tom, že neobsahuje témČĜ žádný složitý cukr, jako
napĜ. Ĝepný, ale jen jednoduché cukry ovocný a hroznový. Lidské tČlo tráví Ĝepný cukr velmi složitČ a potĜebuje k tomu mnoho minerálĤ, zejména vápníku. PrávČ proto se lidem, kteĜí dlouhodobČ sladí bílým Ĝepným cukrem þasto kazí zuby a Ĝídnou kosti. Naopak ovocným a hroznovým
cukrem obsaženým v medu naše tČlo žádnou práci nemá, tyto cukry mohou ihned pĜejít do krve a
být k dispozici jako bezpeþný zdroj energie. NČkteĜí lidé s nadváhou se obávají konzumovat med
pro jeho vysokou energetickou hodnotu. Obavy jsou však zcela zbyteþné. PĜevažujícím jednoduchým cukrem je cukr ovocný – glukózu. Dostane-li tČlo vČtší porci energie, než právČ potĜebuje,
nadbyteþná glukóza se pĜemČní na jaterní škrob glykogen. Ten pak pĜispívá k obnovČ jater poškozených škodlivinami.

Druhy medu a jak ho uchovávat
Med rozeznáváme tekutý, pastovaný a zkrystalizovaný. Tekutý je med vČtšinou jen po urþitou
dobu po medobraní. PozdČji krystalizuje, což dokazuje jeho neporušenost. Pro další použití ho
mĤžeme buć rozpustit, v domácnosti je to ale problém, protože nesmíme použít teplotu vyšší než
45 °C. Další možností je zakoupit med pastovaný (med krémový). Pastování je nejšetrnČjší uchování medu ve stavu vhodném ke konzumaci a spoþívá v prostém míchání medu. PĜi tomto míchání vzniknou menší krystalky a med získá nádhernou krémovitou konzistenci a dále již netuhne.
Ideální je nakoupit med pĜímo od vþelaĜe v dobČ medobraní. V tomto pĜípadČ vČnujte velkou
pozornost obalu. Nikdy nedávejte þerstvý med do sklenic napĜ. od okurek nebo jiných aromatických zavaĜenin – váže pachy.
-mí-

Vandalové mezi námi
Od nepamČti stával v Mokrsku u rybníka kĜížek zasazený do
kamenného kvádru, aniž bychom si to možná uvČdomovali, byl
symbolem obce a objevoval se i na pohlednicích.
PravdČpodobnČ v noci z nedČle 4.2. na pondČlí 5.2. ho neznámý vandal vylomil z kamene a pohodil za autobusovou þekárnu. Nevíme, co ho k tomuto þinu vedlo, ale nemČli bychom být
k tČmto lidem lhostejní a více si všímat svého okolí.
Doufáme, že se podaĜí za pomoci Obecního úĜadu Chotilsko
kĜížek opravit a on bude i nadále patĜit k symbolĤm Mokrska.
PodČkování patĜí p. Tušovi, který ulomený kĜíž uschoval a na
celou vČc upozornil.
-m.š.-

Výmøna Ćidiêských
prĎkazĎ
„ěidiþské prĤkazy vydané od 1. þervence 1964 do 31. prosince 1993 jsou jejich držitelé povinni vymČnit do 31. prosince 2007“. Po tomto datu bude jízda se starým ěP považována za jízdu
bez platného Ĝidiþského oprávnČní, a to se všemi právními a finanþními dĤsledky.
Kterých ěP se výmČna týká?
ěP vydávané v období
1. 7. 1964 - 1986

ěP vydávané v období 1987 - 1991

ěP vydávané v období 1992 - 1993

Kolik výmČna bude stát?
- výmČna ěP je osvobozena od správního poplatku
Kde vymČnit svĤj ěP?
- na pĜíslušném pracovišti obecního úĜadu obce s rozšíĜenou pĤsobností
MČÚ DobĜíš, Evidence ĜidiþĤ tel. 318 533 322 (dle místa trvalého pobytu držitele
Ĝidiþského prĤkazu)
Co s sebou?
- platný doklad totožnosti (obþanský prĤkaz, pas)
- jednu fotografii o rozmČrech 3,5x4,5 cm
- Ĝidiþský prĤkaz, kterému konþí platnost
Jak dlouho trvá vystavení nového ěP?
- zpravidla 15 – 20 dní (dle poþtu žádostí)
-mo-
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PohĆební služba
JiĆí Kotrch
DobĆíš, Pražská 215
tel.: 318542019,
mobil 606446698 nebo 721500496

Kompletní služby
v pohĆebnictví
DobĆíš, Nový Knín a okolí

Novoknínský zpravodaj
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Okénko ze školství
ZPRÁVY Z ýINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Florbalový turnaj DobĜíš
V sobotu 16. prosince 2006 se v tČlocviþnČ 1. Základní školy DobĜíš uskuteþnil florbalový turnaj
chlapcĤ kategorie IV. (8. a 9. roþník). PĜestože jsme
nebyli v úplnČ nejsilnČjší sestavČ, prošli jsme bez
problému vČtší þástí turnaje, když jsme vysoko poráželi své soupeĜe: napĜ. 1. ZŠ DobĜíš 10 : 2, dále ZŠ
Neþín, tercii a kvartu Gymnázia DobĜíš. Pro vítČzství
nám vzhledem k lepšímu skóre staþila v posledním
zápasu se ZŠ Mníšek p. Brdy plichta, bohužel po
velmi tvrdém boji (což našemu technickému družstvu pĜíliš nevyhovuje) jsme prohráli 3: 4 a obsadili
druhé místo. Školu reprezentovali: Vladimír Pejla,
ŠtČpán Chlumecký, Pavel Vondrák a František a Tomáš Kuklovi.

únor 2007
MATEěSKÁ ŠKOLA NOVÝ KNÍN
INFORMUJE
Vydávání žádostí k pĜijetí dČtí do MŠ
pro školní rok 2007/2008 probČhne
v týdnu od 5. – 9. bĜezna 2007 po celý
den (do 16.00 hod.) v budovČ mateĜské
školy, Staroknínská 318.
PĜijímání žádostí k pĜedškolnímu vzdČlávání (dĜíve zápis do MŠ), které musí být
ĜádnČ vyplnČné a potvrzené dČtským lékaĜem, se uskuteþní ve þtvrtek 22. bĜezna od
13.00 hod. do 16.00 hod. v budovČ mateĜské školy. S sebou vezmČte rodný list
dítČte! Náhradní termín možný po telefonické domluvČ s paní zást. Ĝeditele Janou
Smrþkovou. PĜípadné další dotazy na tel.
þíslech 318593206, 724312607.
PaedDr. Miloš PetĜík, Ĝeditel školy

Chemická olympiáda
Dne 26. ledna 2007 se v PĜíbrami uskuteþnilo okresní kolo Chemické olympiády žákĤ ZŠ a víceletých gymnázií, kam se probojovali ti nejlepší z padesáti úþastníkĤ základního kola. Naši školu
reprezentoval pod vedením p.uþ. Mgr. Mileny Novotné Filip Neubauer, který se v kategorii základních škol umístil na 6. místČ.
LyžaĜský výcvik žákĤ 7. tĜíd
Již tradiþnČ se konal ve Strážném v Krkonoších (ubytování v Penzionu U FilipĤ), a to od 10. do
17. února 2007. Vzhledem k letošním nepĜíznivým snČhovým podmínkám pro lyžaĜe jsme mČli
ještČ štČstí a celý týden prohánČli sjezdové i bČžecké lyže.
Konverzaþní soutČž v anglickém jazyku
Tato soutČž se uskuteþnila 15. února v PĜíbrami, naše barvy hájila Karolína Sabonová a umístila
se na 11. místČ (angliþtinu vyuþuje p.uþ. Anna Hájková).

Novoknínský zpravodaj
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Brdy nejsou daleko
O tom, že vláda USA by na našem území ráda
vybudovala své vojenské zaĜízení, se ve sdČlovacích prostĜedcích píše již nČkolik mČsícĤ (aþ
více þi ménČ tutlaná jednání se vedou již mnohem delší dobu a již tehdy se nČjaké zvČsti na
veĜejnosti objevily). Teprve nedávno se ukázalo, že by se mČlo jednat o vybudování amerického „protiraketového“ radaru ve vojenské þásti Brd, tedy pomČrnČ blízko našeho regionu.
PodrobnČjší rozbor všech pro a proti je bohužel nad prostorové možnosti Novoknínského
zpravodaje a navíc je tĜeba upozornit na argumenty obou stran, jakkoliv ti, kdo mČ aspoĖ
trochu znají, velmi pravdČpodobnČ uhádnou,
jaký je mĤj názor na vČc. Proto uvádím aspoĖ
nČkolik internetových adres:
http://www.nezakladnam.cz – obþanská iniciativa Ne základnám (nejaktivnČji se zde angažují lidé z Humanistické strany a dále lidé
z organizací, které lze s jistým pĜimhouĜením
oka oznaþit za trockistické, ale pĜihlásilo se k ní
kolem padesáti organizací velmi rĤznorodého
zamČĜení, napĜíklad vþetnČ Ekumenické akademie, tedy organizace jednoznaþnČ kĜesĢanského
charakteru), zde je možné stáhnout, vytisknout
a podepsat petici za referendum o výše uvedené
otázce. „Papírové“ podobČ petice dávají organizátoĜi pĜednost z toho dĤvodu, že „internetový
podpis“ lze snáze zfalšovat (pokud nejde o certifikovaný elektronický podpis, ale ten zase
nemají zdaleka všichni uživatelé Internetu, takže pokud by organizátoĜi trvali na jeho použití,
byl by poþet možných signatáĜĤ už tímto znaþ-
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nČ omezen). V nČkterých mČstech existují místa, kde jsou petiþní archy k dispozici a petici
tam lze podepsat (napĜíklad nČkteré þajovny),
v Novém KnínČ o takovém místČ aspoĖ zatím
nevím. (Pokud by se nČkdo takový našel, urþitČ
by to nebylo na závadu.)
http://www.prozakladnu.cz – web stoupencĤ
vybudování americké základny (za webem stojí
pĜevážnČ aktivisté z Ĝad Mladých konzervativcĤ). Souhlas s peticí za umístČní americké základny na þeském území je zde možno vyjádĜit
pĜímo po Internetu. Jak jsem však napsal již
výše, nevýhodou je, že v takovém pĜípadČ mĤže
v podstatČ kdokoli „podepsat“ jak sebe, tak i
kohokoliv jiného, což ke vČrohodnosti takové
petice pĜíliš nepĜispívá. Ke cti autorĤ tohoto
webu budiž Ĝeþeno, že na nČj umístili i diskusní
fórum – aspoĖ v dobČ, kdy jsem tyto stránky
navštívil, fungovalo.
Velmi kvalitní informace (nejen) k tomuto
tématu podle mČ pĜináší internetový deník Britské listy (http://www.blisty.cz), pĜevažují zde
ovšem þlánky vyznívající proti radaru. Naopak
hájení tohoto zaĜízení lze oþekávat od konzervativního Obþanského institutu (http://www.
obcinst.cz). Lze se samozĜejmČ obrátit i na internetové i jiné informaþní (þi propagandistické) zdroje jednotlivých politických stran. KromČ toho na výše uvedených adresách lze nalézt
spoustu dalších odkazĤ, takže informaþní vakuum (aspoĖ uživatelĤm Internetu) rozhodnČ nehrozí.
A pokud snad nČkteré údaje (hlavnČ technické
podrobnosti) pĜece jen nelze nalézt, kdo ví, zda
i to nelze považovat za sdČlení (a argument)
svého druhu.
Miloš Hlávka

Zpráva z ´innosti SDH Lib´ice
27. ledna jsme uspoĜádali od 19.hodin výroþní valnou hromadu v místním hostinci „U DolejšĤ“.
Za nepĜítomnosti manželĤ Moravcových vzali do rukou iniciativu mladší hasiþi a velice dobĜe
schĤzi pĜipravili. Za pĜítomnosti starosty mČsta Ing. Havlíþka vyvrcholila schĤze obþerstvením, a
to výborným gulášem, který uvaĜila paní Máša Benediktová.
17. února 2007 zaznČly první tóny úderem 20.hodiny a otevĜely tradiþní hasiþský ples. Jeho prĤbČh byl hodnocen jako velmi dobrý. K tanci hrála skupina „Carvin“ z PĜíbrami. Ta to dokázala tak
roztoþit, že nČkteĜí spokojenci vydrželi až do ranních hodin. Úþast byla velice dobrá a þistý výdČlek 11.960,- Kþ je pro naši organizaci více než pĜíjemný. DČkujeme proto všem, kteĜí svou pĜítomností nebo zasláním vstupu a pĜíspČvkĤ do tomboly podpoĜili naši organizaci.
ZávČrem bychom vás, þtenáĜe našeho Zpravodaje, chtČli pozvat na XI. reprezentaþní ples Župy
þ.1 Povltavské, který se koná dne 3.bĜezna v KD Drevníky. StejnČ jako v loĖském roce hraje skupina „PEPETO“, což je odštČpek orchestru hradní stráže, a na své si pĜijdou i milovníci latinskoamerických a klasických tancĤ, které pĜedvedou poloprofíci ve 22.00 hodin.
SrdeþnČ zvou – hasiþi Libþice

V mariášnické Staropramen
lize byl odehrán pĜedposlední
turnaj v nedČli 18.února. Na
þele poĜadí vznikla poĜádná tlaþenice. Získání titulu mistra ligy vypadá reálnČ pro hráþe do šesté
pĜíþky, kde je pouze dvoubodový rozdíl. Protože se do celkového poĜadí poþítá pouze pČt výsledkĤ
ze šesti, mají možnost všichni hráþi odeþíst si nepovedený turnajový výsledek a vylepšit si tak
celkové skóre. Tato tajenka se vyĜeší na posledním turnaji v nedČli 18.bĜezna.
PĜedposlední turnaj si zahrálo 17 hráþĤ. Hrálo se na þtyĜech stolech a jeden hráþ pauzíroval se
ziskem dvou bodĤ za hluché kolo.

³elo ligy je vzácnÁ vyrovnané

Výsledky turnaje:

1.místo Dolejš JiĜí (Libþice),
2.místo Kaþník Štefan (Podluhy),
3.místo Hlaváþková Jaroslava (BystĜice),
4.místo Houdek ZdenČk,
Celkové výsledky po pČti turnajích:
1.místo Kaþník Štefan,
2.místo VanČk Petr (Stará HuĢ),
3.místo Hlaváþková Jar.,
4.místo Dolejš JiĜí (Libþice),

10 b./ 64,50
9 b./ 72,9 b./ 62,9 b./ 60,50
39 b./ 155,50
37 b./ 198,50
37 b./ 170,37 b./ 137,50

Nový Knín 18.2.2007

( brf )

Bulka
V nedČli 25.února byl v hostinci U RĤžiþkĤ sehrán první turnaj devátého roþníku v karetní hĜe Bulka. NejdĜíve všichni pogratulovali držitelce
titulu „BulkaĜ roku 2006“ a držitelce putovního poháru, pí.Ludmile BĜezinové. Superfinále bylo po
odložení sehráno v náhradním termínu v nedČli 21.ledna letošního roku od 15,00 hodin.
Dnes se sešlo 23 hráþĤ. Hraje se na pČti stolech þtyĜka a na jednom stole trojka. Po urþení dvou
rozhodþích bylo po tĜinácté hodinČ zahájeno první pČtaþtyĜicetiminutové kolo. V pĤl páté oznámil
zvukový signál konec þtvrtého kola. Seþtení všech výsledkĤ trvalo zhruba 20 minut a zde jsou
dnešní výsledky:
1. místo: Klouda VojtČch
7 bodĤ/ 73,-Kþ - první úþastník superfinále 2007
2. místo: Souþek OldĜich
7 bodĤ/ 54,-Kþ
3. místo: ýejda Pavel
7 bodĤ/ 5,-Kþ
4. místo: ýejda JiĜí st.
8 bodĤ/ 76,-Kþ
Druhý letošní turnaj bude sehrán v Novém KnínČ bČhem mČsíce kvČtna, tímto zveme všechny
pĜípadné zájemce. Bližší termín bude vyvČšen v našem hostinci.
Nový Knín 25.2.2007

( brf )

Pedikúra
Docházka do bytu zákazníka tel. 604206200

Cena služeb:
pedikúra + masáž nohou - 110,
110,-- Kê
Francouzská pedikúra - 140,
140,-- Kê
(klasická pedikúra + úprava nehtĎ)
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