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Zprávy ze zasedání mÁstské rady a zastupitelstva
VÝPIS
Z USNESENÍ
þ. 4 /07
ze zasedání Zastupitelstva
mČsta Nový Knín
ze dne 22. 2. 2007
U S N E S E N Í þ.1- 4/2007 – ZM
Zastupitelstvo mČsta Nový Knín
v o l í návrhovou komisi na usnesení ve složení : pĜedseda - Ing. MatČjíþek
þlenové - J. Mácha, Mgr. Kušniráková
U S N E S E N Í þ.2- 4/2007 - ZM
Zastupitelstvo mČsta Nový Knín
v o l í ovČĜovatele zápisu - S. Fiala, P. Chmelík.
U S N E S E N Í þ.3- 4/2007 - ZM
Zastupitelstvo mČsta Nový Knín
s c h v a l u j e program zasedání zastupitelstva.
U S N E S E N Í þ.4- 4/2007-ZM
Zastupitelstvo mČsta Nový Knín
b e r e n a v Č d o m í informaci starosty mČsta o pĜípravČ investiþních akcí – ýOV a kanalizace, propojení vodovodĤ ýím – DobĜíš a domu
pokojného stáĜí.
U S N E S E N Í þ.5- 4/2007-ZM
Zastupitelstvo mČsta Nový Knín
b e r e n a v Č d o m í zprávu o hospodaĜení
mČsta v roce 2006 .
U S N E S E N Í þ.6- 4/2007-ZM
Zastupitelstvo mČsta Nový Knín
s c h v a l u j e rozpoþet mČsta na rok 2007 ve
výši 21.019,0 tis. Kþ v pĜíjmové i výdajové
þásti dle pĜílohy, která je nedílnou souþástí tohoto usnesení.
U S N E S E N Í þ.7- 4/2007-ZM
Zastupitelstvo mČsta Nový Knín
s c h v a l u j e složení finanþního výboru –
J. Krása, J. Kušniráková, J. Dolejš
složení kontrolního výboru –
V. Krotil, M. NevaĜil, M. Rambousek
složení sportovní komise –
S. Fiala, J. Hranický, L. Kocian, R. Hrubý, Z.
Zieglerová, Monika Pouþková, F. MatČjþek,
J. ýámský, J. Drážćanský

složení sociální komise –
V. Fialová, J. Picková, V. NevaĜilová
U S N E S E N Í þ.8- 4/2007-ZM
Zastupitelstvo mČsta Nový Knín
s c h v a l u j e vČcné bĜemeno k pozemkĤm p.
þ. 182/1, 380/2, 380/6, 380/8, 381, 735/3,
739/6, 739/7, 746/1 a 739/1 dle PK vše v k.ú.
Starý Knín ve prospČch ýEZ Distribuce a.s. dle
pĜílohy, která je nedílnou souþástí tohoto usnesení.
U S N E S E N Í þ.9- 4/2007-ZM
Zastupitelstvo mČsta Nový Knín
s c h v a l u j e zmČnu katastrální hranice mezi
k.ú. ýelina a k.ú. Libþice dle pĜílohy, která je
nedílnou souþástí tohoto usnesení.
U S N E S E N Í þ.10- 4/2007-ZM
Zastupitelstvo mČsta Nový Knín
b e r e n a v Č d o m í návrh naĜízení mČsta
þ. 1/07 – tržní Ĝád
d o p o r u þ u j e radČ mČsta jeho schválení.
U S N E S E N Í þ.11- 4/2007-ZM
Zastupitelstvo mČsta Nový Knín
s c h v a l u j e prodej parcely þ. 48/3 díl k o
výmČĜe 8 m2, l o výmČĜe 59 m2, m o výmČĜe 6
m2 v k.ú. Libþice vše podle geometrického plánu þ. 260-48/2006 paní JaroslavČ Koþové, bytem Libþice 32 za odhadní cenu.
U S N E S E N Í þ.12- 4/2007-ZM
Zastupitelstvo mČsta Nový Knín
s c h v a l u j e prodej parcely þ. st. 21 díl n o
výmČĜe 12 m2 v k.ú. Libþice podle geometrického plánu þ. 260-48/2006 paní ZdenČ Budkové, bytem Libþice 32 za odhadní cenu.
U S N E S E N Í þ.13- 4/2007-ZM
Zastupitelstvo mČsta Nový Knín
s c h v a l u j e prodej pozemku parcely þ.
132/6 o výmČĜe 277 m2 v k.ú. Starý Knín manželĤm Pavlu a MartČ Brašnovým, bytem Jažlovická 13, Praha - Chodov za odhadní cenu.
U S N E S E N Í þ.14- 4/2007-ZM
Zastupitelstvo mČsta Nový Knín
s c h v a l u j e prodej pozemku parcely þ.
132/9 o výmČĜe 23 m2 v k.ú. Starý Knín manželĤm Josefu a JiĜinČ Hrdinkovým, bytem Nový
Knín, Kozí Hory þ.p. 9 za odhadní cenu.
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U S N E S E N Í þ.15-4/2007-ZM
Zastupitelstvo mČsta Nový Knín
n e s c h v a l u j e zámČr prodeje pozemku p.
þ. st. 65/2 o výmČĜe 334 m2 v k.ú. Nový Knín
žadateli Jednota PĜíbram a zmocĖuje starostu
mČsta k jednání o pronájmu tohoto pozemku.
U S N E S E N Í þ.16- 4/2007-ZM
Zastupitelstvo mČsta Nový Knín
s c h v a l u j e název ulice v k.ú. Nový Knín –
Ve Vrbiþkách.
Ing.Tomáš Havlíþek
starosta mČsta

Dr.Miloš PetĜík
místostarosta

V Novém KnínČ dne 22.2.2007

VÝPIS Z USNESENÍ
þ.8/07
ze schĤze Rady mČsta Nový Knín
12.3.2007
Usnesení þ. 1-8/2007 - RM
Rada mČsta Nového Knína
s c h v a l u j e program schĤze rady mČsta
konané dne 12.3.2007.
Usnesení þ. 2-8/2007 - RM
Rada mČsta Nového Knína
b e r e n a v Č d o m í žádost Emanuela
Svobody, pĜedsedy Základní organizace ýeského svazu ochráncĤ pĜírody 12/05 Nový Knín, o
vybudování malé zemní nádrže pro odchov
chránČných druhĤ rakĤ na pozemku PK 420
v k.ú. Nový Knín, který je v majetku pana E.
Svobody a
p o v Č Ĝ u j e starostu mČsta svolat v této vČci
jednání a místní šetĜení.
Usnesení þ. 3-8/2007 - RM
Rada mČsta Nového Knína
b e r e n a v Č d o m í informaci starosty
mČsta o stavu zásobování pitnou vodou bytových jednotek v majetku MČsta Nový Knín
v obci Libþice.
Usnesení þ. 4-8/2007 - RM
Rada mČsta Nového Knína
b e r e n a v Č d o m í situaci s pozemky
v majetku pana Fr. Podhoreckého (p.þ. 281 v k.
ú. Libþice) a povČĜuje starostu k jednání vedoucímu ke smČnČ s nČkterými pozemky ve vlastnictví mČsta.

bĜezen 2007
Usnesení þ. 5-8/2007 - RM
Rada mČsta Nového Knína
b e r e n a v Č d o m í výsledky hospodaĜení
Základní školy a MateĜské školy Nový Knín
v roce 2006 a
s c h v a l u j e rozdČlení hospodáĜského výsledku roku 2006 do fondĤ organizace (pĜíloha
þ. 1 tohoto zápisu).
Ing. Tomáš Havlíþek
starosta mČsta

Dr. Miloš PetĜík
místostarosta

V Novém KnínČ dne 12.3.2007

Pozvánka
Zastupitelstvo mČsta Nový Knín
zve na své zasedání,
které se bude konat
dne 19.4.2007 od 19.00 hodin
v jídelnČ Základní školy v Novém KnínČ.

UpozornČní
UpozorĖujeme majitele psĤ, kteĜí
ještČ nemají zaplacen poplatek ze
psa, aby tak neprodlenČ uþinili na
mČstském úĜadČ.

Nabídka
MČÚ Nový Knín hledá
na letošní sezónu pracovníka
na parkovištČ u letního kina
a dále správce dČtského hĜištČ.
Vhodné pro dĤchodce
nebo nezamČstnaného.
Bližší podmínky na MČÚ.

Oznámení sportovní komise RM
Sportovní komise RM oznamuje, že obþané a
nestátní organizace Nového Knína mohou do
30.4.2007 podat žádost o finanþní pĜíspČvek na
sportovní aktivity z prostĜedkĤ mČsta. Žádost
musí být podána na pĜedepsaném formuláĜi,
který je možno vyzvednou na mČstském úĜadČ,
spoleþnČ se seznamem þlenĤ (jméno, bydlištČ,
rok narození) organizace nebo spolku. Bližší
informace poskytne St. Fiala (tel.604979956).
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Spole´enská kronika
Jubilanté mČsíce dubna 2007
Václav Koutský

70 let

Miloslav Brichcí

70 let

JiĜí Ćuriga

75 let

Vlasta Hranická

80 let

Jaroslava Lacinová

85 let

Všem oslavencĤm pĜejeme hodnČ zdraví a pohody do dalších let.

SbÁr nebezpe´ných složek komunálního odpadu
Firma DOKAS DOBěÍŠ s.r.o provádí na našem území mobilní sbČr tČchto odpadĤ v letošním
roce v tČchto dnech:
5.4.
7.6
6.9.
18.10.
Sbírat se budou tyto nebezpeþné odpady.:
Staré barvy, rozpouštČdla, motorové oleje, olejové filtry, brzdové a chladící kapaliny, kyseliny,
hydroxidy, detergenty a odmašĢovadla, fotochemikálie, staré léky, zbytky zahradní chemie, olovČné aku. baterie, monoþlánky, záĜivky.
KromČ
ChramištČ - náves
14.30 hod.
pneumatik
Kozí Hory - náves
14.35 hod.
a elektroniky –
Nový Knín - pĜed radnicí
14.45-14.55 hod.
televize, poþítaþe,
Sudovice - prodejna
15.00-15.05 hod.
domácí spotĜebiþe, lednice.
Libþice - náves
16.55-17.05 hod.

Zahájení sezóny
V sobotu 31. bĜezna 2007 bude otevĜeno pro veĜejnost po povinné zimní pĜestávce dČtské
hĜištČ v Novém KnínČ. OpČt byly opraveny všechny herní prvky, vþetnČ obnovení nátČrĤ,
a provedena jejich revize.
Provozní doba hĜištČ:
duben a Ĝíjen 9.00 – 19.00 hod.,

kvČten až záĜí : 8.00 – 20.00. hod.

Žádáme všechny uživatele a návštČvníky o hlášení pĜípadných poškození a nedostatkĤ
na hĜišti na MČÚ.

V sobotu 28. dubna 2007 bude zahájen provoz
Muzea zlata v budovČ Mincovny v Novém KnínČ.
Provozní doba

kvČten a Ĝíjen: sobota, nedČle 9.00 – 16.00 hod.,
þerven – záĜí: úterý – nedČle 9.00 – 17.00 hod.
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Informace pro stavebníky
Stavby, pro které není tĜeba povolení ani ohlášení:
- povrchová zaĜízení pro rozvod nebo odvod vody na zemČdČlské pĤdČ nebo na pozemcích
urþených k plnČní funkcí lesa, nejde-li o vodní díla
- stavební úpravy kotelen, pokud se pĜi nich podstatnČ nemČní jejich parametry, topné médium
nebo zpĤsob odvodu spalin
- stavební úpravy energetických vedení, vodovodĤ a kanalizací, pokud se nemČní jejich trasa
- oznaþení budov státních orgánĤ a orgánĤ veĜejné správy, oznaþení veĜejnČ prospČšných staveb,
staveb právnických osob a fyzických osob podnikajících podle zvláštních právních pĜedpisĤ a
oznaþení nemovitých kulturních památek podle zvláštního pĜedpisu, popĜípadČ znaþkou stanovenou mezinárodní smlouvou
-

sirény, vþetnČ jejich podpČrných konstrukcí a souvisejících zaĜízení do celkové výšky 1,5 m
signální vČže, signály a pyramidy pro zemČmČĜické úþely
bleskosvody a zaĜízení, které tvoĜí jejich souþást
stožáry pro vlajky do výšky 8 m
informaþní a reklamní zaĜízení o celkové ploše menší než 0,6 m2, mimo ochranná pásma komunikací

- informativní znaþky a oznámení na pozemních komunikací
- opČrné zdi do výšky 1 m, které nehraniþí s veĜejnČ pĜístupnými pozemními komunikacemi a
s veĜejným prostranstvím
- udržovací práce, jejichž provedení nemĤže negativnČ ovlivnit zdraví osob, požární bezpeþnost,
stabilitu a vzhled stavby, životní prostĜedí a bezpeþnost pĜi užívání a nejde o udržovací práce na
stavbČ, která je kulturní památkou
- dĤlní díla, dĤlní stavby pod povrchem a stavby v povrchových lomech a skrývkách, pokud
podléhají schvalování a dozoru orgánĤ státní báĖské správy podle horních pĜedpisĤ
- cirkusové stany pro nejvýše 200 osob a scénické stavby pro film, televizi a divadlo
- pĜenosná zaĜízení, konstrukce, jejichž doba umístČní na pozemku nepĜesáhne 30 dnĤ
v roce
- stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemČní se vzhled
stavby ani zpĤsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivĤ na životní prostĜedí a jejich provedení komunikací nemĤže negativnČ ovlivnit požární bezpeþnost
- stavební úpravy pozemních komunikací a udržovací práce na nich, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, vymezuje vyhláška þ. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
- propustky na úþelových komunikacích

Za mÁsto krásnÁjší
Pozvánka pro všechny obþany našeho mČsta, kterým není lhostejné životní prostĜedí, na úklidovou
akci zamČĜenou na likvidaci þerných skládek a odpadkĤ v okolí mČsta Nový Knín. Uskuteþní se
v sobotu 14.dubna 2007 (v pĜípadČ nepĜíznivého poþasí opakovanČ v sobotu 21.dubna 2007). Sraz
úþastníkĤ je v 8.00 hodin na námČstí pĜed budovou radnice.
J.ý.
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OZNÁMENÍ
O VYHLÁŠENÍ VEěEJNÉ VÝZVY NA OBSAZENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA
ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK MċSTSKÉHO ÚěADU
Rada mČsta Nového Knína vyhlašuje veĜejnou výzvu na obsazení pracovního místa administrativní pracovník mČstského úĜadu.
Místo výkonu práce: MČstský úĜad Nový Knín, nám. JiĜího z PodČbrad 1, 262 03 Nový Knín
Druh práce: administrativní pracovník bez pĜímého výkonu státní správy vztahující se k územní
pĤsobnosti obce, pracovník úvazek 1,0
Platové zaĜazení: podle zákona þ. 262/2006 Sb., zákoník práce a naĜízení vlády 537/2005 Sb.
Doba trvání pracovního pomČru: doba neurþitá se zkušební dobou 3 mČsíce
PĜedpokládaný nástup do zamČstnání: 1.6.2007
PĜedpoklady pro vznik pracovního pomČru:
fyzická osoba, která je státním obþanem ýeské republiky, popĜ. která je cizím státním
pĜíslušníkem a má v ýR trvalý pobyt
zpĤsobilost k právním úkonĤm
dosažení vČku 18 let
ovládání þeského jazyka
stĜedoškolské vzdČlání s maturitou
obþanská bezúhonnost
znalost práce na PC
Ĝidiþské oprávnČní skupiny B a praxe v Ĝízení motorových vozidel
dobré organizaþní a zvláštČ komunikaþní schopnosti
znalost cizího jazyka je výhodou
Písemná pĜihláška uchazeþe musí obsahovat tyto náležitosti:
jméno, pĜíjmení a titul zájemce
datum a místo narození zájemce
státní pĜíslušnost zájemce
místo trvalého pobytu zájemce
þíslo obþanského prĤkazu nebo þíslo dokladu o povolení k pobytu (cizí státní obþan)
datum a podpis zájemce
K pĜihlášce uchazeþ pĜipojí tyto doklady:
životopis s uvedením dosavadní praxe a odborných znalostí
výpis z evidence RejstĜíku trestĤ ne starší než 3 mČsíce
ovČĜená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdČlání
ovČĜenou kopii Ĝidiþského oprávnČní skupiny B
prohlášení o souhlasu s využitím poskytnutých osobních údajĤ výhradnČ pro potĜebu
veĜejné výzvy
PĜihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobnČ doruþte nejpozdČji do 14.5.2007 do
17.00 hod. na adresu MČstský úĜad Nový Knín, nám. JiĜího z PodČbrad 1, 262 03 Nový Knín. UzavĜenou obálku oznaþte heslem : „NEOTVÍRAT – výbČrové Ĝízení“.
Zájemce nese náklady, které mu úþastí ve veĜejné výzvČ vznikly. Posouzení pĜihlášek uchazeþĤ
provede výbČrová komise jmenovaná starostou mČsta. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto
Ĝízení kdykoliv v jeho prĤbČhu.
V Novém KnínČ dne 26.2.2007

Ing. Tomáš Havlíþek
starosta mČsta

Chotilský

zpravodaj
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Çíslo 3

Spoleêenská kronika
Jubilanté müsíce dubna 2007:
1. 4.

Marta Brousková z KĜeniþné

81 let

3. 4.

Jan Moulík z Mokrska

65 let

JubilantĤm srdeþnČ pĜejeme hodnČ zdraví.

Zprávy ze zasedání
obecního zastupitelstva
VýĖatek ze zasedání zastupitelstva
obce ze dne 19. 3. 2007
Zastupitelstvo obce zejména projednalo a
schvalovalo:
- stavbu þi umístČní plovoucích zaĜízení pro
kotvení malých plavidel u hotelu Atlantida
na Živohošti, v zátoce na Knihách k žádosti
pana Miloše Kalivody, v Kobylníkách
k žádosti Ing. JiĜího Bendla a k žádosti paní
Renaty Sabongui,
- žádost pĜedsedy ýSAVS o povolení sportovní akce – vodní skútry - na dny 6.5. 2007 a
2.9. 2007 na VltavČ u hotelu Atlantida – ŽivohošĢ,
- smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci
mezi ýVUT Praha 6 a obcí. Jedná se o projekt „Podzemní výukové stĜedisko Josef“,
- smlouvu o provádČní lesnických prací mezi
obcí a Lesy ýeské republiky na období do
31.12. 2007, vþetnČ kalkulace hospodaĜení
v obecních lesích,
- nájemní smlouvu mezi obcí a ěímskokatolickou farností ŽivohošĢ na pozemek þ.p. 413/6
o výmČĜe 2223 m2 na dobu neurþitou
s úþinností od 1. ledna 2007,
- žádost Obecního úĜadu Královice o vyznaþení „StĜedoþeské koĖské stezky“ na území
Obce Chotilsko,
- finanþní dotaci v þástce 40.000,-Kþ na Mistrovství republiky 2007 v rýžování zlata, které se uskuteþní v Novém KnínČ,
- finanþní pĜíspČvek 5.000,-Kþ pro SDH Chotilsko, 5.000,- Kþ pro SDH ProstĜední Lhota,
5.000,- Kþ pro SDH Záborná Lhota, 2.000,Kþ pro 23. Okrsek SDH a 2.000,- Kþ pro 24.
Okrsek SDH,
- smlouvu o zakoupení restituþního nároku,
který je urþen jako protihodnota Pozemkovému fondu ýR za pĜenechání nemovitosti
v ProstĜední LhotČ na poz. parc. þ. 193 (u
bytovky þ.p. 22). SouþasnČ bylo schvalováno
vypoĜádání nájemního vztahu k tomuto objektu,
- zakoupení nemovitosti þp. 14 v Chotilsku za
kupní cenu dle prvního znaleckého posudku
ve výši 1,703.360,- Kþ,
- organizování zájezdu do divadla Pavla Trávníþka na II. premiéru divadelního pĜedstavení „PoveþeĜme vleže“. Podrobné informace
budou vyvČšeny na vývČsních deskách.
-tajemník OÚ-

Kultura
Kulturní dĤm v Sedlþanech pĜipravuje :
þtvrtek 10. 5. v 19. 30 hodin
komedii s detektivní zápletkou

„Prázdniny snĤ“.
PĜedstavení zahraje
Divadelní spoleþnost HÁTA.
Kulturní dĤm v Sedlþanech uvede:
v rámci festivalu Sukovy Sedlþany
pohádkovou komedii

„Hrátky s þertem“,
ve které si s chutí zahraje
Spolek divadelních ochotníkĤ v Sedlþanech,
a to ve dnech:
17. 4. v 19,30 úterý
18. 4. v 19,30 stĜeda
20. 4. v 19,30 pátek
22. 4. v 15.00 nedČle pro rodiþe
s dČtmi od 5 let
26. 4. v 19,30 þtvrtek
28. 4. v 18,00 sobota

Zájezd do divadla
Illusion Pavla TrávníĀka – Praha
Obec poĢádá 26. 4. 2007 zájezd
na divadelní pĢedstavení – komedii

„PoveĀeĢíme vleže“.
PĢedstavení zaĀíná od 19.00 hodin. Plakáty a
nabírání cestujících sjednaným autobusem
bude rozvĒšeno na všech vývĒsních deskách.
Zájemci se mohou hlásit na telefonu
318 543 958, 318 543 738 nebo osobnĒ
v kanceláĢi OÚ v Chotilsku. DĪchodci obdrží
vstupenky na pĢedstavení zdarma, pracující
zaplatí 250,-KĀ za lístek.

-mo-

SDH Chotilsko bude provádĚt
dne 14. 4. 2007 v obcích Chotilsko, Lipí, Sejcká
Lhota, HnĚvšín, KŐeniÿná, ŽivohošŘ

sbĚr železného šrotu.
Železo pŐipravte pŐed vrata,
tĚžké kusy pomŢžeme odnést.

Nebereme elektrošrot, tj. lednice,
mrazáky, televize apod.
-výbor SDH Chotilsko-

Jaký byl "Masopust 2007" v ProstĆední Lhotø?
Jak se již stalo dobrým zvykem, i letos se vydal masopustní prĤvod vedený ozdobeným koĖským spĜežením pana Molíka na pouĢ ProstĜední Lhotou a Okrskem.
PrĤvod zdaĜilých masek vodníkĤ, rytíĜĤ, královské rodiny, medvČda, paní DrobČny a Otýlie
Kulatých þi Mrazíka, Baby-Jagy, Ivánka a NastČnky obcházel dĤm po domu a za doprovodu harmoniky pana Rosola pĜál každému hospodáĜi a hospodyni hojnost v letošním roce.
Všude jsme byli vlídnČ pĜijati a bohatČ pohoštČni spoustou dobrot. I koĜaliþky „na zdraví a zdar“
vypilo se mnoho.
Bylo by na místČ podČkovat všem, kteĜí se rozhodli si letošní Masopust ĜádnČ užít.
I já tam byla, jedla, pila. Tak za rok „nashledanou“.
-a.t.-

SDH
ProstĆední Lhota

TJ ProstĆední Lhota

poĜádalo v pátek 16.3.2007 v pohostinství „U Malých“ tradiþní Josefskou
zábavu s bohatou tombolou. K tanci a poslechu hrál p. Stibor a dva þlenové jeho
skupiny. Taneþní zábava se vcelku vydaĜila
i pĜesto, že bohužel pĜišlo jen asi 50 hostĤ,
nepĜišel nikdo z okolních SDH, což nás
docela mrzí vzhledem k tomu, že tombola
byla opravdu veliká – pĜes 150 cen. VČtšina
jich byla hodnotná a hlavní cenu – živé sele
vČnovala do tomboly ZemČdČlská spoleþnost DobĜíš.
DČkujeme všem obþanĤm a pĜíznivcĤm
našeho sboru za dary, které vČnovali do
tomboly, a vČĜíme, že pĜíští rok nás zase
podpoĜí a pĜijdou si i posedČt a zatanþit.
Výbor SDH

Rozlosování - dospČlí - A mužstvo - JARO 2007
25.3. Jesenice – ProstĜední Lhota
NE 15,00
1.4. Poþepice – ProstĜední Lhota
NE 16,00
7.4. ProstĜední Lhota – Kosova Hora
SO 16,30
14.4. Luhy – ProstĜední Lhota
SO 16,30
21.4. ProstĜední Lhota – Borotice
SO 17,00
28.4. KĖovice – ProstĜední Lhota
SO 17,00
5.5. ProstĜední Lhota – Stará HuĢ
SO 17,00
12.5. Malá Hraštice – ProstĜední Lhota SO 17,00
19.5. ProstĜední Lhota – Obory
SO 17,00
26.5. OboĜištČ – ProstĜední Lhota
SO 17.00
2.6. ProstĜední Lhota – HĜímČždice
SO 17,00
9.6. VOLNO
16.6. ProstĜední Lhota – Mokrovraty
SO 17,00

Film "Vratné láhve"
mČl premiéru 7.3. v Praze ve Slovanském
domČ. Dlouho oþekávaný snímek otce a
syna SvČrákových pĜináší úsmČvný pĜíbČh
uþitele-penzisty, který až na stará kolena
doopravdy poznává svČt. Snímek plný humoru Vás pĜesvČdþí, že i stáĜí mĤže být
docela pĜíjemné, staþí jen trocha zmČn.
Doporuþujeme Vám vzít do kina i své
rodiþe a prarodiþe, kteĜí tĜeba již dávno
v kinČ nebyli, urþitČ nebudou zklamáni, už i
proto, že film konþí letem balonu nad krásnou krajinou StĜedního Povltaví, naší obce.
Nafukování balonu probíhá na Besedné,
dále pĜelétá balon nad kostelem v Živohošti
a na vodu dosedá u kempu.
m.š.

fotbalová utkání

Rozlosování - dospČlí - B mužstvo - JARO 2007
8.4. ProstĜední Lhota – Velká Leþice
NE 10,15
15.4. Petroviþe – ProstĜední Lhota
NE 16,30
22.4. ProstĜední Lhota – NeþíĖ
NE 10,15
29.4. Poþepice – ProstĜední Lhota
NE 17,00
6.5. ProstĜední Lhota–Vysoký Chlumec NE 10,15
13.5. Obory – ProstĜední Lhota
NE 17,00
20.5 ProstĜední Lhota – Krásná Hora
NE 10,15
27.5. Dublovice – ProstĜední Lhota
NE 17,00
3.6. ProstĜední Lhota–Daleké Dušníky NE 10,15
10.6. HĜímČždice – ProstĜední Lhota
NE 10,15
16.6. Nová Ves – ProstĜední Lhota
SO 17,00
Rozlosování žáci – JARO 2007
22.4. Poþepice – Pr. Lhota
NE 15,00
29.4. Jesenice – Pr. Lhota
NE 15,00
6.5. VOLNO
12.5. Kamýk – ProstĜední Lhota
SO 15,00
19.5. ProstĜední Lhota – Borotice
SO 15,00
26.5. KĖovice – ProstĜední Lhota
SO 15,00
2.6. ProstĜední Lhota – St. HuĢ
SO 15,00
10.6. VOLNO
16.6. ProstĜední Lhota – HĜímČždice
SO 15,00
-TJ ProstĜední Lhota-

TĆídøný odpad
Žádáme obþany a návštČvníky naší obce, aby napomáhali zlepšení životního prostĜedí a tĜídili
odpad. Je zbyteþné plnit vlastní popelnici odpadem, který je možno vhodit do kontejnerĤ na každé
návsi:
žluté – plasty
zelené – sklo
bílé – bílé sklo
a nedávno pĜibyly v Chotilsku a ProstĜední LhotČ modré kontejnery na papír.
ZároveĖ upozorĖujeme obþany, že ve vývČsních skĜíĖkách jsou umístČny rozpisy svozu nebezpeþného odpadu v jednotlivých þástech obce. Využijte tuto službu.
Nebućme lhostejní k þistotČ svého okolí, aĢ jsme lepším pĜíkladem všem tČm, kteĜí vyhazují
odpadky tam, kde je zrovna napadne. Bohužel jich není málo, ale jsou to zĜejmČ lidé bez mozku.
Komise životního prostĜedí
m.š.

Turistika ve zkratce

Rozhledna

Dne 27.4.2007 od 17.00 hodin probČhne slavnostní otevĜení muzea „KĜižovnický špýchar“
v ProstĜední LhotČ, které bude v provozu již tĜetím
rokem.V loĖském roce expozice navštívilo 2900
lidí a rozhlednu na Veselém vrchu 4500 lidí. Znamená to, že o naše turistické cíle je velký
zájem a je proto dobré tyto aktivity dále rozvíjet.
Doufám proto, že se nám podaĜí v brzké dobČ
obnovit rozhlednu Prof. Drtiny na Besedné, na
kterou je již zpracována projektová dokumentace
(je k nahlédnutí na OÚ v Chotilsku). Rozhledna by
se tak stala souþástí tĜí nauþných stezek, kterými
jsou Vymyšlenská pČšina, Drtinova stezka a stezka
Zlaté psí hory.
V þervnu letošního roku probČhne slavnostní
otevĜení štoly “Josef” na Smilovicích, ve které
bude realizována výuka studentĤ stavební fakulty
ýVUT Praha. ýást štoly bude otevĜena pro veĜejnost a zaþlení se též do sítČ nauþných stezek. Tyto
aktivity nemají nic spoleþného s tČžbou zlata, mohou ale pĜinést další rozvoj regionu.
PĜipravuje se také rozšíĜení cyklotras DobĜíšska ,,Od Brd k VltavČ”, které jsou již v naší obci
vybudovány. Cyklotrasy by mČly pokraþování do
Nového Knína a dále na ŠtČchovice. Jižní þást je
již napojena na cyklotrasy Sedlþanska,
"Sedlþanskem na kole".
Tyto stávající cyklotrasy jsou v hojné míĜe využívány.
-Obec Chotilsko-

Od 7.4.2007 bude po celý mČsíc duben opČt otevĜena rozhledna na Veselém vrchu u Mokrska
za pĜíznivého poþasí v sobotu,
v nedČli a ve svátky vždy od
11.00 do 17.00h.
ParkovištČ máme nyní dvČ:
- travnatá ohrazená plocha
u Mokrska (kratší, ale
prudší výstup cca 600m),
- u pohostinství
v ProstĜední LhotČ (delší,
mí rnČ jší cesta cc a
1500m).
Krásný výhled na Vltavu a
okolní lesy, za pĜíznivého poþasí
i na daleké okolí pĜeje všem návštČvníkĤm kulturní komise.

Novoknínský zpravodaj

Zajímavost
z minulosti
Kdo nČkdy slyšel o Rádiu Sejcká Lhota
a chce se o této malé raritČ našeho regionu dozvČdČt více nechĢ se podívá
na internetové stránky:
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10% sleva na

Jarní ošetĜení pleti
Oproti tomuto inzerátu.
Objednávky na tel.: 602 22 96 94
Info: www.kosmetikastepa.wz.cz

http://www.ok1dek.sedlcany.cz/bc_sl.htm

Pozvánka platí nejen pro všechny ženy!
I mužĤm stárne pokožka a potĜebuje péþi…

Novoknínský zpravodaj
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Z historie SDH Nový Knín
Našemu sboru se podaĜilo získat odznak, který byl vyroben u pĜíležitosti "PĜedání dopravního hasiþského auta veĜejnosti v Novém KnínČ", a
to dne 28.5. 1950. O tuto informaci se s Vámi chceme touto cestou podČlit. ZároveĖ prosíme, pokud má nČkdo z obþanĤ fotografie, písemnosti a
jiné materiály, které se týkají zdejšího hasiþského sboru, prosíme o jejich
zapĤjþení. Všechny zapĤjþené materiály vrátíme zpČt. Materiály si pouze
naskenujeme pro hasiþskou kroniku. DČkujeme.
Za SDH Nový Knín O. Konopásková

Zprávy z ´innosti SDH Nový Knín
V sobotu 10. bĜezna v 11:27 hod. byla našemu sboru zaslána zpráva z operaþního stĜediska PĜíbram o požáru v Mokrovratech. PĜed hasiþárnou se sešlo témČĜ souþasnČ 5 þlenĤ jednotky, takže nebylo nutné používat ani sirénu na svolání dalších þlenĤ, protože
bylo kompletní výjezdové družstvo. Výjezd jednotky na místo požáru byl nahlášen
v þase 11:31 hod. Na místo zásahu vyrazila cisterna CAS 24 (trambus). Po pĜíjezdu
na místo zásahu se naši þlenové spojili s již zasahujícími hasiþi HZS DobĜíš. Velitel zásahu je obeznámil s pĜíþinou požáru a požádal naše þleny, aby zĤstali na místČ události
v záloze pro pĜípad nenadálé komplikace. Na místo požáru mezitím dorazili další þlenové SDH Nový Knín, takže na místČ události bylo již 10 þlenĤ jednotky pĜipravených pomoci pĜi zdolávání požáru. Krátce po 12. hodinČ byl požár zcela zlikvidován a naše jednotka se vrátila zpČt na základnu.
V tomto pĜípadČ se jednalo o požár garáže v pĜízemí rodinného domu. Požár vznikl
pĜi pracích v garáži s rozbruskou, kdy se po odlétnutí jiskry od kotouþe vznítil kanystr
s hoĜlavinou.
ZávČrem bychom Vás chtČli informovat o chystaném sbČru železného šrotu, který probČhne dne 21.4. 2007. Jestliže máte doma nČjaký ten kousek železného šrotu, který byste
nám chtČli vČnovat a podpoĜit tak þinnost místního spolku SDH, mĤžete volat na telefon
604454556, kde se domluvíte na termínu odvozu. PĜedem všem dČkujeme.
Za SDH Nový Knín Stanislav Foukner-velitel SDH

³arodÁjnice
OpČt se blíží þas pálení þarodČjnic, a proto bychom Vás chtČli pozvat na þarodČjnický rej, který se bude konat v pondČlí 30.4.2007 na dČtském hĜišti v Novém KnínČ.
Jako každoroþnČ pro Vás bude pĜipraveno obþerstvení a pro dČti výborné špekáþky.
K zpĜíjemnČní nálady zahraje svČtoznámá country kapela FLOK SKH.
Na všechny se tČší hasiþi Nový Knín.

Novoknínský zpravodaj

Školní zájezd
do Londýna a PaĜíže
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Okénko ze školství

Zaþátkem prosince minulého roku se vydalo na 40 žákĤ naší školy v doprovodu p.uþ. Hájkové a
NČmotové na poznávací zájezd do Londýna a PaĜíže. Cesta vedla pĜes NČmecko, Belgii a Francii.
Z Francie se pokraþovalo vlakem tunelem pod kanálem La Manche. Jako první pamČtihodnost
jsme si prohlédli Westminsterské opatství – Westminster Abbey, kde probíhaly korunovace králĤ a
pohĜby významných osobností. Další zastávkou byly Houses of Parliament (sídlo parlamentu ) a
Big Ben. VidČli jsme i Big Eye, což je ruské kolo, ze kterého je rozhled na Londýn (jedna jízda
trvá pĤl hodiny). Pokraþovali jsme na Whitehall, Downing Street - to jsou nejznámČjší ulice (na
Downing Street 10 sídlí britský
premiér) až k Buckhingamskému
paláci – Buckingham Palace,
sídlu královny. Cestou k paláci
jsme procházeli krásným parkem
(prý nejkrásnČjším v LondýnČ).
VidČli jsme i velkolepé námČstí
Trafalgare Square a Národní galerii. V ní jsme si mohli prohlédnout obrazy od nejznámČjších
malíĜĤ, jako jsou Botticcelli, Michelangelo, Leonardo da Vinci
atd. Dále jsme pokraþovali na
Piccadilly Circus – kde se scházejí lidé a pak se jdou bavit. Stojí
tam kašna s andílkem, který drží
luk. Následovaly Leicester Square – námČstí, kde se stĜídají rĤzní
pouliþní umČlci, a „þínská þtvrĢ“.
Den jsme ukonþili prohlídkou
Britského muzea. V nČm jsme
vidČli vČci, které Britové dovezli
ze svých kolonií. Zde si nás vyzvedly hostitelské rodiny.
Druhý den jsme posnídali
v rodinách. Kolem osmé hodiny
jsme vyrazili na prohlídku Windsdor Castle – letní královské sídlo. Zde jsme vidČli stĜídání stráží,
kapli sv. JiĜí, fotky královny AlžbČty, domeþek pro panenky
(kopie pravého domu i s vinným
sklepem a tekoucí vodou…).
Stráž na Windsdor Castle
Dále jsme navštívili PĜírodopisné
muzeum a Muzeum voskových
figurín Madame Tussad´s.Namáhavý den jsme ukonþili veþeĜí v hostitelských rodinách.
TĜetí den byl posledním dnem v Anglii. Šli jsme si prohlédnout St. Paul´s Cathedral, ale tam
nám Ĝekli, že se koná bohoslužba a že máme pĜijít pozdČji. Tak jsme se nejdĜíve vydali na procházku kolem Ĝeky Temže. PĜešli jsme nejnovČjší most zvaný Milenium (místní ho nazývají houpací
most, protože v den otevĜení se náporem lidí rozhýbal, a tak ho otevírali celkem na tĜikrát), prošli
uliþkou, kde prý Ĝádil Jack Rozparovaþ, a vidČli divadlo Globe (ne však pĤvodní, ale jeho vČrnou
kopii), kde se hrály Shakespearovy hry, bývalé doky, radnici, Tower Bridge a Tower of Londen.
V Toweru jsme si prohlédli korunovaþní klenoty a záznam korunovace královny. A pak jsme se
vrátili ke katedrále sv. Pavla. Po prohlídce jsme odjeli z Londýna do Francie.

Novoknínský zpravodaj
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Ve Francii jsme pĜespali v F 1 (hotel
Formule 1) a ráno se
vydali na prohlídku
PaĜíže. ProjíždČli
jsme kolem VítČzného oblouku až
k EiffelovČ vČži.
Pustili nás jen na
první
prohlídku
(kvĤli silnému vČtru
a špatnému poþasí).
Od Eiffelovky jsme
šli na metro, prošli
NámČstím Svornosti
až k Louvru. Tam
jsme vidČli spoustu
krásných obrazĤ,
vþetnČ Mony Lisy.
Od Louvru, procházkou kolem Seiny,
jsme
obdivovali
Na Eiffelovce
krásnČ nasvícené
památky: Justiþní palác, Sainte-Chapelle …. a finále : Notre Dame. A úplnČ nakonec jsme se mohli jít obþerstvit do Latinské þtvrti. Pak už následovala jen cesta domĤ…
Úþastníci zájezdu

SoutČž žákĤ 1. stupnČ ve výtvarné výchovČ
9. února byla vyhodnocena soutČž žákĤ 1. stupnČ ve výtvarné výchovČ. 1. místo v jednotlivých
tĜídách získaly: N.Bakosová (I. tĜída), K.ýerná (II. tĜída), V. Stránská (III. tĜída), A. Zieglerová
(IV.tĜída), K. Drobílková (V. tĜída).
Národní muzeum v Praze
Výstava o pravČku v Národním muzeu v Praze byla 27. února cílem žákĤ 5. a 6. roþníku. Žáci 9.
roþníku si v Národním muzeu 5. bĜezna prohlédli mineralogické sbírky.

Okresní kolo Olympiády v þeském jazyku
7. bĜezna probČhlo v PĜíbrami okresní kolo Olympiády v þeském jazyku, kterého se zúþastnilo
35 žákĤ základních škol a víceletých gymnázií. VítČzka našeho školního kola, Tereza Peþená
(þeský jazyk vyuþuje Mgr. Blanka Zajíþková, obsadila v silné konkurenci 14. – 21. místo, když se
jí podaĜilo pĜedstihnout i nČkteré žáky gymnázií.

Okresní kolo v basketbalu dívek
8. bĜezna se dívky 8. a 9. roþníku naší školy pod vedením Mgr. Miroslavy Hanusové zúþastnily
okresního kola v basketbalu za úþasti 10 týmĤ základních škol a Gymnázia PĜíbram. 1. místo vybojovala 1. ZŠ PĜíbram (rozšíĜená výuka tČlesné výchovy), 2. místo 3. ZŠ PĜíbram (rozšíĜená výuka tČlesné výchovy) a 3. místo 1. ZŠ DobĜíš („stará škola“). Naše dČvþata se umístila na 4. – 6.
místČ spolu s 5. ZŠ PĜíbram (rozšíĜená výuka tČlesné výchovy) a Gymnáziem PĜíbram. Na 7. – 9.
místČ skonþila 7. ZŠ PĜíbram (rozšíĜená výuka tČlesné výchovy), ZŠ BĜeznice a ZŠ Jiráskovy sady
PĜíbram. 10. – 11. místo bez zisku bodu zĤstalo pro ZŠ BratĜí ýapkĤ PĜíbram a 2. ZŠ DobĜíš
(„nová škola“ – rozšíĜená výuka tČlesné výchovy). Naše škola byla v této soutČži nejmenší školou,
a tak mĤžeme i vzhledem ke sportovnímu zamČĜení vČtšiny zúþastnČných škol náš výsledek hodnotit jako velmi dobrý.
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Plavecký výcvik
19. bĜezna zahájili žáci 4. a 5. roþníku ZŠ a dČti MŠ plavecký výcvik v pĜíbramském bazénu.
Celkem budou absolvovat 20 plaveckých lekcí.

Florbalový turnaj v Kamýku n. Vltavou
Již potĜetí se naše škola zúþastnila florbalového turnaje základních škol v Kamýku n.Vltavou,
který poĜádala Základní škola Neþín. Naši školu, ZŠ Neþín a ZŠ Kamýk n.Vltavou reprezentovala
vždy dvČ družstva, ZŠ Dolní Hbity pouze jedno družstvo, celkem tedy 7 družstev. Ve hĜe se projevila kvalitní pĜíprava našich borcĤ na školních turnajích o jarních prázdninách. Bez zaváhání
vyhráli své skupiny i semifinále a tradiþnČ proti sobČ nastoupili ve finále. V regulérním hracím
þase zápas skonþil 3:3, nerozhodlo ani prodloužení. Na Ĝadu tedy pĜišlo trestné stĜílení, ve kterém
mČli vČtší štČstí hráþi týmu Nový Knín „A“ (9. roþník). Již potĜetí si tedy odvážíme 1. a 2. místo.
Na 3. místČ skonþilo družstvo Neþín „ A“.
Nový Knín „A“ : Jan Liška, Pavel Vondrák, Tomáš Kukla, Michal Cihelka
Nový Knín „ B“ : Vladimír Pejla, Pavel Tesárek, Marek Radíþ, František Kukla.
Koncem dubna poĜádá naše škola 2. roþník florbalového turnaje, kterého by se mČla zúþastnit
družstva 1. ZŠ DobĜíš, ZŠ Dolní Hbity, ZŠ Kamýk n.Vlt., ZŠ Neþín a ZŠ ŠtČchovice.
PaedDr. Miloš PetĜík
Ĝeditel školy

Foto : stojící ( zleva ) : Radíþ, Tesárek, Pejla, T. Kukla, Vondrák, Liška
ležící (zleva) : Cihelka, F. Kukla
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Liga mariáše má svého nového mistra
V nedČli 18.bĜezna 2007 byl završen þtvrtý roþník Staropramen ligy v kĜížovém mariáši posledním šestým turnajem. O nejvyšší metu se tentokrát utkalo 23 hráþĤ. Zahájení
probČhlo již v 10 hodin. Hrála se na pČti stolech þtyĜka a na jednom trojka. PĜed prvním
zdvihem se hráþi posilnili dršĢkovou polévkou a zaþala první dvČ kola.V poledne pĜišel
každému k chuti guláš. Odpolední dvČ kola ukonþil závČreþný zvukový signál krátce po
14. hodinČ. Do vyhlášení turnajových výsledkĤ se hráþi vČnovali samozĜejmČ mariáši.
Po patnácté hodinČ byly vyhlášeny tyto výsledky:
1.místo:
2.místo:
3.místo:
4.místo:

Dolejš Vl. (M.Hraštice)
Palek Mir. (HoĜovice)
Urner Fr. (Nový Knín)
Lomoz Vl.(Nový Knín)

11 bodĤ
10 bodĤ
10 bodĤ
9 bodĤ

116, - Kþ
81, - Kþ
79, - Kþ
46, - Kþ

ýekání na celkové výsledky bylo zpĜíjemnČno podáváním ovarového kolena a opČt
mariášem. Chvíle napČtí byla ukonþena v 15.45 hodin vyhlášením koneþných celkových
výsledkĤ, do kterých se zapoþítávalo pouze pČt nejlepších dosažených výsledkĤ každého
hráþe:
1. místo - Mistr ligy :
Kaþník Štefan (Podluhy),
43 bodĤ / 279, - Kþ
2. místo - Vicemistr ligy:
Hlaváþková Jaroslava (BystĜice),
40 bodĤ / 240,50 Kþ
3. místo - II.vicem.ligy :
Palek Miroslav,
40 bodĤ / 146, - Kþ
4. místo :
VanČk Petr (Stará HuĢ),
Štefan Kaþník
39 bodĤ / 211, - Kþ
Nejlepším hráþem Nového Knína se stal v tomto roþníku Vladimír Lomoz na sedmém
místČ se ziskem 38 bodĤ/173,50 Kþ. PĜedávání cen všem hráþĤm byl pĜítomen i zástupce
hlavního sponzora, pivovaru Staropramen, p.ýichovský. Oficiální ukonþení probČhlo po
zhodnocení roþníku a vznesení tvĤrþích pĜipomínek k uspoĜádání možného pátého roþníku v 16.30 hod.
Nový Knín 18.3.2007

( brf )

MČsíþník Novoknínský zpravodaj.
ýíslo 3/2007 vyšlo v Novém KnínČ dne 27. bĜezna 2007.
Ministerstvem kultury ýR evidováno pod þíslo MK ýR E 10608.
Vydává MČstský úĜad Nový Knín, nám. JiĜího z PodČbrad 1, 262 03 Nový Knín, IýO 00242888

