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Zprávy ze zasedání mÁstské rady a zastupitelstva
Výpis z
USNESENÍ
þ.13/07
ze schĤze Rady mČsta
Nový Knín
28.5.2007
Usnesení þ. 1-13/2007 - RM
Rada mČsta Nového Knína
s c h v a l u j e program schĤze rady mČsta dne
28.5.2007.
Usnesení þ. 2-13/2007 - RM
Rada mČsta Nového Knína
p r o j e d n a l a podmínky, za jakých je
ochotna schválit vzájemný prodej pozemkĤ
mezi MČstem Nový Knín a sl. Blažkovou, parcela þ. 769/5 a 733/1 v k.ú. Starý Knín a vyzvala protistranu, aby v rámci takto navrhnutého
Ĝešení formulovala své podmínky.
Usnesení þ. 3-13/2007 - RM
Rada mČsta Nového Knína
s c h v a l u j e pronájem pozemku p.þ. 84/3
v k.ú. Starý Knín od Pozemkového fondu ýR.
Usnesení þ. 4-13/2007 - RM
Rada mČsta Nového Knína
s c h v a l u j e opravu místních komunikací
v k.ú. Sudovice a Libþice.
Usnesení þ. 5-13/2007 - RM
Rada mČsta Nového Knína
b e r e n a v Č d o m í dopis manželĤ Honomichlových ohlednČ turistické stezky podél
Kocáby do Velké Leþice.
Usnesení þ. 6-13/2007 - RM
Rada mČsta Nového Knína
s c h v a l u j e žádost o finanþní pĜíspČvek na
dČtský den Hasiþské jednotČ Libþice.
Usnesení þ. 7-13/2007 – RM
Rada mČsta Nového Knína
bere na vČdomí
a n e d o p o r u þ u j e zastupitelstvu mČsta
ke schválení pĜevod pozemku v k.ú. Nový Knín
mezi mČstem Nový Knín a Správou a údržbou
silnic Benešov.

Usnesení þ. 8-13/2007 – RM
Rada mČsta Nového Knína
b e r e n a v Č d o m í a u k l á d á starostovi mČsta projednat smlouvy o smlouvách budoucích s ýEZ Energetikou a Energonem DobĜíš s právníkem mČsta.
Usnesení þ. 9-13/2007 - RM
Rada mČsta Nového Knína
s c h v a l u j e výsledek výbČrového Ĝízení na
obsazení místa administrativního pracovníka
panem Petrem Chmelíkem od 1.6.2007.
Usnesení þ. 10-13/2007 - RM
Rada mČsta Nového Knína
s c h v a l u j e pracovní smlouvu na dobu
urþitou dva roky s paní Marcelou ýernou
Ing. Tomáš Havlíþek
starosta mČsta

Dr. Miloš PetĜík
místostarosta

V Novém KnínČ dne 28.5.2007

Výpis z
USNESENÍ
þ.14/07
ze schĤze Rady mČsta Nový Knín
11.6.2007
Usnesení þ. 1-14/2007 - RM
Rada mČsta Nového Knína
s c h v a l u j e program schĤze rady mČsta dne
11.6.2007.
Usnesení þ. 2-14/2007 - RM
Rada mČsta Nového Knína
projednala a bere na vČdomí
dopis sleþny J. Blažkové ohlednČ pozemkĤ p.þ.
733/1 a 769/5 k.ú. Starý Knín.
Usnesení þ. 3-14/2007 - RM
Rada mČsta Nového Knína
projednala a bere na vČdomí
plnČní rozpoþtu za prvních pČt mČsícĤ roku
2007 a stav bČžného úþtu mČsta.
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Usnesení þ. 4-14/2007 - RM
Rada mČsta Nového Knína
b e r e n a v Č d o m í petici obþanĤ z osady „Na ýervené“ za realizaci opravy cesty
v osadČ a povČĜuje starostu mČsta zjištČním
možného technického Ĝešení.
Usnesení þ. 5-14/2007 - RM
Rada mČsta Nového Knína
s c h v a l u j e navýšení þástky nájemného ve
smlouvách o smlouvČ budoucí s Energonem
DobĜíš a Miroslavem Maškou.
Usnesení þ. 6-14/2007 - RM
Rada mČsta Nového Knína
p r o j e d n a l a dopis SÚS Benešov o vyjádĜení k prĤbČhu zimní údržby silnic v r.
2006/2007 a konstatuje, že nemá zásadní pĜipomínky.
Usnesení þ. 7-14/2007 – RM
Rada mČsta Nového Knína
p r o j e d n a l a žádost SK Nový Knín o dotaci 150.000,-Kþ na techniku k údržbČ trávníku
a vzhledem k nedostatku finanþních prostĜedkĤ
v souþasném rozpoþtu navrhuje zapĤjþení techniky ve vlastnictví mČsta.
Usnesení þ. 8-14/2007 – RM
Rada mČsta Nového Knína
n a v r h u j e zastupitelstvu ke schválení dalšího oddávajícího, þlena zastupitelstva pana
JiĜího Krásu.
Usnesení þ. 9-14/2007 - RM
Rada mČsta Nového Knína
s c h v a l u j e program zastupitelstva konaného 21.6.2007.
Usnesení þ.10-14/2007 - RM
Rada mČsta Nového Knína
s c h v a l u j e vyhlášení zákazu plýtvání pitnou vodou na území mČsta do odvolání.
Ing. Tomáš Havlíþek
starosta mČsta

Dr. Miloš PetĜík
místostarosta

V Novém KnínČ dne 11.6.2007

VyjádÏení obdivu

þerven 2007

RADA MÌSTA VYHLAŠUJE

PØÍSNÝ ZÁKAZ
PLÝTVÁNÍ PITNOU VODOU –
ZALÉVÁNÍ,
NAPOUŠTÌNÍ BAZÉNÙ,
MYTÍ AUT –
S OKAMŽITOU PLATNOSTÍ,
DO ODVOLÁNÍ.

Vypnutí proudu
Dodavatel elektrického proudu oznamuje, že
vzhledem k rekonstrukcím venkovního vedení
NN bude vypnut proud v ulici HavlíþkovČ od
trafostanice k restauraci U RĤžiþkĤ, a to ve
dnech
9.7., 11. – 13. 7. 2007
vždy od 7.45 – 15.15.

Nové internetové
stránky mÁsta
MČsto Nový Knín má od zaþátku mČsíce
kvČtna nové internetové stránky na adrese
www.mestonovyknin.cz. Veškeré Vaše podmČty a pĜipomínky, jakožto i pĜíspČvky na stránky
rádi uvítáme na MČstském úĜadu u p. Petra
Chmelíka nebo na e-mailu petr.chmelik@mestonovyknin.cz. RovnČž vyzýváme
místní podnikatele, firmy, spolky a sdružení,
které by se chtČly objevit na stránkách mČsta,
aby krátkou prezentaci zaslali na výše uvedený
e-mail nebo se osobnČ dostavili na MČstský
úĜad.
MČÚ Nový Knín

Prázdniny
PĜeji všem dČtem, studentĤm i pedagogĤm
pĜíjemnČ prožité letní prázdniny a naþerpání sil
do nového školního roku.

VyjadĜuji obdiv hrdinĤm, kteĜí odvážnČ poškodili þást nové omítky na budovČ školy. V místČ za
rohem u vchodu k jídelnČ to vyžadovalo zvlášĢ hodnČ odvahy.
starosta mČsta
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Rekonstrukce pÏípojek vody
Ve dnech 13. – 15. 7. 2007 bude provedena rekonstrukce vodovodních pĜípojek v ŽižkovČ ulici, od kĜižovatky na
Slapy ke kĜižovatce s Vilovou a dále zbudování odboþky
do ulice Zahradní. Vzhledem k uvedenému bude v této
dobČ úplnČ pĜerušen provoz pro veškerou dopravu v tomto
úseku. Bude vyznaþena objížćka, osobní automobily mohou samozĜejmČ využít objezd po místních komunikacích.
ChodcĤm doporuþujeme zvýšenou opatrnost. Pokud nedojde ke komplikacím, nebude pĜerušená dodávka pitné vody.

Kabelizace vedení
NN v Lib´icích
9. 7. 2007 bude zahájena kabelizace vedení NN v Libþicích. Tato stavba bude realizována po etapách a
bude probíhat zhruba do konce
prázdnin.

Je nutné dbát po dobu stavby
zvýšené opatrnosti.

PodÁkování
Rád bych touto cestou podČkoval þlenĤm SDH Nový Knín i þlenĤm MO ýRS Nový Knín za
jejich osobní návštČvu, blahopĜání a dary k mým narozeninám.
DČkuji, Josef Stoþes.

Nový obþánek Nového Knína
MatČj NČmec, Nový Knín 432

narozen 4.6.2007 v Praze

SpoleÇenská kronika
Jubilanté mČsíce þervence 2007
VČra ýermáková
Marie Tomková
Zdenka Budková
VČra Karochová
Lubomír Kodras

85 let
85 let
80 let
80 let
80 let

Všem našim oslavencĤm pĜejeme hodnČ štČstí, pohody a zdraví do dalších let.

Výstava v "MincovnÁ"

Já a mĤj pes Rony, Vás zveme do Mincovny
v Novém KnínČ na výstavu amatérských snímkĤ „Cestou – necestou po KocábČ Nový Knín – Malá Leþice“ ve dnech 14. – 15. þervence 2007 od 9.00 do 17. 00 hodin, vernisáž v pátek 13.7. 2007
v 16.00 hodin. Míla ýechová.
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PodÁkování
DČkuji všem, kteĜí pĜispČli ke zdárnému prĤbČhu Mezinárodního mistrovství ýeské republiky a
Slovenské republiky v rýžování zlata. Vzhledem k hojné úþasti hostĤ ze zahraniþí a mediálnímu
zájmu byla tato akce výbornou prezentací našeho mČsta.
PĜed slavnostním zahájením Mezinárodního mistrovství ýeské republiky a Slovenské republiky
v rýžování zlata (v hornické uniformČ ZdenČk Medek, pĜedseda Unie zlatokopĤ ýeské republiky,
vpravo starosta MČsta Nový Knín Ing. Tomáš Havlíþek)

Foto:
Miloš PetĜík

Flok SKH pĜi páteþním veþeru na táboĜišti zlatokopĤ

/foto pĜevzato z www.zlatokop.cz/
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FARNÍ SBOR
³ESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ

HVOZDNICE
faráĜka: Mgr. Vendula KALUSOVÁ
tel. 257 770 336
mobil 777 203 186

Bohoslužby
ÚĜední hodiny na faĜe
Vyuþování náboženství pro dČti

nedČle
9:30
stĜeda 14:00-18:00
dle dohody

KĜest, svatbu, pohĜeb lze kdykoli vysloužit po pĜedbČžné domluvČ.
Osobní rozhovor dĤvČrného charakteru v osobních krizích apod. se zajištČním mlþenlivosti (tzv.
zpovČdní tajemství) je poskytován zájemcĤm rovnČž po pĜedchozí domluvČ.
Veškeré církevní úkony jsou urþené veĜejnosti, tj. nejen pokĜtČným þlenĤm církve, ale všem hledajícím a tázajícím se. Sbor je otevĜen všem kdo hledají þi obnovují své osobní koĜeny nebo náboženskou identitu. Hledáte-li otevĜené spoleþenství kĜesĢanĤ jsme zde právČ pro Vás!

NČkolik slov o nás:
ýeskobratrská církev evangelická (dále jen ýCE) je druhá nejvČtší státem registrovaná kĜesĢanská církev v naší zemi. Navazuje na tradice þeské reformace jejímiž nositeli byli Jan Hus, Petr
Chelþický, Jan Amos Komenský aj. Jako samostatný církevní útvar vzniká ýCE v roce 1918 spojením protestantských církví luterského a kalvínského vyznání. ýCE má demokratické, tzv. presbyternČ-synodní zĜízení. V þele církve nestojí jedna osoba ale rozhoduje shromáždČní jejích volených pĜedstavitelĤ, synod. Ten volí synodní radu v jejímž þele stojí synodní senior. V souþasnosti
je jím Mgr. Joel Ruml. Každé rozhodnutí podléhá v církvi na všech úrovních hlasování.
MístnČ se ýCE dČlí na senioráty (krajové oblasti) a místní sbory. Zdejší sbor je souþástí Pražského seniorátu ýCE jenž má své sídlo v Praze-RadotínČ a v jeho þele stojí seniorka Mgr. Lydie Mamulová. Seniorát je spravován seniorátním výborem a shromáždČním všech jeho sborĤ, tzv. konventem, který se koná jedenkrát roþnČ.
V þele místního sboru stojí faráĜ/ka a kurátor/ka (laický správce sboru) a volení „starší“ sboru,
tzv. presbyteĜi.
Duchovní ýCE (muži i ženy) studují na Evangelické teologické fakultČ Univerzity Karlovy, mohou se ženit a vdávat, mít dČti.
ýCE je tolerantní ke všem sociálním menšinám a staví se vstĜícnČ k ostatním kĜesĢanĤm všech
vyznání.
Bohoslužby ýCE mají prostý ráz. Jejich základem je þetba a výklad biblického textu (kázání),
modlitba, zpČv žalmu, starých prostestatských písní. Trvají zpravidla 45min. ýlenové církve se
zpravidla mezi sebou tradiþnČ oslovují bratĜe-sestro. O kĜesĢanských svátcích (vánoce, velikonoce
aj.) je vysluhována svatá veþeĜe PánČ, tradiþnČ známá z historie jako „pĜijímání pod obojí“.
Pokud se chcete dovČdČt více neváhejte kontaktovat faráĜku sboru na uvedených telefonních
þíslech nebo pĜijćte v nedČli na bohoslužby.

Chotilský

zpravodaj
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Spoleêenská kronika
Jubilanté müsíce îervence 2007:
7. 7.

Libuše Cihelková z Mokrska

80 let

29. 7.

Ladislav Vladyka ze ŽivohoštČ

81 let

30. 7.

Marie Zmeková ze Záborné Lhoty

89 let

JubilantĤm srdeþnČ pĜejeme hodnČ zdraví.

Informace
V listopadu roku 2005 uzavĜela Obec Chotilsko dohodu se StĜedoþeským krajem o spolupráci na
projektu „StĜední ýechy on-line – Internet“, který obþanĤm umožní soukromý bezplatný pĜístup na
Internet.
V naší obci bude veĜejný pĜístup na Internet instalován v budovČ Obecního úĜadu v Chotilsku
dne 27. 6. 2007 a ze stejného místa bude od pĜíštího roku možný pĜístup k Portálu StĜedoþeského
kraje, který uživatelĤm umožní v úĜedních hodinách obecního úĜadu vyĜizovat nČkteré agendy
s krajským úĜadem elektronickou cestou.
VČĜíme, že tuto novou službu veĜejné a státní správy využijete i Vy, a tČšíme se na Vaši návštČvu.
-tajemník OÚ-

Podøkování
Dík SDH Chotilsko za skvČlou organizaci pĜi soutČži v požárním sportu „O pohár starosty Obce
Chotilsko“, který se uskuteþnil 16. 6. na louce v Živohošti.
–starosta obce-

Sbør železného šrotu
V pondČlí 9.7. 2007 po 16.00 h
budou þlenové našeho SDH ProstĜední Lhota sbírat
v osadČ Kobylníky železný šrot.
Nebudeme odvážet tzv. bílé zboží /tzn. ledniþky apod./
Pokud by nám chtČli dát železný šrot ještČ ti, kteĜí nestihli pĤvodní termín v ProstĜední
LhotČ a Mokrsku, pĜipravte jej také na pondČlí 9.7. a sdČlte nám to buć osobnČ nebo na
tel. 736 647 478.
DČkujeme všem, kteĜí nám železný šrot darovali nebo ještČ darují.
Výbor SDH - ProstĜední Lhota

Informaêní tabule SDH ProstĆední Lhota
Po dohodČ s rybáĜi máme spoleþnou informaþní vývČsku v ProstĜední LhotČ vedle obchodu. Jsou
zde umístČna data, která budou prĤbČžnČ aktualizována pro informaci þlenĤ SDH i ostatních obþanĤ: - telef. þísla - policie
- záchranáĜĤ
- hasiþĤ-profesionálĤ i místní SDH
- rozvodných závodĤ
- pĜehled soutČží hasiþĤ v roce 2007 s vyznaþením tČch, kde se zúþastní i náš sbor
- upoutávky na ostatní akce poĜádané hasiþi, napĜ. sbČry, zábavy, oslavy
-m.š.-

NOVû OTEVĉENÁ PRODEJNA - ZÁBORNÁ LHOTA
L. íampulková
kvalitní LEVNÉ ODöVY – NEALKO NÁPOJE – PIVO
ZMRZLINY – CUKROVINKY

Úterý – Pátek

Otevírací doba:
Pond÷lí
ZAVĄENO
16.00 – 19.00
Sobota – Ned÷le

14.00 – 18.00

Pro kuchaĆinky
a kuchaĆíky

Postup:
Asi 4-5 kusĤ þervené papriky pokrájíme na drobné
kostiþky, pĜidáme trochu oleje spolu s 1 pokrájenou
cibulí a dusíme domČkka. SmČs dobĜe osolíme a opepĜíme. Lepší je si toto pĜipravit den dopĜedu, paprika se
Špagety
rozleží a je chutnČjší, záleží na vašem þase. Když už
vaĜit omáþku, tak opČt na pánvi prohĜejeme
s êervenou paprikou budeme
tuto paprikovou smČs a pĜidáme 500 ml. smetany 30%
a povaĜíme. Omáþka zhoustne a získá oranžovou barvu.
Ingredience:
Kdo má rád masíþko, mĤže si na jiné pánvi opéct tĜeba
1 balení špaget, 4-5 þervených paprik, jeden kuĜecí Ĝízek pokrájený na kostiþky, osolený a
mohou být kapie, 2 lžíce oleje, 500 ml opepĜený. Omáþku spolu s masíþkem vmícháme do
smetany 30%, sĤl, pepĜ, l cibule, 1 kuĜe- uvaĜených špaget…
cí Ĝízek, nemusí být.
Dobrou chuĢ!
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které zahraje Divadelní spoleþnost Josefa DvoĜáka.
Úþinkují známí herci:
Josef DvoĜák, Rostislav Trtík, Karel Gult, JiĜí Veit,
Veronika Bajerová, Žaneta Filipková, Dagmar Schlehrová,
Blanka TĤmová.
Zakupte si vþas vstupenky na tuto výteþnou komedii,
prodej lístkĤ bude zahájen 20. srpna.

K

„STRAKONICKÝ DUDÁK aneb To by bylo, kdyby …“,

a

Kulturní dĤm v Sedlþanech pĜipravuje na:
11. záĜí v 19,30 hodin divadelní pĜestavení nazvané

Kulturní dĤm v Sedlþanech upozorĖuje na prodej nového pĜedplatného na sezonu 2007-2008,
které probíhá v kanceláĜi RIS v pĜízemí radnice.
Jaké jsou výhody pĜedplatitelských prĤkazĤ?
- PĜedplatitelský prĤkaz je pĜenosný a lze jej proto darovat þi zapĤjþit jiné osobČ.
- PrĤkaz zaruþuje jeho držiteli stálé místo v hledišti KDJS.
- Sleva proti vstupence zakoupené u pokladny þiní asi 25%.
- Majitel prĤkazu ušetĜí þas se shánČním vstupenky na pĜedstavení.
–mo-

Štola Josef u Smilovic
ýeské vysoké uþení technické otevĜelo dnem 20. 6. 2007 podzemní výukové stĜedisko
v rekonstruované bývalé štole Josef u Smilovic. Autorem myšlenky je vedoucí centra experimentální geotechniky ýVUT Jaroslav Pacovský. StĜedisko je jediným svého druhu v EvropČ, podobná
školní laboratoĜ existuje jen v USA. Od roku 2008 by se mČla štola Josef stát školícím pracovištČm
Evropské unie, nyní v první etapČ bude sloužit pro pĜípravu studentĤ ýVUT, zejména stavební
fakulty. Výuka zaþne od záĜí t.r. a mČsíþnČ se zde vystĜídá kolem 80 studentĤ. Firma Metrostav
provedla na své náklady za cca 9,5 milionu korun rekonstrukci prvních 600 metrĤ z celkové délky
štoly 8,5 kilometrĤ. Stejnou þástku dostala ýVUT z evropského strukturálního fondu na vybudování povrchového zázemí a na první dva roky provozu stĜediska. V budoucnu by se mČla v areálu
vybudovat ubytovna s malým sportovištČm.
OtevĜení stĜediska se zúþastnil starosta Obce Chotilsko, který vyjádĜil uspokojení s Ĝešením
dané lokality, kterým bude do budoucna zamezeno snahám o likvidaci krajiny tČžbou zlata.
-mo-

Lib´ická pouÕ
LoĖského roku paní Podhorecká dala podnČt k tomu, aby se uskuteþnily nezbytné opravy v kapli
svatého Jana a Pavla v Libþicích. Dary libþických obþanĤ shromáždila paní Drobílková spoleþnČ
s paní Kolkovou. Bylo to 15 641,50Kþ.Všem dárcĤm patĜí veliký dík.
Z tČchto penČz se zaplatily:
klempíĜské práce+materiál firmČ J.M.J., panu Moravcovi 6 500,-Kþ
zednický materiál 2 700,-Kþ. Zednické práce zdarma provedl pan Ivan Pouþek.
zakoupil se koberec 950,-Kþ
Za zbylé peníze s pomocí MČstského úĜadu Nový Knín a ěímskokatolické farnosti ve Starém
KnínČ bychom rádi ještČ v letošním roce pokraþovali v nezbytných opravách stĜechy.
Díky Vám, obþanĤm Libþic, a také þetným sponzorĤm se podaĜilo vykonat velké množství práce. JmenovitČ chci podČkovat alespoĖ nČkterým. Na prvním místČ panu JiĜímu ŠĢástkovi, který
vČnoval kapli dvoje krásné dubové dveĜe do sakrestie a na kĤr. Kované kliky vČnoval pan Jaroslav
Žampach. DČkuji také panu Ivanu Pouþkovi, který zdarma vykonal zednické práce na kapli. Dík
patĜí Vratislavu Dolejšovi za jeho malíĜské dílo a MČstu Nový Knín za velkou podporu a poskytnutí þásti materiálu na nezbytné opravy. Zde nechci vyjmenovávat, aby se na nČkoho nezapomnČlo, ale je potĜeba podČkovat všem, kteĜí kapli a okolí po tČchto pracích uklízeli a þistili. Je prosekaná i pĜístupová cesta. Také dárcĤm kvČtinové výzdoby na poutní slavnost dČkujeme. Jsou to Josef
Mácha, Jana Amlerová, Markéta MatČjíþková, Lucie a ZdenČk Vojtíškovi. Libþickým hasiþĤm
podČkování za zapĤjþení centrály na elektĜinu a MČstu Nový Knín za zapĤjþení ozvuþovaní techniky.
Kdo pĜijal pozvání na letošní poutní mši svatou, mohl být povznesen. PĜálo i poþasí a celá liturgie probČhla v klidné atmosféĜe a beze zmatkĤ. Pan biskup Karel Herbst pĜijel vþas a jako poutník
se pĜidal ke všem, kteĜí vystoupali na vršek. Zde obdivoval krásnou kapli, která svou velikostí by
se mČla spíše nazývat kostelem. Obdivoval také krásnou krajinu a pĜírodu - to, co nám, zde žijícím, pĜipadá jako samozĜejmost. Mše svatá byla ze slavnosti Narození svatého Jana KĜtitele. Na
zaþátku bohoslužby jsme si pĜipomnČli svĤj kĜest. Byli jsme pokropeni posvČcenou vodou - také
kaple byla požehnána. ZpČv litanií ke svatým nám pĜipomnČl cíl našeho putování - Boží království. VzpomnČli jsme na všechny zde žijící obþany a také na ty, které Pán povolal na vČþnost.
Je skoro škoda, že takto krásný prostor využíváme jen jednou za rok. Bylo by dobré pĜemýšlet o
tom, jak se zde setkávat… Rád pĜijmu Vaše podnČty. PĜání, abychom si krásného místa, které je
dČdictvím našich otcĤ, vážili. Žehnám všem a dČkuji za krásné nedČlní dopoledne.
P.Josef Andrejþák O.Cr.,faráĜ
P.S. Fotografie ze slavnosti na faĜe ve Starém KnínČ a MČstském úĜadČ v Novém KnínČ.

Pozvánka na zájezd
Svaz SPCCH Nový Knín poĜádá dne 26.8.2007 zájezd do ýimelic.
PĜihlašte se nejpozdČji do 31.7.2007 na tČchto telefonech:
731876883 Nový Knín
608807936 ýím
720377755 Sudovice
721214943 Libþice
Dále poĜádáme zájezd do Dvora Králové dne 22.9.2007 – pĜihlášky do konce srpna na
stejných telefonních þíslech.
J.D.
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Blížící se konec školního roku je ideální þas pro konání
výletĤ. O zážitky z jednoho takového se chci podČlit.
On byl totiž trochu neobvyklý. Ne pro trasu a cíl cesty,
ale pro složení skupiny výletníkĤ. Jednalo se sice o žáky knínské školy, ale s ukonþením školní
docházky v roce 1961. Rok jsme si s touto myšlenkou pohrávali, až jsme symbolicky na Den dČtí
vyrazili. Autobusem do Davle a dál Sázavským expresem. TraĢ vede po úboþí Ĝíþního kaĖonu, ale
vlastní Ĝeku je vidČt jen místy. Minuli jsme kultovní místo þeských trampĤ Pikovice a v Lukách
pod Medníkem zahlédli sídlo bratĜí NedvČdĤ s tenisovým kurtem. Pohled na opuštČné a chátrající
objekty kdysi slavné výroby motorek JAWA v Týnci již tak veselý nebyl. V ýerþanech se pĜestupovalo a traĢ kopírovala tok Ĝeky mnohem více. V mČsteþku Sázava se v protČjší stráni objevil
slavný Sázavský klášter, ale všem se zdál pĜekvapivČ malý. A vlak kodrcal dál. Po mnoha zatáþkách a nČkolika tunelech se na skalním ostrohu tyþil hrad. Byli jsme v ýeském Šternberku. Spolužák Pepa Hrubý, který zde žije a poštmistruje, nám zajistil ubytování a vlastnČ i další program.
Spoleþná veþeĜe plná povídání a zpČvu se ponČkud protáhla pĜes veþerku a jen jsme litovali, že nás
není víc. Druhý den dopoledne jsme vyrazili na hrad. Mimo vlastní prohlídky jsme se dozvČdČli i
spoustu zajímavého o dravých ptácích. Víte, že výr loví hlavnČ ježky a hlavu umí otoþit bez dvaceti stupĖĤ kolem dokola? Že sokol letí pĜi útoku tĜistakilometrovou rychlostí a orel skalní uloví i
kamzíka? Avšak vrcholem výletu bylo krátké setkání s majitelem hradu – panem Šternberkem.
PĜedali jsme mu nČkolik dárkĤ, z nichž þást nám poskytl i náš starosta pan Havlíþek. Beseda
s tímto, postavou vysokým a na svĤj vČk 84 let bystrým pánem, byla velmi zajímavá. Mimo jiné
jsme se dozvČdČli, že svĤj domov neopustil ani po vyvlastnČní, protože byl celé to období místním
kastelánem. Po spoleþném obČdČ jsme plni zážitkĤ a také trochu uondaní nabrali dvČma smČry
zpáteþní kurz. Málokdo vČĜil, že se výlet uskuteþní, ale podaĜilo se a stálo to za to. Škoda, že nČkteĜí další nemohli. A tak Dano, Mílo, Mileno, Vlasto, Slávino, MáĖo, VČro, ale také Míro, Mirku,
Franto, Pepíku a Tondo – dík za to, že i po takových letech dokážeme ctít pojem spolužák
z novoknínské školy.
Jarda

"Školní výlet"

„Naše mladá skupina. Ten vysoký je pan hrabČ.“
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Oslavy 110 let od založení
hasi´ského sboru v Lib´icích

þerven 2007
Župní soutČž muži

Rok 1897 je pro libþické hasiþe významným datem. PrávČ v tomto roce
byl založen náš sbor a 26.5.2007
jsme si pĜipomnČli jeho 110 narozeniny. Na oslavy a následující župní soutČž mužĤ 1.župy povltavské se sjelo mnoho sborĤ z nejbližšího okolí, ale také ty vzdálenČjší, jak my Ĝíkáme ty „za vodou“. Oslavy zaþaly slavnostním prĤvodem a odhalením pamČtní desky na místní hasiþské zbrojnici, které provedl bratr Josef ěehák, který je þlenem našeho sboru 52 let a je tedy jejím nejstarším
þlenem. A dále pĜedáním plaket a þestných uznání zasloužilým þlenĤm.
Poté se prĤvod pĜemístil na „OulištČ“, kde se již pátým rokem poĜádají všechny naše soutČže.
Zde probČhla soutČž mužĤ 1.župy povltavské v požárním sportu. Poprvé se na župní soutČži objevily i ženy z Radíþe. Protože prozatím nemají mezi
Výsledky župní soutČže
družstvy ýeské hasiþské jednoty žádnou konkurenci,
cviþily pouze mimo soutČž, když je na konci také
1.župy povltavské – kategorie muži a
þekal pohár. Tento pohár byl opravdu zasloužený,
Název sboru Souþet þasĤ Hodnocení
protože dČvþata z Radíþe by hravČ porazila i nČkteré
Hubenov
2.23.11
6.
chlapy, jak je vidmo z výsledkĤ. SoutČžení zapoþalo
Libþice
1.52.43
2.
štafetami 4x100m s pĜekážkami. Po malé pĜestávce
urþené k posílení našich družstev, ale i delegátĤ ostatŽupanovice
3.30.45
8.
ních sborĤ výborným guláškem, se zapoþalo
Nalžovice
1.54.57
3.
s požárními útoky. Královská disciplína probČhla u
KĜepenice
1.56.09
4.
nČkterých s vypČtím sil fyzických a u nČkterých i psyHomole
2.14.72
5.
chických, ale vše se vyvedlo a nikdo nebyl zranČn.
Radíþ
1.40.75
1.
Po této disciplínČ pĜijeli profesionální hasiþi
Dražetice
2.23.32
7.
z DobĜíše, kteĜí nám všem pĜedvedli vyproštČní figuRadíþ - ženy
2.10.97
1.
rantĤ z osobního automobilu, které mČlo velký ohlas.
Než si dobĜíšští profíci pĜipravili své druhé auto k prohlídce, pĜedvedla naše hasiþská mládež hašení požáru. Zapálen byl malý domek vyrobený z palet a slámy, naši nejmladší hasiþi se však s tímto
mini požárem dokázali hravČ vypoĜádat a sklidili tak velký potlesk, ale i uznání za nebojácnost od
pĜihlížejícího obecenstva. Nakonec jsme si mohli prohlédnout zásahové vozidlo s výsuvným žebĜíkem, jehož znaþku a typ samozĜejmČ neznám (ach ty ženské……).
Koneþné vyhlášení výsledkĤ probČhlo již v bouĜlivých oslavách postupujících sborĤ na Prezidentské kolo ýHJ, které probČhlo 30. 6.2007 v DobĜíši, o výsledcích Vás budeme informovat
v pĜíštím zpravodaji.
JK
110-ti letému výroþí hasiþĤ
Brožura k oslavám 110 let
v Libþicích byla vydána barevná
brožurka obsahující struþnou histohasi´ského sboru v Lib´icích
rii obce a struþný pĜehled dČní
v našem sboru za dlouhých 110 let
trvání. PĜílohou jsou barevné i þernobílé fotografie z minulosti, ale i souþasnosti.Nejstarší fotografie je z roku 1916 a zachycuje nČkolik pohledĤ na obec Libþice, unikátní fotografie hasiþského
sboru je z dvacátých let dvacátého století, kde je zobrazen Libþický sbor ve vycházkových uniformách. Fotografie jsou doplnČny perokresbami pana Ing. JiĜího Kalerty, které zobrazují místní kapliþku a hasiþskou zbrojnici v souþasné dobČ.
Brožurku si mĤžete zakoupit za 50,- Kþ na MČstském úĜadČ Nový Knín, v Muzeu tČžby zlata
v Novém KnínČ, v místní knihovnČ a nebo pĜímo u pí. Jany Kolkové.
Doufám, že Vás i Vaše blízké brožurka zaujme a nezĤstanete jen u jednoho výtisku.
DČtský den v Libþicích probČhl 2.þervna 2007 docela
úspČšnČ. Dva roþníky pĜedtím nám propršely, a tak obavy
z mraþící se oblohy byly i letos. Ale poþasí nám tentokrát
vydrželo, a tak doufáme, že tím je smĤla na nČkolik let prolomena.

DÁtský den
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DČti si mohly zasoutČžit na devíti disciplínách napĜ.skákání pĜes švihadlo, házení míþku na cíl,
ale také shazování plechovek proudem vody ze džberovky. KromČ tČchto disciplín byly ještČ pĜipraveny kolektivní disciplíny jako skákání v pytli, pĜetahování lanem, a pojídání koláþĤ se zapeþenými penízky, které nám ochotnČ a velmi chutnČ upekla paní Jaroslava Slabochová.
Myslím, že odpoledne strávené na hĜišti v Libþicích se dČtem líbilo, každé z nich si odnášelo
velký balíþek sladkostí a nČkteĜí i vČcné ceny v podobČ pastelek za nakreslené obrázky a nebo plyšákĤ, které nám darovala sl. Monika Hrdinová. PodČkování za finanþní dary v neposlední ĜadČ
patĜí MČstu Nový Knín v þele s panem starostou Tomášem Havlíþkem, ýeské hasiþské jednotČ
Libþice a panu Josefu Kolkovi.
Vedoucí mládeže ýHJ Libþice Jana Kolková
23.6.2007 uspoĜádali mladí hasiþi z Libþic Papírovou
Papírová sobota
sobotu, je to již osmá v ĜadČ. Každý rok poĜádáme prĤmČrnČ dvČ a vždy si slušnČ vydČláme. Naši sousedé nám
vycházejí maximálnČ vstĜíc a papír máme ve vČtší míĜe již pĜetĜídČný a svázaný. Papír stĜádáme i
v prĤbČhu roku, pokud má nČkdo doma vČtší množství, mĤže se s námi domluvit a my mu ochotnČ
otevĜeme hasiþskou zbrojnici, kde máme papír v jedné místnosti uskladnČn. S dČtmi ho prĤbČžnČ
svazujeme, abychom nemČli mnoho práce právČ pĜi papírových sobotách.
I pĜi té letošní jsme svazovali minimálnČ, pĤlroþní svazování bylo þasovČ velmi znát, a tak nám
samotný sbČr papíru i s naložením trval 1¾ hodiny. PĜi letošním sbČru se nám podaĜilo nasbírat
1250 kg novin a þasopisĤ a 100 kg kartonu. Celkem jsme si tedy vydČlali 1050,- Kþ. O tom, jak
jsme s penČzi naložili, Vás budeme informovat nČkdy pĜíštČ.
Nákladní automobil nám opČt ochotnČ zapĤjþil pan Josef Pouþek, za což mu vĜele dČkujeme.
DČkujeme také všem sousedĤm za papír a myslete na nás opČt na podzim.
Jana a Pepa Kolkovi – vedoucí mládeže ýHJ Libþice

Okénko ze školství

Koncem kvČtna a celý þerven bylo ve škole
ještČ rušno :
x 24. kvČtna 9. tĜídy navštívily Muzeum 3. odboje v PĜíbrami a Tábor Vojna
x 31. kvČtna se všechny tĜídy 1. stupnČ zúþastnily akce pro dČti v Divadle Káji MaĜíka v Mníšku
p. Brdy
x 5. þervna probČhla exkurze 8. tĜíd po pražských památkách
x 6. þervna jsme se zúþastnili florbalového turnaje v Kamýku n.Vlt. (viz dále)
x 11. þervna vyrazily 7. tĜídy na výlet do KonČpruských jeskyní a Berouna
x V dobČ od 12. do 15. þervna se uskuteþnil výlet 9. tĜíd do ýeského ráje
x 13. þervna byla 3. a 4. tĜída na návštČvČ zámku na DobĜíši
x 20. þervna byl ukonþen plavecký výcvik 4. a 5. tĜídy a dČtí MŠ
x 21. a 22. þervna jsme nacviþovali ochranu þlovČka za mimoĜádných situací
x 25. þervna jsme uspoĜádali sportovní den se Základní školou Neþín, který probČhl v naší školní
tČlocviþnČ a na fotbalovém hĜišti v Neþíni
x 26. þervna jsme v naší tČlocviþnČ zmČĜili síly ve florbalu a pĜehazované se Základní školou
ŠtČchovice

Florbalový turnaj v Kamýku n.Vltavou
6. þervna jsme v Kamýku n.Vltavou na „duhovém hĜišti“ absolvovali poslední turnaj ve florbalu
v tomto školním roce. Naše družstvo starších žákĤ, které obhajovalo vítČzství z minulého roþníku,
ani tentokrát nehrálo tak, jak jsme byli zvyklí, a obsadilo „pouze“ 2. místo. Naprosto suverénnČ
bez jediného zaváhání turnajem prošli mladší žáci, z nichž nČkteĜí se florbalu ve škole vČnují již od
2. tĜídy, a obhájili tak své prvenství z loĖského roþníku.
Letošní velmi úspČšná sezóna konþí a v pĜíštím školním roce nás þeká pĜestavba obou družstev,
neboĢ ze starších odcházejí „deváĢáci“, z mladších nČkolik borcĤ s florbalem konþí a budou se
vČnovat pouze fotbalu na 2.ZŠ DobĜíš. Obhajoba letošního okresního mistrovského titulu a 3. místa ve StĜedoþeském kraji nebude tedy jednoduchá… Všem odcházejícím hráþĤm chci podČkovat
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za dobrou reprezentaci školy i Nového Knína a popĜát hodnČ úspČchĤ do další školní a sportovní
þinnosti.
ZároveĖ chci na tomto místČ popĜát všem dČtem MŠ, žákĤm a zamČstnancĤm školy pĜíjemné
prožití prázdnin a dovolených.
PaedDr. Miloš PetĜík
Ĝeditel Základní školy a MateĜské školy Nový Knín
Starší žáci zleva stojící:
Sláma,
Tesárek,
Pejla,
Chlumecký,
T.Kukla
zleva kleþící:
Vágner,
Liška,
F.Kukla,
Nový

Foto
Miloš PetĜík

Foto
Miloš PetĜík
Mladší žáci - (zleva) ýálek, Reisser, Pouþek, FoĜt, Stoþes, ŠtČpánek, Hejna, VáĖa, Hladký

Novoknínský zpravodaj

15

þerven 2007

Je dohráno
VítČzným zápasem naší rezervy nad BĜeznicí v nedČli 17.þervna byl završen soutČžní
roþník 2006-2007. V maratónu sto tĜiceti dvou zápasĤ se objevilo 96 jmen hráþĤ všech
vČkových kategorií. NČkteĜí však figurovali na soupiskách více mužstev. Bilance klubu
je 73 vítČzství, 19 remiz a 40 proher pĜi aktivním skóre 454:291. A jak si vedla jednotlivá mužstva?
PĜípravka – je vidČt, že fotbalová drobotina pod vedením Standy Puchmajera získala
k pĤvodnímu nadšení i první fotbalové návyky. Ve své skupinČ skonþilo mužstvo tĜetí
s bilancí 23-2-11 a skóre 180:93. StĜeleckou hvČzdiþkou se stal Pouþek, který se mohl
radovat 68x!!
Žáci – náš klub vlastní mužstvo nemČl. Poþetná skupina našich klukĤ však hostovala
v ProstĜední LhotČ. I když jaro nebylo tak dobré jako podzim, vyhrála Lhota jednu ze
skupin okresní soutČže a velký podíl na tomto úspČchu mČli právČ naši kmenoví hráþi.
Dorost – „mužstvo A“ – bylo složeno vČtšinou z patnáctiletých chlapcĤ a jejich þas
teprve pĜijde. Ale v bratrovražedném boji se staršími kamarády z áþka favorita poĜádnČ
prohnali a prohráli až brankou v poslední minutČ. Jejich bilance ve skupinČ byla 5-5-10
pĜi pomČru gólĤ 45:78.
– „mužstvo B“ – své nadČje naplnilo. Po suverénním vítČzství ve skupinČ
s úþtem 18-1-1 a skóre 102:23 se utkali o titul mistra okresu s Milínem. Po vítČzství doma 3:2 a remize 2:2 venku mají tak právo hrát pĜíští roþník krajskou soutČž, což se naposledy podaĜilo skoro pĜed dvaceti lety. A výhodou je, že z mužstva témČĜ nikdo pro vČk
neodchází. Nejlepšími stĜelci byli B.Rákosník 28, Pazderka 23 a Patetl 21 gólĤ. Chlapci
blahopĜejeme a vČĜíme, že se v kraji neztratíte.
„B“mužstvo – pĜekvapivČ dobrý podzim kluci potvrdili i na jaĜe. Všem utekli Petrovice, ale ke skupinČ, která bojovala o další místa v popĜedí tabulky okresního pĜeboru,
jsme patĜili i my. Mimo již stabilizovaného jádra mužstva naskakovala do jednotlivých
zápasĤ i celá skupina dorostencĤ a nČkdy vypomohli i hráþi z kádru áþka. A tak se
v dresu rezervy objevilo celkem 27 jmen. Kluci skonþili jen o skóre þtvrtí, pĜi bilanci 136-7 a skóre 58:50. Nejlepšími stĜelci byli mazáci Kamil Rada 13 a Pavel Šírl 10 branek.
Ten výsledek není pro nováþka vĤbec špatný!
„A“mužstvo – po rozpaþitém herním projevu a mizivém bodovém zisku z první tĜetiny
jara pĜišel po vítČzství nad Rakovníkem obrat. Kluci bodovali a opČt se pevnČ zabydlovali v lepší polovinČ tabulky, kde je každý fanoušek knínského fotbalu rád vidČl. Na nČkterých zápasech bylo znát, že schází dirigentské schopnosti zranČného ŠtČpána Hranického, ale naštČstí se zejména skupina mladších hráþĤ stĜelecky probudila a stĜílení gólĤ
jen na Javorkovi nezĤstalo. A tak je koneþná bilance opČt velmi pČkná. ýtrnáct vítČzství,
pČt remíz a jedenáct porážek pĜi pomČru branek 69:47 pĜineslo našemu áþku v západní
skupinČ I.A tĜídy celkové páté místo. A mohlo to být ještČ o chloupek lepší, nebýt posledního duelu doma s Jílovým. Prohru 2:5 neþekal z hráþĤ ani divákĤ urþitČ nikdo.
StĜelci mužstva: Javorek 17, Hranický 16 branek.
A tak bude asi nejlepší na pár týdnĤ si od fotbalu odpoþinout, ale v srpnu se ti na trávníku i ti kolem nČj budeme na náš „ševcovský“ fotbal opČt tČšit.
Fr. Bestahovský
Jar. Hrubant
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