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Zprávy ze zasedání mÁstské rady a zastupitelstva
USNESENÍ
þ. 3/07
ze zasedání
Zastupitelstva
mČsta Nový Knín
ze dne 15. 1. 2007
U S N E S E N Í þ.1-3/2007 - ZM
Zastupitelstvo mČsta Nový Knín
volí
návrhovou komisi na usnesení ve složení:
pĜedseda - MUDr. Miloš NevaĜil
þlenové - Václav Krotil, MUDr. VČra Fialová
U S N E S E N Í þ.2-3/2007 - ZM
Zastupitelstvo mČsta Nový Knín
volí
ovČĜovatele zápisu - Josef Mácha, Petr Chmelík .
U S N E S E N Í þ.3-3/2007 - ZM
Zastupitelstvo mČsta Nový Knín
schvaluje
program zasedání zastupitelstva.
U S N E S E NÍ þ.4-3/2007-ZM
Zastupitelstvo mČsta Nový Knín
schvaluje
rozpoþtová opatĜení þ.4/2006.
Úprava rozpoþtu jednotlivých kapitol je pĜílohou zápisu ze zasedání.
Ing.Tomáš Havlíþek
starosta mČsta

Dr.Miloš PetĜík
místostarosta

V Novém KnínČ dne 15.1.2007

Poz vánka
Zastupitelstvo mČsta Nový Knín zve
na své zasedání,
které se bude konat dne 22.2.2007
od 19.00 hodin
v jídelnČ Základní školy
v Novém KnínČ.

Termíny
konání zasedání zastupitelstva
mÁsta v roce 2007
3/2007

22.2. þtvrtek 19.00 hod.

4/2007

19.4. þtvrtek 19.00 hod.

5/2007

21.6. þtvrtek 19.00 hod.

6/2007

13.9. þtvrtek 19.00 hod.

7/2007

22.11 þtvrtek 19.00 hod.

Informace
Vzhledem ke zmČnČ zákona o sociálních
dávkách pro zdravotnČ postižené obþany na
základČ þetných dotazĤ zveĜejĖuji tuto informaci:
xpostižení obþané, kteĜí již pobírali nČjaké
dávky v minulém roce, budou automaticky
zaĜazeni do dávek podle nového zákona
xnoví zájemci se mohou hlásit na MČÚ
v DobĜíši, ale nejlépe až v prĤbČhu mČsíce
bĜezna
xco se týþe služeb Farní charity Starý Knín –
budou dále zajišĢované podle nových pravidel, dosavadní klienti budou kontaktováni
starosta mČsta

UpozornÁní
na pÏerušení dodávky elektÏiny
Dne 5.2.2007 od 8.45 do 13.30 hod.
bude pĜerušena dodávky elektĜiny
v Novém KnínČ
– v ulicích Staroknínská,
Kozohorská a DláždČná.
Toto pĜerušení bude z dĤvodu provádČní
nezbytných prací v distribuþní síti.
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Spole´enská kronika
Jubilant mČsíce února 2007
JiĜina Rambousková

75 let

PĜejeme hodnČ zdraví, spokojenosti a osobní pohody.

PodÁkování
Rádi bychom touto cestou podČkovali
þlenĤm SDH Nový Knín za obČtavý zásah
po vichĜici na Kozích Horách.
Manželé Slepiþkovi
Kozí Hory 6

Všem, kdo se pĜišli rozlouþit na staroknínský
hĜbitov s naší maminkou Josefou Benešovou,
dČkujeme za kvČtinové dary a projevy soustrasti.
ZvláštČ pak dČkujeme p. Josefu Andrejþákovi
za duchovní oporu, MUDr. NevaĜilové a sestĜiþce MaĜence Vršecké za obČtavou péþi.

Vzpomínka

Rodiny Benešova a Šiškova

Dne 20.2. a 11.3. tomu budou 2 roky, co nás navždy opustili
František Havlas a Jaroslava Pavlasová (roz. Chmelíková).
Stále vzpomínají Jarka a Mirek JeĜábkovi s rodinou (dcera a zeĢ).

Výsledek TÏíkrálové sbírky
Jménem FCH Starý Knín dČkuji všem dárcĤm TĜíkrálové sbírky 2007 za letošní pĜíspČvky.
V naší i okolních farnostech bylo vybráno celkem 79.203,- Kþ a odesláno na úþet ýeské katolické
charity. Z této þástky nám bude vráceno 65% na naše sociální projekty a my Vás budeme na konci
roku 2007 informovat o jejich konkrétním využití. Velký dík náleží samozĜejmČ i všem malým a
velkým koledníkĤm, kteĜí sbírku vykonávali, za jejich snahu a radost, s jakou koledovali ve prospČch potĜebných.
S pĜáním mnoha božích milostí do nového roku
StáĖa Krejþíková,
vedoucí Oblastního centra charitních
sociálních služeb pĜi FCH Starý Knín.

Pronajmu byt 3+1, 66,5 m2 po rekonstrukci v Novém KnínČ,
9 km od Mníšku pod Brdy, 40 min. od Prahy, dostupnost
PID. Nová kuchynČ, vestavČné skĜínČ, sklep a komora.
Cena dohodou. Prosím volejte na tel. 605572666.

Pronájem bytu
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Zprávy z ´innosti SDH Nový Knín
Vážené spoluobþanky a spoluobþané.
Uplynulo jen nČkolik dnĤ od zaþátku nového roku a už se pĜed naším sborem vynoĜil
první nelehký úkol. V minulých dnech postihl naši republiku silný vítr o síle orkánu a
bohužel se nevyhnul ani našemu mČstu a okolí.
Vše zaþalo ve þtvrtek 18.1. a pak následovala jedna událost za druhou. Nejprve nám
byl nahlášen požár na trafostanici v Jalovþinách. NaštČstí nešlo o pĜímý zásah trafostanice, ale o zkrat na pĜívodní lince vysokého napČtí. Dále jsme zasahovali na likvidaci padlých stromĤ na silnici ke Kozím Horám a po zlikvidování tČchto dvou událostí jsme byli
povoláni k likvidaci dalších stromĤ, které bránili v prĤjezdu. KonkrétnČ to bylo u obce
Drhovy a na silnici mezi Drhovy a DobĜíší. Po návratu zpČt do Nového Knína jsme ještČ
pomáhali posádce rychlé záchranné služby s transportem pacientky do sanitky. Do ranních hodin jsme pak byli stále v pohotovosti a na silnicích v okolí Nového Knína jsme
odstranili nČkolik padlých vČtví.
V pátek a sobotu jsme ještČ odklízeli další padlé stromy a nebezpeþné polomy
v Mokrovratech, Kozích Horách a v „Hraštické stráni“.
PĜi výjezdech k likvidaci následkĤ vČtrné smrštČ jsme plnČ využili náš nový vĤz Mitsubishi Pajero. Díky tomuto vozu se zlepšila naše akceschopnost a ukázalo se, že investice mČsta v tomto smČru jsou dobrým krokem.
Za SDH Nový Knín Petr Chmelík

Zprávy ze Sokola
Vážení pĜátelé kultury, sportovní fandové, knínští patrioti, rodáci i novČ pĜibyvší.
Obracíme se na Vás s prosbou o pomoc pĜi Ĝešení dlouhodobého problému s naší sokolovnou. Jak možná víte, nebo nevíte, Sokol za souþasného stavu jen velmi tČžce zvládá
provoz a nutné opravy a rekonstrukce v novoknínské sokolovnČ. Je to z vČtší þásti proto,
že Sokol tČžce hledá a spíše nenachází náplĖ þinnosti, která by v dnešní dobČ byla atraktivní pro mladou, ale i pro starší generaci a zajistila tak využití sokolovny a následné
prostĜedky nutné pro její provoz.
ChtČli bychom najít další nové využití sokolovny, pĜitáhnout nové lidi s novými nápady
a zajistit tak další fungování historicky i architektonicky cenné budovy.
Pokud se tak nestane, hrozí nejen postupné chátrání, ale také to, že sokolovnu dĜíve nebo pozdČji získá zpČt Obec sokolská v Praze a prodá, nebo pronajme ji ke komerþním
úþelĤm subjektu, který již nemusí brát ohledy na potĜeby mČsta Nový Knín, ani jednotlivých složek a zájmových spolkĤ, které sokolovnu využívají.
Zveme tedy Vás, kteĜí sokolovnu pravidelnČ, nebo jen obþas využíváte, i Vás, kteĜí máte chuĢ pomoci, na neformální schĤzku, kterou jsme se rozhodli uspoĜádat 6.2.2007, kde
jinde než v sokolovnČ.
Za výbor sokola Milan Brejcha
OldĜich Kupa

Chotilský
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Zprávy ze zasedání obecního zastupitelstva
VýĖatek ze zasedání obecního
zastupitelstva ze dne 18. 12. 2006
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
- rozpoþtové provizorium pro období od
1.1.2007
- rozpoþtové opatĜení þ. 6 k rozpoþtu na rok
2006 v þásti pĜíjmĤ a výdajĤ dle pĜílohy.
- rozpoþtový výhled na rok 2007 – 2010.
- úklid snČhu z obecních komunikací v zimním
období 2006/07 panem Bohuslavem Maškem,
Záborná Lhota a panem Martinem Moulíkem,
Chotilsko
- poskytnutí finanþního pĜíspČvku 6670,- Kþ na
jedno dítČ. MŠ navštČvuje 5 dČtí z obce.
- poskytnutí neinvestiþního pĜíspČvku ve výši
400,- Kþ Svazku obcí Bratronicko na pojištČní poþítaþĤ dle smlouvy o výpĤjþce.
- podání žádosti obce na Pozemkový fond ýR
o úplatný pĜevod zemČdČlského pozemku KN
56 v k.ú. Záborná Lhota.
- nabídku MČstského úĜadu Praha 6 o odkoupení þásti pozemku par.þ. 423 v k.ú. KĜeniþná –
ŽivohošĢ a jednomyslnČ schvaluje zveĜejnit
zámČr o prodeji pozemku o výmČĜe 84 m2 za
nabídnutou cenu 1000,- Kþ/m2.
- poskytnutí finanþního pĜíspČvku 1000,- Kþ
k žádosti Svazu postižených civilizaþními
chorobami v ýR, organizace Nový Knín, jednomyslnČ.
- návrh smlouvy s firmou ART PROTECT,
bezpeþ. služba PĜíbram, o pĜipojení muzea
KĜižovnický špýchar na pult centr. ochrany.
- nabídku projektových služeb Ing. JiĜího OndĜicha, projektová þinnost Vimperk a návrh
smlouvy na zhotovení projektové dokumentace technického Ĝešení, studie a projektové
dokumentace pro stavební Ĝízení stavby rozhledny na kopci Besedná v místČ bývalé Drtinovy rozhledny za cenu 95 200,- Kþ vþ. DPH
a dále návrh smlouvy o zabezpeþení inženýrské þinnosti Ing. arch. Josefem Krškou, KosoĜ
za stanovenou cenu 47 000,- Kþ bez DPH.
- kupní smlouvu mezi obcí a Jaroslavou Chlubnovou, Ing. Danielem Hrubým a Blankou
Pincovou na poz. p.þ. 357/13 o výmČĜe 822
m2, 357/14 o výmČĜe 822 m2, 360/5 o výmČĜe
71 m2 a 360/6 o výmČĜe 26 m2 vše v k.ú. Chotilsko za úþelem výstavby obecní bytovky.
- poskytnutí pĜíspČvku obyvatelĤm obce

k zakoupení známky na svoz domovního odpadu v roce 2007, a to ve výši 500,- Kþ pro
známku na svoz lx za 14 dní a 300,-Kþ pro
známku na svoz lx za mČsíc. Podmínkou poskytnutí pĜíspČvku je uhrazení všech již splatných závazkĤ obci.
- zámČr SDH Chotilsko o pĜeĜazení z JPO 3 na
JPO 2 a jednomyslnČ schválilo zámČr podat
v tomto smyslu žádost na HZS PĜíbram.
- nákup kalendáĜĤ na rok 2007 a jejich poskytnutí formou daru všem rodinám trvale bydlícím v obci.
- nabídku firmy Geo Data, s.r.o. na vytvoĜení a
zpĜístupnČní digitalizovaných katastrálních
map v systému MISYS.
-tajemník OÚ-

Kultura
Kulturní dĤm Sedlþany uvede dne:
6.února v 19.30 hodin lidovou operetu
Járy Beneše
„NA TÝ LOUCE ZELENÝ“.
PĜedstavení zahrají herci Hudebního divadla v KarlínČ. BČhem pĜedstavení zazní
Ĝada populárních melodií.
18. února v 15.00 hodin pohádku
„ZLOBIVÝ BROUýEK“,
kterou pĜijede zahrát pro dČti a jejich rodiþe Divadlo Antonína DvoĜáka PĜíbram.
21.února v 19.30 hodin pro milovníky
dobré zábavy poĜad nazvaný
„VYDRA V NOVÉM KOŽÍŠKU!“.
Celoveþerní poĜad populárního herce
Václava Vydry a našeho nejlepšího iluzionisty Pavla Kožíška. ObČma protagonistĤm sekunduje v roli asistentky þeská topmodelka Martina Poulíþková. Oþekávejte
skvČlý humor a originální kouzelnické
efekty.
Vstupenky si mĤžete zajistit v pĜedprodeji
na radnici v Sedlþanech nebo telefonem
318 821 158.
–mo-

Masopustní prĎvod v ProstĆední Lhotø
Dne 24. 2. 2007 ve 13.00 hodin
od restaurace „U Malých“ v ProstĜední LhotČ smČr Mokrsko a zpČt.
Masky a maškary vítány, soutČž o nejlepší masku.
Po zvládnutí maškarního prĤvodu
bude hrát v restauraci „U Malých“ country kapela Flok S.K.H.

-to-

Pozvánka
Rok utekl jako voda a pĜiblížil se Masopust. I letos se

Masopustní prĤvod
24. 2. 2007 ve 13.00 hodin vydá vesnicí a se zvonČním,
rachtáním, prĤpovídkami, zpČvem a muzikou
bude pĜivolávat bohatou úrodu.
Na cestČ z ProstĜední Lhoty do Mokrska bude prĤvod jistČ tradiþnČ
u každého hospodáĜe pohoštČn.
Zábava pak bude pokraþovat v restauraci „U Malých“,
kde se bude tanþit a veselici ukonþíme pohĜbením Masopustu
a pĜedáním hlavní ceny „PYRAMIDY KOBLIH“ nejzdaĜilejší masce.
-to-

Zelená lékárna

- Svøtlík lékaĆský

Jako svíþka ozáĜí v temnotČ tento svČt a dá vám touhu po þistotČ, pravdČ a lásce…
SvČtlík zlepší zrak
Zdravé oþi jsou pro každého dĤležité. ObzvlášĢ v dnešní dobČ, kdy vČtšina z nás, a bohužel už i
dČti, tráví vČtšinu þasu u monitoru poþítaþe a televizoru. JistČ jste už poznali pocit unavených oþí.
Velmi dobrou zkušenost mám s obklady ze svČtlíku lékaĜského.
SvČtlík lékaĜský je jednoletá rostlina asi þtvrt metru vysoká, bohatČ olistČná. Listy jsou zašpiþatČlé, ostĜe pilovité. DĜíve se mu Ĝíkalo ambrožka, slovensky oþinka. To proto, že se od pradávna
používal na zlepšení zraku. Kvete od þervence do srpna. Sbírá se naĢ v dobČ kvČtu.
Hlavní úþinnou látkou je glykosid aucubin, ale svČtlík obsahuje také tĜísloviny, horþiny, silice,
oleje, z minerálĤ pak soli mČdi a hoĜþíku. Roste na lukách nČkdy v takovém množství, že dusí
vlastní píci a hospodáĜe hnČvá. SvČtlík patĜí k proslaveným oþním léþivĤm, výraznČ tlumí nejrĤznČjší oþní zánČty, aĢ již spojivek, oþních víþek a další. Dobré výsledky byly zaznamenány i pĜi
léþbČ oþní únavy spojené se svČtloplachostí. Z dalších úþinkĤ byliny uvećme pĤsobení na snižování krevního tlaku, pĜíznivČ ovlivĖuje trávení a bolesti v žaludku, pĜípadnČ ve stĜevech, tlumí suchý
kašel pĜi bronchitidČ. ZevnČ pĜikládáme svČtlíkové obklady na hnisavé kožní afekce a provádíme
výplachy oþní dutiny, pĜípadnČ ještČ se smČsí v kombinaci s heĜmánkem, kvČtem mČsíþku, kvČtem
chrpy nebo fenyklem. PĜi léþbČ trávicího ústrojí je vhodná kombinace s natí benediktu nebo oddenkem puškvorce.
NapĜíklad zánČt þelních dutin lze jednoduše léþit svČtlíkovým odvarem. ýtyĜi polévkové lžíce
svČtlíku na 0,3 l vody pĜivedeme k varu, vaĜíme asi 5 – 10 minut a necháme krátce vyluhovat.
Inhalujeme 5-10 minut jednou až dvakrát dennČ.
PĜíštČ nČco o medu, nejen jako o pochutinČ, ale i jako pĜírodní medicínČ.

-mí-

SDH Chotilsko
Dne 13. 1. 2007 probČhla Výroþní valná hromada SDH Chotilsko v restauraci Inklemo
ve Staré Živohošti.
Byla zde vyhodnocena þinnost sboru za uplynulý rok 2006 a pĜednesena zpráva starosty sboru, velitele sboru a ostatních þlenĤ výboru vþetnČ pozvaných hostĤ. ýlenĤm byl
rovnČž pĜednesen plán þinnosti na rok 2007. Zde pĜipomínáme, že 1. 9. 2007 probČhne
oslava 80 let trvání sboru SDH Chotilsko a 950 let první písemné zmínky o Živohošti.
Jedním z dalších bodĤ programu bylo podČkování družstvu žen za vzornou reprezentaci obce jak od þlenĤ výboru, tak i od starosty Obce Chotilsko.
starosta sboru Josef Lukavský
velitel sboru Vít Šiška

DČvþata, chtČla bych Vám podČkovat za perfektnČ odvedenou práci za celý uplynulý
rok 2006. Naše družstvo žen se zúþastnilo celkem 12 soutČží a z toho si pĜivezlo 6 pohárĤ. NejcennČjší trofej jsme získaly v okresní soutČži „O pohár starosty okresu“ OSH PĜíbram, kde jsme byly z 19 družstev na prvním místČ.
PĜeji Vám, dČvþata, mnoho dalších skvČlých úspČchĤ v roce 2007.
KateĜina Šišková
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³HJ Lib´ice
Jarní sbČr železa
Libþiþtí hasiþi si dovolují oslovit své spoluobþany z dĤvodu jarního sbČru železa. Rádi
bychom brzy z jara vyklidili staré železo z Vašich kĤlen, proto Vás prosíme, abyste staré
železo nevyhazovali. DČkujeme.

Fotografie
Vzhledem k tomu, že náš libþický hasiþský sbor oslaví v letošním roce 110. výroþí od
svého založení, rádi bychom vydali malou publikaci o historii. Máte-li doma nČjaké fotografie týkající se historie hasiþstva (soutČže, rĤzné akce konané hasiþi, apod.), ale i fotografie nebo staré pohledy obce jako takové, prosím, dejte mi vČdČt. Fotografie, ale i napĜíklad pozvánky si od Vás jen pĤjþím, nechám naskenovat a zase Vám je neporušené
vrátím. Byly by použity do brožury a nebo na pĜipravovanou výstavku. UpozorĖuji, že
nebudeme vystavovat Vaše originály , ale jen kvalitní kopie, zhotovené poþítaþem.
DČkuji paní a panu TĤšovým za zapĤjþení cca 100 let staré fotografie libþických hasiþĤ.
DČkuji za dĤvČru
Jana Kolková

ýeská hasiþská jednota Libþice
si Vás dovoluje pozvat na

Hasiêský ples
17.2.2007 od 20.00 hodin
v libþickém pohostinství "U DolejšĤ".
K tanci a poslechu zahraje skupina CARVIN.
Vstupné: 80,-Kþ
Bohatá tombola!

Novoknínský zpravodaj
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Informace k novému stavebnímu zákonu
Od zaþátku letošního roku platí nový zákon þ. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
Ĝádu (stavební zákon), který pĜináší Ĝadu pomČrnČ znaþných zmČn, souvisejících s novou úpravou
stavebního práva.
Je to jedna z radikálních zmČn od doby vzniku pravidel, vážících se k až dobČ Marie Terezie.
Stavební právo mČlo v þeských dČjinách vždy významné místo a bylo dosti perfektnČ propracováno. Je otázkou þasu, zda zmČna pĜinese víc kladĤ, nežli záporĤ.
V knínském archivu se nachází množství obdivuhodných stavebních a kolaudaþních povolení
datujících se kolem roku 1850 a let dalších, kdy se evidovala, povolovala a schvalovala k užívání
každá kĤlna, pĜestavba, þi existence rĤzných dílen a drobných výroben. Musíme obdivovat kultivovanost a rozmysl, se kterými o stavbách rozhodovala stavební komise v þele s radními a lékaĜem. Doufejme, že hlubokou tradici práva, zvyklostí a hlavnČ slušnosti, které mluví ze zažloutlých
žádostí, protokolĤ z místních šetĜení, povolení a kolaudaþních zápisĤ, nenahradíme pĜehnaným
byrokratismem, který bohužel souþasná doba nese.
Ale vraĢme se do souþasnosti.
Nový Knín je orgánem územního plánování, a tak v novém stavebním zákonČ bude i nadále platit, že umisĢování staveb nebo zaĜízení, využití území a ochrana dĤležitých zájmĤ v území je možná jen na základČ územního rozhodnutí, eventuelnČ územního souhlasu, nestanoví-li zákon jinak.
Existuje Ĝada pĜesnČ specifikovaných, ĜeknČme malých staveb, které územní rozhodnutí ani územní souhlas nevyžadují. Zákon skýtá Ĝadu alternativ, využitelných pouze v zastavČném území v obcích, které mají zpracován a novelizován územní plán. Obec, která novČ upravený územní plán
nemá, mĤže omezenČ stavČt pouze v zastavČné svojí þásti (intravilán).
Urþité zjednodušení pĜináší nový stavební zákon v rozsahu povolování staveb, terénních úprav,
zaĜízení a udržovacích prací, které nevyžadují povolení ani ohlášení stavebnímu úĜadu. Byl rozšíĜen poþet staveb, které bude možno realizovat jen na základČ ohlášení stejnČ tak, jako takových,
které nevyžadují povolení ani ohlášení stavebnímu úĜadu. Základní podmínkou je vždy umístČní
stavby v zastavČném území, nebo v zastavitelné ploše. Pokud daná stavba splĖovat zákonem stanovené podmínky nebude, bude prvním krokem Ĝízení rozhodnutí stavebního úĜadu, kterým bude
realizace stavby zakázána. V souvislosti se vznikem tohoto zákona byla zrušena pravomoc obcí
u ohlašovaných staveb a veškerou pravomoc pĜebírá výhradnČ stavební úĜad.
Úplnou novinkou bude využití služeb autorizovaného inspektora, který ve zkráceném stavebním
Ĝízení a na základČ smlouvy se stavebníkem zaĜídí všechno potĜebné vþ. samostatného vydání stavebního povolení. Znamená to kontrolu projektové dokumentace a nezbytných podkladĤ, které
ovČĜí svým certifikátem s tím, že jsou splnČny požadavky podle stavebního zákona, takže stavba
mĤže být realizována. Pokud však nedojde k dohodČ mezi úþastníky Ĝízení, bude rozhodovat stavební úĜad, který tím mĤže i stanovit, že stavba není zpĤsobilá pro zkrácené Ĝízení a klasické Ĝízení
dále povede sám.
Kontrola staveb bude podléhat zvýšenému dozoru, na který je kladen zvýšený dĤraz. Stavební
úĜad bude na základČ stanoveného plánu kontrolních prohlídek provádČt kontroly nad provádČním
a užíváním staveb.
Budeme i dále informovat v následujících mČsících o podrobnČjších zmČnách, tak jak je ukáže
praxe.
Ing. JiĜí K a l e r t a
vedoucí stavebního úĜadu
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PÁvecký soubor "HLAHOL"
Vážení spoluobþané a pĜátelé,
nemilá okolnost pĜi úþinkování knínského pČveckého souboru „HLAHOL“ pĜi RozsvČcení vánoþního stromu mČ donutila Vám napsat tento dopis. ZároveĖ se chci omluvit tČm, koho se dotkla
má slova na závČr našeho vystoupení. Cituji: “Koho z Vás tento zpĤsob zábavy nebaví, mČl by
pĜíštČ radČji zĤstat doma“. Z mé strany to nebylo myšleno doslova nČkoho urazit. Jenže málokdo
ví, co vlastnČ tomuto nešĢastnému nedorozumČní pĜedcházelo. Parta dČtí, která stála tČsnČ u pódia,
neskuteþnČ zlobila. Ano, Ĝeknete – jsou to dČti, ale vše má své meze. Když Vám bČhem vystoupení
nČkdo kĜiþí a Ĝve tak silnČ, že se úþinkující vĤbec neslyší, tak kde je problém? Navíc nám mládež
jasnČ dávala najevo, že naše vystoupení nebere. Ano – chápu – dČtem tento zpĤsob zábavy nic
neĜíká. Tato skuteþnost však doslova - nám úþinkujícím - vzala chuĢ nadále pokraþovat ve svém
úþinkování. Ano, pĜesnČ to. V pĤli jsem chtČla zpČv ukonþit a odejít. Lidé zúþastnČní na námČstí se
cítili dotþeni mými slovy a my se cítili taktéž. Zaskoþeni bezohledností dČtí, které se rodiþe nesnažili ani napomenout. A já se ptám – „Co myslíte, chceme toho moc?“ Ne – jen trochu ohledu a
taktu – nic víc. Bohužel se nám toho, jak zjišĢuji , v tomto smČru dostává rok od roku ménČ a ménČ. DČlat nČco pro druhé je vždy nedocenČno. To pochopí jen ten, kdo sám nČco dČlá.
Já si vždy vzpomenu na slova paní B. Kahounové. Ta pokaždé pĜed vystoupením v Novém KnínČ Ĝíkávala: „DČvþata, zpívejte, jak nejlíp umíte, zpíváme doma“. I kdybychom zpívali jako Pán
BĤh, stejnČ to nikdy nebylo akorát. Tak to je a bylo po celé dlouhé roky, co úþinkujeme. Je na tuto
skuteþnost jedno pĜísloví: „Není þlovČk ten, aby se zavdČþil lidem všem“. Jsem v KnínČ již desítky
let. Znám dost lidí, kteĜí též hrají, úþinkují a zpívají. Tak Ĝíkám, pojćte místo nás, zkuste a uvidíte,
není to tak jednoduché, jak si vČtšina myslí.
Nakonec chci všem lidem popĜát hodnČ zdraví, spokojenosti v tomto novém roce.
Za celý soubor HLAHOL – B. Kottnauerová.

Masopust
TĜídenní svátek, který nemá ve své podstatČ mnoho spoleþného s liturgií, ale pĜece je plnČ podĜízen bČhu církevního kalendáĜe. Masopust se slavil ve dny pĜedcházející Popeleþní stĜedČ, jíž zaþínal 40denní pĤst, konþící o Velikonocích. A protože se datum oslav Velikonoc mČnilo, byl pohyblivým svátkem i masopust. PĜípravou na masopust býval þtvrtek pĜed masopustní nedČlí, nazývaný
"tuþný þtvrtek" þi "tuþĖák". V mnoha usedlostech mu pĜedcházela zabijaþka. Tradiþním jídlem
byla k obČdu vepĜová peþenČ s knedlíkem a zelím, k tomu džbán dobrého piva. Panovalo pĜitom
pĜesvČdþení, že o tuþném þtvrtku má þlovČk jíst a pít co nejvíce, aby byl celý rok pĜi síle. Hlavní
masopustní zábava zaþínala v masopustní nedČli. Také toho dne byl bohatý obČd, ale pĜece jen
netrval pĜíliš dlouho, protože se všichni chystali do hospody k muzice. NČkdy se tancovalo i pĜímo
na návsi. Toho dne ani ti nejšetrnČjší nehledČli na grošíky. Pivo teklo proudem, muzikanti se mČli
co ohánČt. Tanec se protáhl až do rána. Také o masopustním pondČlí se pokraþovalo v zábavČ a
tanci. V mnoha vsích se toho dne konal "mužovský bál", kam nemČla svobodná chasa pĜístup.
Tancovali jen ženatí a vdané. V mnoha oblastech lidé vČĜili, že jak vysoko bude selka pĜi tanci
vyskakovat, tak vysoké vyroste toho roku obilí þi len. Vyvrcholením masopustu bylo úterý. Toho
dne procházely venkovem prĤvody maškar, ve staroþeských mČstech se hrála masopustní divadel-
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ní pĜedstavení, secviþená obvykle žáky. ObchĤzky masek nemČly obvykle závazná pravidla, záleželo vČtšinou na vtipu a pohotovosti "maškarádĤ", jaké taškaĜice se budou provádČt. Hlavním
smyslem bylo pobavit sousedy i sebe. ýím byla maska pitvornČjší a budila vČtší pozornost, tím
bylo lépe. PĜi návštČvách domĤ se zpívalo, tancovalo, pĜednášely se vinše, žertovalo se na úkor
hospodáĜe a hospodynČ. Masky byly všude pohoštČny nČþím k zakousnutí a pĜedevším pálenkou a
pivem, které ještČ zvyšovaly veselí a rozpustilost. "Maškarádi" také dostávali výslužku - peníze,
mouku, vejce, máslo, mák, jablka. Za tyto dárky chasa pila veþer v hospodČ.
Letošní masopustní prĤvod se uskuteþní v sobotu 17. února, kdy jeho pochod zaþne úderem desáté hodiny dopolední od restaurace Na MerendČ. Maškary, koþár Jeho veliþenstva a
doprovodné povozy se budou pohybovat po známé trase - Starý Knín, fara, zpČt Smíchov,
Vyšehrad, bytovky, Sudovice a po krátké pĜestávce nazpátek na námČstí JiĜího z PodČbrad,
kde svoji pouĢ v odpoledních hodinách ukonþí zastĜelením medvČda. PoĜadatelé zvou co nejsrdeþnČji na tuto zajímavou spoleþenskou akci.
J.ý.

Nohejbal
Teþku za nohejbalovým rokem 2006 obstaral
vánoþní turnaj
a anketa o nejlepšího nohejbalistu
Tradiþním Vánoþním turnajem trojic zakonþili novoknínští nohejbalisté loĖskou sezónu. Do
tČlocviþny ZŠ si našlo cestu sedm družstev,
která v duchu vánoþní atmosféry bojovala o
poslední turnajový titul. Po dlouhé pauze zavinČné zranČním se do bojĤ zapojila také domácí
Merenda s úmyslem obhájit loĖské prvenství.
Proto všichni pĜítomní s napČtím oþekávali její
souboj s favorizovaným ELKEM. Ve chvíli,
kdy ve druhém setu prohrávala Merenda 9:7, se
rýsovala remíza. Avšak s pĜehledem a klidem
hrající Merenda dokázala tento pro ni nepĜíznivý stav ustálit a tĜemi po sobČ vyhranými míþi
celý zápas vyhrát. Nemalou zásluhu na tom mČl
i nejlepší hráþ turnaje, smeþaĜ Ferdinand Havlík. Tato výhra díky tĜíbodovému hodnocení
zajistila domácím dostateþný náskok v cestČ za
celkovým vítČzstvím. Neovlivnily to ani její
následné dvČ remízy s Mokrovraty a US Praha.
VítČzní domácí nastoupili jako loni ve smíšené
sestavČ Havlík, ýámský, Havelková, která získala ocenČní poĜadatele jako jediný zástupce

nČžného pohlaví. VČcnou cenou byl uznán výkon nestora turnaje, nestárnoucího Mirka Touly
(roþ.1943) z Mokrovrat.
PoĜadí turnaje:
1. Merenda Nový Knín
2. ELKO Nový Knín
3. US Praha
4. OCELOT Libþice
5. Mokrovraty
6. Kozí Škvarky (Mníšek)
7. SESTRY (Libþice)

14b.
11b.
10b.
9b.
6b.
5b.
0b.

Mezi vánoþními svátky se uskuteþnilo v restauraci Na MerendČ celkové vyhodnocení
prestižní SoutČže o nohejbalistu roku 2006,
poĜádané domácí Merendou Nový Knín.
V anketČ, jež dlouhodobČ sledovala výkony
jednotlivcĤ nejen na poli sportovním, ale také
spoleþenském, vyhrál naprosto pĜesvČdþivČ
s velkým náskokem pan VráĢa Dolejš z Libþic,
který následnČ pĜevzal od poĜadatele pohár a
vČcnou cenu. S pĜáním pevného zdraví v roce
2007 poĜadatel Merenda Nový Knín toto prestižní hodnocení ukonþil.
J.ý.
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