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MČsíþník pro Nový Knín a okolí
Vydáváno ve spolupráci s firmou Beneco - Miloslav Beneš

100 let skautingu
Okénko ze školství

Podzemní výukové stĜedisko Josef
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Zprávy ze zasedání mÁstské rady a zastupitelstva
VÝPIS Z USNESENÍ
þ.11/07
ze schĤze
Rady mČsta Nový Knín
23.4.2007
Usnesení þ. 1-11/2007 - RM
Rada mČsta Nového Knína
s c h v a l u j e program schĤze rady mČsta dne
23.4.2007.
Usnesení þ. 2-11/2007 - RM
Rada mČsta Nového Knína
p r o j e d n a l a a d o p o r u þ u j e obþanĤm vzhledem k dlouhotrvajícímu suchu šetĜení vodou.
Usnesení þ. 3-11/2007 - RM
Rada mČsta Nového Knína
p r o j e d n a l a a s c h v a l u j e realizaci
opravy pomníku na námČstí JiĜího z PodČbrad
dle nabídky pĜedložené panem Milanem Galandákem.
Usnesení þ. 4-11/2007 - RM
Rada mČsta Nového Knína
p r o j e d n a l a a s c h v a l u j e povolení
trvalého pobytu a úpravu nájemních smluv na
dobu neurþitou pro D. a P. Zapletalovy a D.
Patetla v mČstském bytu v þ.423 v Novém KnínČ a pro p. ýálkovou v mČstském bytu v Libþicích.
Usnesení þ. 5-11/2007 - RM
Rada mČsta Nového Knína
p r o j e d n a l a a s c h v a l u j e dodatek
smlouvy o nájmu pozemku s panem Martinem
Provazníkem
a povČĜuje
starostu mČsta podepsáním dodatku smlouvy.
Usnesení þ. 6-11/2007 – RM
Rada mČsta Nového Knína
projednala a schvaluje
Smlouvu o spolupráci mezi MČstem Nový Knín
a ýeským klubem zlatokopĤ pĜi spoleþné pĜípravČ a realizaci Mezinárodního mistrovství
ýeské republiky a Slovenské republiky

v rýžování zlata v Novém KnínČ ve dnech 15. –
17. þervna 2007 dle pĜedloženého návrhu
a povČĜuje
starostu mČsta podepsáním této smlouvy.
Ing. Tomáš Havlíþek
starosta mČsta

Dr. Miloš PetĜík
místostarosta

V Novém KnínČ dne 23.4.2007

USNESENÍ
þ.12/07
ze schĤze Rady mČsta Nový Knín
14.5.2007
Usnesení þ. 1-12/2007 - RM
Rada mČsta Nového Knína
s c h v a l u j e program schĤze rady mČsta dne
14.5.2007.
Usnesení þ. 2-12/2007 - RM
Rada mČsta Nového Knína
p r o j e d n a l a plnČní rozpoþtu za první
þtvrtletí roku 2007.
Usnesení þ. 3-12/2007 - RM
Rada mČsta Nového Knína
schvaluje
rozpoþtové opatĜení þ. 1/2007.
Usnesení þ. 4-12/2007 - RM
Rada mČsta Nového Knína
s c h v a l u j e prodloužení pracovního pomČru M. Konopáskové pĜi pomoci þinnosti Stavebního úĜadu do 30.6.2007.
Usnesení þ. 5-12/2007 - RM
Rada mČsta Nového Knína
b e r e n a v Č d o m í dopis starosty obce
Trokavec ve vČci uvažované výstavby americké
radarové stanice v Brdech.
Usnesení þ. 6-12/2007 – RM
Rada mČsta Nového Knína
s c h v a l u j e pĜijetí p. Ing. M.B. k odpracování 300 hodin veĜejnČ prospČšných prací.
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Usnesení þ. 7-12/2007 – RM
Rada mČsta Nového Knína
j m e n u j e komisi pro výbČrové Ĝízení na
administrativní sílu pro MČÚ ve složení Josef
Mácha, Jan Moravec a Miloš PetĜík. Jednání
komise s otevĜením obálek stanovila na pondČlí
21. kvČtna 2007 v 19.00 hodin.
Ing. Tomáš Havlíþek
starosta mČsta

Dr. Miloš PetĜík
místostarosta

V Novém KnínČ dne 14.5.2007

UpozornÁní

kvČten 2007

Pozvánka
Zastupitelstvo
mìsta Nový Knín zve
na své zasedání,
které se bude konat
ve Çtvrtek dne 21.6.2007
od 19.00 hodin
v jídelnì Základní školy
v Novém Knínì.

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

Letní kino
15.6.2007 v pátek zahajuje letošní sezonu Letní
kino v Novém KnínČ. Hrát se bude 11 þeských,
10 dČtských a spoustu akþních, dobrodružných i
romantických filmĤ. 20.7.2007 bude v kinČ koncert skupiny TěI SESTRY. Podrobné informace
o programu najdete od zaþátku þervna na www.
volny.cz/kinoknin nebo na i stránkách MČsta Nový Knín (www.mestonovyknin.cz), pĜípadnČ na
tel. 603141088.

SpoleÇenská kronika
Jubilanté mČsíce þervna 2007
Marie Pecharová

75 let

Krásných 94 let se dožívá paní Antonie Davidová
ObČma oslavenkyním pĜejeme hodnČ zdraví a spokojenosti.
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Župní kolo 1. župy povltavské 12.5.2007 v Nalžovicích
Župního kola v nalžovickém parku se úþastnila celkem 4 družstva našich žákĤ. DvČ družstva
starších žákĤ z Libþic a jedno družstva mladších a jedno starších žákĤ z Nalžovic.
Poþasí nám po ránu docela pĜálo, a tak jsme se vrhli do víru soutČžení. Jako první pĜišla na Ĝadu
uzlová štafeta. PĜi libþických hasiþích stála tak trochu smĤla, nic se jim nedaĜilo tak, jak by chtČli.
Ani uzlová štafeta nebyla výjimkou. Dlouhé þasy vázání jednotlivých uzlĤ, chyby ve vázání a co
nejhoršího - „kecání“. Za každou chybu a za to naše neodpustitelné povídání jsme dostali 15 vteĜin
navíc. Nalžoviþtí na tom byli lépe, slušný þas a žádné chyby. Celkové poĜadí tedy bylo:
Starší žáci:
Mladší žáci:

Nalžovice
Libþice „A“
Libþice „B“
Nalžovice

0:50,63
1:28,72
1:33,66
1:16,04

1.místo
2.místo
3.místo
1.místo

Po uzlovce jsme se pustili do štafet 4x60m s pĜekážkami. Ani tady se poĜadí nijak nezmČnilo.
Všechny dČti se samozĜejmČ snažily, ale možná pocit, že postup na Prezidentské kolo mají prakticky všichni jasný, je nevybudilo k ještČ lepším výsledkĤm.
Po štafetách se nám nebe nad hlavami zaþalo pČknČ kabonit, a tak jsme pĜidali na rychlosti a
pustili se do královské disciplíny požárního útoku. Ani požární útok nezmČnil poĜadí. Nalžoviþtí
mladí hasiþi byli lépe pĜipraveni. Libþiþáci také tréninky neodbývali, ale bohužel savce byly natolik promazané, aby se lépe šroubovaly, že mČly dČti mastné i ruce, a tak je bohužel nesešroubovaly
tak, jak by mČly. Mašina tedy nasávala vzduch a voda šla v prvním pĜípadČ velice pomalu a v tom
druhém se pokus vĤbec nezdaĜil. To mČlo
za následek prasknutí výfuku, a tak byl
Starší žáci
4x60m Požární útok poĜadí
pokus ukonþen.
Nalžovice
0:46,53
25,41
1.
Celkové poĜadí tedy bylo:
Libþice „A“
0:55,03
29,62
2.
Libþice „B“
1:05,53
N
3.
Poþasí nám vydrželo i pĜes útoky, ale
Mladší žáci
pak se spustil pČkný slejvák. Celá akce
Nalžovice
0:56,85
20,50
1.
byla tedy skonþena o hodinu dĜíve, než
bylo pĜedpokládáno.

Prezidentské kolo ýeské hasiþské jednoty, Kutná Hora 19.5.2007
Do Kutné Hory jsme vyrazili hned þasnČ ráno. Jeli jsme autobusem a dvČ auta jako doprovod.
Tím pádem se vešla do autobusu celá naše 1.župa povltavská, a to 2 družstva z Nalžovic a 2 družstva z Libþic. Do Kutné Hory jsme dorazili kolem pĤl deváté a hned jsme se vrhli do víru pĜíprav.
SoutČž zaþala slavnostním nástupem, kde se seĜadilo 8 družstev mladších žákĤ a 9 družstev starších žákĤ z celých ýech. PĜipomínám, že toto kolo je postupové na kolo celorepublikové, kam
postupuje pouze 5 družstev mladších a 5 družstev starších žákĤ z ýech a ten samý poþet
z Moravy.
Po nástupu zaþaly štafety 4x60m s pĜekážkami. Naše družstva si nevedla špatnČ. Poté byly na
poĜadu dne štafety jednotlivcĤ. Tato disciplína je pouze na kole celorepublikovém, a tak tyto výsledky byly mimo soutČž. Tady zabodovali Nalžoviþtí. Do první desítky se jim dostali ze starších
žákĤ: 5.místo Vladimír Vršecký, 8.místo ZdenČk Malenda a mladší žáci: 4.místo Mašek OndĜej, 6.
místo Katka Bouþková, 7.místo Kryštof Švagr, 9.místo Olga Litošová.
BČhem štafet jednotlivcĤ probíhala soubČžnČ i štafeta uzlová. Tady bodovali libþiþtí hasiþi. Po
smĤle z pĜedešlého týdne, kdy jim štČstí nepĜálo, tady excelovali a pĜivezli si zlatý pohár z uzlĤ.
Taktéž zlato si pĜivezli i nejmladší Nalžoviþtí.

Novoknínský zpravodaj
Výsledky z uzlovky:

5

Libþice „A“
Nalžovice
Libþice „B“
Mladší žáci Nalžovice
starší žáci

kvČten 2007
37,53 s.
74,26 s.
83,29 s.
49,49

1.místo
5.místo
6.místo
1.místo

V odpoledních hodinách pĜišla na Ĝadu královská disciplína, a to požární útok. Tady se libþickým opravdu nedaĜilo. Proudnice nám prášily, a tak se nám nedaĜilo rychle naplnit terþe.
Celkové výsledky tedy jsou:
Starší žáci
4x60m
Požární útok poĜadí
Protože kromČ pohárĤ z kola preNalžovice
50,60
38,97
3.
zidentského byly pĜipraveny i poháLibþice „A“
56,47
54,82
7.
ry starosty mČsta Kutná Hora, byla
Libþice „B“
65,07
46,75
9.
zmČna v poþítání výsledkĤ a do celMladší žáci
kových þasĤ byla pĜipoþtena i uzlovNalžovice
55,03
22,35
2.
ka z toho dĤvodu, aby se poĜadí trochu promíchalo, a tak v Poháru starosty mČsta Kutné Hory jsme dopadli takto:
Z výsledkĤ Prezidentského
Starší žáci 4x60m Požární útok Uzlová štafeta poĜadí
kola je tedy jasné, že obČ
Nalžovice
50,60
38,97
74,26
5.
družstva Nalžovic postupují
Libþice „A“ 56,47
54,82
37,53
4.
na kolo celorepublikové
Libþice „B“ 65,07
46,75
83,29
6.
tentokrát do Hlinska
Mladší žáci
v ýechách (16.6.2007). DržNalžovice
55,03
22,35
49,49
1.
me jim tedy palce, aby dosáhli co nejlepších výsledkĤ a sáhli si tak na místa medailová. Z pohledĤ libþických pouze dodám,
není dĤležité vyhrát, ale zúþastnit se.
NejdĤležitČjší ze všeho je, že dČti si pĜivezly z Kutné Hory mnoho zážitkĤ, nové zkušenosti, ale
hlavnČ jsme dorazili ve zdraví a bez úrazu.
Za župu 1. povltavskou Jana Kolková – vedoucí mládeže ýHJ Libþice

NahoĜe zleva: Jana Kolková – vedoucí, Michal Slaboch, Lenka Pfingstnerová, Tereza Ecklová,
Klára Podhorecká, Verþa Pouþková, Jarda Slaboch, Dan Svoboda, Pepa Kolka – vedoucí
Dole zleva: Pepíþek Kolka, Maruška DvoĜáková, Lukáš ýálek, Romþa Svobodová, Marek ýálek,
Martin Podhorecký, Pepa Pouþek, Petr DvoĜák
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NOVÉ VÝUKOVÉ A VÝZKUMNÉ PRACOVIŠTÀ
³VUT - STAVEBNÍ FAKULTY
UEF ŠTOLA JOSEF
V þervnu letošního roku se oficielnČ otevírá další zajímavé a prospČšné dílo v našem kraji, které
nám umožnily neopakovatelné pĜírodní podmínky našeho kraje - Podzemní výukové stĜedisko
Josef (Underground Educational Facility Josef). NovČ vznikající výukové a výzkumné pracovištČ
se nalézá mezi obcí ýelina a Mokrsko, nedaleko vltavského poloostrova Smilovice pod Veselým
vrchem, který se tyþí nad Mokrskem. Je to onen slavný vrch, naplnČný 100 tunami zlata, o který
svedli vítČzný boj obyvatelé okolních obcí a který mČl zmizet s povrchu zemského, promČnČn na
prach a tisíce tun jedovatých chemikálií. Nesmyslná tČžba byla zažehnána a prĤzkumné štoly, které byly v osmdesátých letech vyraženy v kopci, nyní najdou lepší, smysluplné poslání. Budou
sloužit studentĤm ýeského vysokého uþení technického, fakulty stavební jako unikátní výzkumné
a výukové pracovištČ. Své stĜedisko zde bude mít experimentální geotechnika. Bude však sloužit
nejenom pražským studentĤm. Poþítá se s propojením tohoto evropsky jedineþného zaĜízení s dalšími vysokými technickými školami a technickými universitami v EvropČ, k praktickému vzdČlávání zamČstnancĤ firem Ĝady inženýrských organizací, ke školení dĤlních záchranáĜĤ, v oblasti
bezpeþnosti a vlivĤ dopravy na životní prostĜedí, þi nových dopravních technologií a dopravních
systémĤ. Specializovaný trénink a školení zamČstnancĤ stavebních firem by mČlo probíhat v oblasti obsluhy moderních dĤlních zaĜízení, technologie stĜíkaných betonĤ, kotvení a celé Ĝady dalších
využití.
Podzemní prostory jsou pĜekvapivČ rozsáhlé, hlavní páteĜní štola mČĜí 1,835 km, ostatní podzemní chodby jsou celkovČ dlouhé 6.018 km. Její
horninové prostĜedí je neobyþejnČ pestré a umožní
na pomČrnČ malém prostoru napĜíklad názornČ demonstrovat budování dopravních staveb v rĤzných
geologických podmínkách,
provádČt geologické mapování a prĤzkum, použitelnost technologií a materiálĤ.
V první etapČ, v té, která
je pĜipravena k zahájení,
dodavatelská organizace
Metrostav realizovala rekonstrukci stavební þásti a
postavila doþasné povrHlavní páteĜní štola
chové objekty sloužící
jako hygienické zázemí vþ. pĜednáškové místnosti. V dalších etapách pak bude vybudováno kapacitní ubytovací zaĜízení se stravovací þástí vþetnČ þásti oddechové. Plány jsou veliké a my všichni
pĜejeme novému stĜedisku raketový rozvoj, svČtové jméno a množství úspČchĤ.
Všichni zájemci o podrobnČjší informace mohou navštívit Muzeum "Špýchar" v ProstĜední LhotČ, kde je instalována zajímavá a obsáhlá výstava fotografií a dokumentĤ k celé dosavadní výstavbČ a zaþínající þinnosti výukového stĜediska.
Ing. J.Kalerta

Chotilský

zpravodaj
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Spoleêenská kronika
Jubilanté müsíce îervna 2007:
2. 6.

Miloslav Malý z ProstĜední Lhoty

60 let

13. 6.

Josef Tomášek z Chotilska

65 let

22. 6.

ZdeĖka Pokorná ze Záborné Lhoty

82 let

JubilantĤm srdeþnČ pĜejeme hodnČ zdraví.

Zprávy ze zasedání
obecního zastupitelstva
VýĖatek ze zasedání zastupitelstva
obce ze dne 14. 5. 2007
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
- zámČr prodat pozemek par.þ. st. 254 v k.ú.
ProstĜední Lhota o výmČĜe 175m2 ýVUT Praha za cenu Kþ 8670,- dle znaleckého posudku
ze dne 12.3.2007 a rozhodlo oznámit zámČr
veĜejnou vyhláškou.
- vyhotovení lesního hospodáĜského plánu podle nabídky firmy Lesprojekt Stará Boleslav,s.
r.o., Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.
- stavbu elektrického zaĜízení VN22kV, nové
blokové trafostanice a kabelové vedení NN0,
4kV pro napojení nových stavebních pozemkĤ za bývalou hospodou v Chotilsku.
- vybudování plovoucího mola na parc. þ. 72/4
v k.ú. HnČvšín – Knihy.
- zakoupení leteckého obrazu Chotilska za cenu
4000,-Kþ.
- výmČnu pozemkĤ parc.þ. 449 o výmČĜe
2136m2 a parc.þ. 462 o výmČĜe 4648m2 za
þást obecního pozemku parc.þ. 48/1 v k.ú.
Chotilsko a schvaluje zámČr na výstavbu þerpací stanice pohonných hmot.
- zamítlo žádost o odkoupení obecního pozemku p.þ. 158 v k.ú. Sejcká Lhota. Pozemek
bude oznaþen „Skládka zakázána pod pokutou 10 000,-Kþ“, pĜípadnČ bude oplocen.
- þerpání užitkové vody z rybníka v Mokrsku
na parc.þ. 785 v k.ú. ProstĜední Lhota.
- zmČnu Územního plánu obce - využití pozemku parc.þ. 399 v k.ú. KĜeniþná.
- ustavení nových þástí obce: „Knihy“,
„Cholín-Boubovny“, „Kobylníky“ a „ŽivohošĢ“.
- návrh firmy BOSÁK BUS, spol. s r.o. na zavedení nového autobusového spoje. V 5,50
hod z Nového Knína smČr SudoviceKorkynČ-Chotilsko-ProstĜední Lhota-Záborná
Lhota-Nový Knín, a dále bez pĜestupu smČr
DobĜíš-PĜíbram.
-tajemník OÚ-

Podøkování

Sbør železného šrotu
V pondČlí 11. 6. 2007 po 16 h. budou þlenové našeho SDH ProstĜední Lhota sbírat
v ProstĜední LhotČ a Mokrsku železný šrot.
Žádáme všechny, kteĜí nám chtČjí železný
šrot dát, aby ho pĜipravili pĜed vrata, pĜíp.
sdČlili, kde ho mĤžeme naložit, tel.
736 647 478.
Nebudeme odvážet tzv. bílé zboží (tzn. ledniþky apod.)
DČkujeme.
-Výbor SDH ProstĜední Lhota-

Oznámení
Oznamujeme všem pĜíznivcĤm sportu, že
je již opČt v provozu

tenisový kurt
v ProstĜední LhotČ.

Všichni, kdo budete mít zájem
si zasportovat,
volejte, z dĤvodu rezervace a zajištČní
klíþĤ
správci kurtu na tel. 736 647 478.
TČšíme se na vás.

Pozvánka
Sbor dobrovolných hasiþĤ v Záborné LhotČ
Vás srdeþnČ zve dne 16. a 17. 6. 2007
na tradiþní

Antonínskou pouĢ.
Program:
16.6.2007 (sobota)
– od 16.00 hodin - mše svatá
– od 17.00 hodin
k tanci a poslechu pod širým nebem
hraje „TOULAVÁ KAPELA“
z Rožmitálu
Obþerstvení a pouĢové atrakce po oba dny
zajištČna.
-SDH Záborná Lhota-

DČkujeme všem tČm, kteĜí se tak v hojném
poþtu pĜišli v sobotu 5. kvČtna rozlouþit s naším
drahým tatínkem Vítem Šiškou.
DČkujeme za projevy soustrasti a kvČtinové dary. ZvláštČ pak dČkujeme za duchovní podporu a
slova rozlouþení P. J. Andrejþákovi a Sboru dobrovolných hasiþĤ z Chotilska a okolí za jejich dĤstojné rozlouþení s jejich dlouholetým þlenem.
Rodina Šiškova a Krejþíkova

Pro kuchaĆinky
a kuchaĆíky
Boženêina Pohádka
- mouêník
PĜíprava l hodinu 15 min.
Ingredience:
2 kelímky šlehaþky 33%,
30g strouhané þokolády
k r é m : 100g másla, 3 dkg másla,
1 lžíce kakaa, 250 ml mléka,
100 g cukru mouþka, 3 dkg hladké mouky
t Č s t o : na špiþku nože prášek do peþiva,
3 vejce, 1 lžíce kakaa, 100g cukru mouþka,
70g hrubé mouky

Postup pĜípravy receptu:
V míse vyšleháme žloutky s cukrem, zašleháme kakao, hrubou mouku smíchanou s práškem
do peþiva a nakonec lehce vmícháme tuhý sníh
z bílkĤ. TČsto nalijeme do máslem vymazané a
hrubou moukou vysypané formy a upeþeme
v pĜedehĜáté troubČ na 180 oC asi 20 minut. Po
upeþení necháme vychladnout.
Z 3 dkg másla a stejného množství mouky
pĜipravíme jíšku, odstavíme, vlijeme mléko,
rozmícháme, vrátíme na plotýnku a uvaĜíme
hladkou kaši. Necháme zchladnout a mezi tím
vyšleháme máslo s cukrem a kakaem. Když je
kaše studená, všleháme máslovou hmotu a vyšleháme do krému.
Šlehaþky vyšleháme do tuha.
Na studený korpus natĜeme kakaový krém, na
nČj rozetĜeme ušlehané šlehaþky a zasypeme
strouhanou þokoládou. Dáme nejlépe na noc do
ledniþky rozležet, pokud ovšem dokážeme odolat pohádkové vĤni.
-Dobrou chuĢ-

Kulturní dĤm v Sedlþanech pĜipravuje pĜehlídku nejlepších þeských filmĤ
z posledního období pod názvem

ul
t
K

Uvádím struþný pĜehled pĜedstavení:
6.-7. 7.
PUSINKY
13.-14. 7.
MAHARAL-TAJEMSTVÍ TALISMANU
20.-21. 7.
OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE
27.-28. 7.
VRATNÉ LAHVE
3.-4. 8.
TAJNOSTI
10.-11. 8.
ROMING
17. 8.
KVASKA
18. 8.
EXTRÉMNÍ SVAHY
24. 8.
JAK SE KROTÍ KROKODÝLI
25. 8.
KRÁSKA V NESNÁZÍCH
31. 8.
RO(C)K PODVRAġÁKģ

ur
a

8. SedlÇanské filmové léto 2007

Vstupenky je možné rezervovat telefonicky u vedoucí kina KDJS pana ýekala,
telefon þ. 318 822 620.
UPOZORNċNÍ KDJS Sedlþany:
Prodej pĜedplatného na sezonu 2007-2008 bude zahájen v kanceláĜi pĜedprodeje vstupenek
na radnici 1. þervna 2007 a stávajícím držitelĤm pĜedplatitelských prĤkazek rezervujeme jejich
dosavadní místa v sále nejpozdČji do 30. þervna 2007. Po tomto datu budou nevyzvednuté prĤkazky nabídnuty a prodány novým zájemcĤm o divadlo þi poezii. PĜedplatné divadla 800,-Kþ
na sezonu a pĜedplatné poezie 400,- Kþ na sezonu,viz Kulturní kalendáĜ – þerven 2007.
-mo-

Dne 19.5.2007 probČhl na tenisovém kurtČ v ProstĜední LhotČ již

11. ROéNÍK
TURNAJE VE VOLEJBALU.
SoutČže se zúþastnilo celkem 8 družstev. Turnaj probíhal za pČkného poþasí až do veþerních hodin. VítČzství si odneslo družstvo „DvČ Ĝeky“ z HradišĢka, naši „Kozlíci ze
Lhoty“ obsadili pČkné þtvrté místo.
I tČm, kteĜí zrovna nevyhráli, i všem ostatním úþastníkĤm se velmi líbilo, neboĢ odcházeli spokojeni s úsmČvem na tváĜi.
Slíbili jsme si, že se opČt sejdeme v pĜíštím roce u 12.roþníku.
–ma-

Nová kniha o našem kraji
K významnému 950. výroþí první písemné zmínky o Živohošti bude v srpnu letošního
roku vydána kniha „ŽivohošĢská farnost – její historie a souþasnost“.
Obsahem knihy je podrobná historie vsí a osad živohošĢské farnosti – ýími (celé ýími,
i když jen její polovina pĜísluší k živohošĢské farnosti), HnČvšína, Chotilska, Kobylník,
KĜeniþné, Lipí, Malþan, MoránČ, Poliþan, Sejcké Lhoty, Ústí a ŽivohoštČ.
Zajímavá je i další þást knihy popisující napĜ. : mlýny na Meredském potoce a Mastníku, pivovary v ýími a Moráni, poþátky hasiþstva, váleþné události na území farnosti poþínaje husitstvím a konþe tragickými událostmi v posledních dnech 2. svČtové války, historii kĜížovnické živohošĢské farnosti, školství atd.
Velká þást knihy je vČnována i historickým památkám – kostelu sv. Fabiána a Šebestiána v Živohošti, živohošĢskému misálu, kapliþkám, památným kĜížĤm, sochám a pomníkĤm, DrtinovČ rozhlednČ, hradu Ostromeþ, Psaným skalám u Poliþan atd. Kniha pojednává i o významných rodácích a osobnostech – PhDr. Frant. Drtinovi, P. Frant. Rákosníkovi, Stanislavu ŠĢástkovi, JUDr. Prokopu Drtinovi, JiĜím Sedmíkovi a dalších.
Vázaná kniha v tvrdých deskách o 300 stránkách obsahuje cca 170 fotografií a obrázkĤ, z toho tĜetinu barevných. Její cena bude 250,- Kþ.
Autorem knihy je Ing. Miroslav Král z Hubenova, který k jubileu Borotic v roce 2003
napsal knihu „Borotická farnost“, jejíž vydání bylo v krátké dobČ rozebráno.
Knihu „ŽivohošĢská farnost – její historie a souþasnost“ si lze již nyní objednat na
obecních úĜadech v ýími, Chotilsku a KĜeþovicích, MČstském úĜadČ v Novém KnínČ a
též na faĜe ve Starém KnínČ.
JiĜí ŠĢástka, starosta Chotilska
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100 let skautingu
PRAHA - šátková metropole
SvČtový skauting letos slaví letos 100 let od založení a prvního skautského tábora v Anglii vedeného
sirem Robertem Baden Powellem. U nás v ýR zaþaly hlavní oslavy velkolepou akcí Praha - šátková
metropole ve dnech 20.- 22.4. 2007. Do hlavního mČsta se sjely desítky oddílĤ a cca 4000 skautĤ z celé republiky a náš oddíl mezi nimi nemohl chybČt! Strávily
jsme s oddílem celý krásný a proslunČný víkend oslav,
bČhem nichž jsme mČly volný vstup do mČstských muzeí, památek, nČkterých atrakcí a divadelních pĜedstavení a zúþastnili se hlavní „párty“ na StaromČstském
námČstí, kde skauti skládali nejvČtší šátek na svČtČ, ke
kterému jsme i my pĜidaly dva šátky reprezentující
zemČ, ve kterých skauting existuje - jordánský a paraguayský. Na oslavČ vystoupilo mnoho rĤzných skupin (Ready Kirken), taneþníkĤ (bĜišní taneþnice) a
zpČvákĤ (Ewa Farná) zastupujících jednotlivé kontinenty, kde je skauting zastoupen. Oslav se zúþastnilo i nČkolik zahraniþních hostĤ a vyslancĤ jednotlivých zemí. Celý víkend jsme si všechny moc užily
a v Praze se nám velmi líbilo a nakonec se nám snad ani nechtČlo domĤ. Co vše jsme vidČly a zažily,
si mĤžete pĜeþíst v následujícím zápisu z kroniky pĜímo od úþastníkĤ.
PÁ -

PĜišly jsme ze školy a celý natČšený jsme se nemohly doþkat, až budou tĜi hodiny a sraz.
Sešly jsme se na námČstí a odjely autobusem do Prahy. Vystoupily jsme na Smíchovském nádraží a tam nám Šárka rozdala kartiþky na volný vstup pro všechny programy a cestování po Praze. RozdČlily jsme se na skupinky, každá skautka si
vybrala svČtlušku, o kterou se pak celý víkend starala, abychom se neztratily. Pak jsme dojely do školy - Slovenská 27,
Praha 2. Tam jsme si vybalily, dostaly jsme þasopisy a nový
barevný šátek 100let (žluto-þervený) a šly jsme na KĜižíkovu
fontánu. Ta se nám moc líbila, byla celá barevná a rĤznČ stĜíkala. Veþer jsme si pĜipravily pro Šárku a VČru pĜedstavení
pohádku O kĤzlátkách. A potom už jsme šly spát.
(Pája Kozohorská, KáĢa Bílková, Kaþka BuĜiþová)
SO - Vstávaly jsme v 7:45 ráno. MČly jsme hygienu a pak jsme se oblékly, pĜipravily jsme si baĢĤžky a šly jsme na snídani. U jídelny byla obrovská fronta, tak jsme došly napĜed pro baĢĤžky, abychom se nemusely pro nČ vracet, a pak zas na snídani. KoneþnČ byla u jídelny menší fronta, a tak jsme
þekaly asi tak 5 minut, ale bylo tam tak narváno, že jsme
musely jíst pĜed jídelnou na laviþkách. Dostaly jsme svaþinu a šly jsme do mČsta. NejdĜív jsme se vydaly do Náprstkova muzea. Byly tam krásné fotografie indiánĤ a domorodcĤ... a taky výstava o paní Náprstkové a jejích dopisech. Pak jsme vyrazily už na StaromČstské námČstí, kde
se konala velká oslava všech skautĤ. Nejvíc nás všechny
zaujala EWA FARNÁ. Také zde vystupovali bĜišní taneþnice, bubeníci, hrál tam pán na australský hudební nástroj... PostupnČ se vedle podia stavČl NEJVċTŠÍ ŠÁTEK
na svČtČ. My, Lucinka a Bára, tam taky pĜidaly ty naše dva
šátky. Po celém námČstí pak bylo spousta stánkĤ, kde jsem se mohly tĜeba nechat namalovat barvami
zemí, ochutnat jídlo z Afriky, nauþit se nČjakou hru nebo taneþek, nČkteré si vyrobily papír, origami...
Taky jsme mohly skládat rĤzné skládaþky a hrát hry a testy a vyhrávat bombóny nebo nČjaké drobnos-

Novoknínský zpravodaj

12

kvČten 2007

ti. Na „ Staromáku“ jsme byly skoro celé odpoledne. Pak jsme pĜemluvily VČru a Šárku a šly se najíst
do McDonaldu. BČhem cesty jsme ještČ vyšplhaly na Prašnou vČž a vidČly z ní skoro celou Prahu.
Když jsem to všechno zvládly, tak jsme jely metrem na nám. Míru a šly do divadla U HasiþĤ na pohádku o zvíĜátkách, jejich pánovi a jedné loupežnici. Byla to zábava, hodnČ zpívali a bylo to vtipný.
Pak už byl veþer a my jely zpátky do školy, tam jsme se poĜádnČ umyly, protože jsme mČly ještČ na
obliþeji barvy z oslav, pak jsme ještČ chvíli blbly na chodbČ a pak jsme šly spát.
(Kristýna Drobílková, Bára Jiráková)
NE - Vstávaly jsme brzy ráno, abychom vše stihly. Šly jsme na snídani a pak si rychle sbalily a
odvezly batohy do úschovny na nádraží. V 10:00 jsme už
byly u Karlova mostu, odkud jsme jely na lodi Pražské Benátky po VltavČ. Byl tam pán, který nám povídal o historii a neumČl Ĝíct „ě“ a mluvil moc srandovnČ. Pak jsme šly do Národního muzea na mamuty a kostry. VidČly jsme život v pravČku
a spoustu vycpaných zvíĜat a kostí. Potom jsme šly na jídlo
do McDonaldu a vzaly si tam spoustu balónkĤ. Pak jsme jely
na PetĜín lanovkou. Tam jsme šly nejdĜív do Štefánikovy
hvČzdárny podívat se na Slunce a Venuši a taky do bludištČ
na zrcadla. To byla legrace. NČkteĜí jsme vylezly i na rozhlednu, kde teć visí obrovský skautský šátek, a VČra na nás
þekala dole i s balónkama. Potom jsme sešly dolĤ do parku,
kde byla socha K.H. Máchy a taky legraþní záchod. VidČly
jsme tam bezdomovce, který si skládal vČci do kufru. Taky
jsme se „kamerovaly“ a natáþely rozhovory a zprávy. Pak
jsme zase jely na Smíchov a autobusem domĤ a celou cestu
jsme si zpívaly.
(ÁĖa Rambousková, Lucinka Hondlíková)
Tak to byla velká skautská oslava v Praze, ale další nás ještČ þekají a doufáme, že se k nČkterým veĜejným oslavám také pĜipojíte a tĜeba na podzim s námi vyrazíte na nČjaký výlet oslavit tu naši stovku.
Pac a MĖauk KoĢata (þl. Šárka a spol.)

DEN ZEMċ

Okénko ze školství

Ve þtvrtek 26.4.2007 se žáci 3. a 4. roþníku naší
školy rozhodli oslavit Den ZemČ. Trasa byla vytýþená: autobusem z Nového Knína do Pouští,
z Pouští po toku Kocáby zpČt do Knína. Po
cestČ mČly dČti plnit rĤzné úkoly zamČĜené
na poznávání stromĤ, kvČtin a hmyzu, pĜi
tom vyzkoušet svoji obratnost a vytrvalost.
Nastal den D. Žáci se shromáždili ve svých
tĜídách, kde se spoleþnČ vyfotografovali.
Poté jsme všichni pospíchali na linkový autobus, který nás dovezl na autobusovou zastávku PouštČ. Odtud jsme museli sejít ke
KocábČ a pokraþovat dál do Knína.
Už na cestČ ke KocábČ plnily dČti první
úkol. Musely nasbírat co nejvíce barevného
rostlinného materiálu k lepení barevných
paletek. Druhý úkol následoval v lese nad
PouštČmi. Všichni byli rozdČleni do skupin.
Každá skupina se musela vybrat strom, kte-
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rý umí pojmenovat, zmČĜila obvod stromu a nalepila pro kontrolu jeho lístek na pĜipravený pracovní list. TĜetí úkol následoval v chatové osadČ ýervená. Spoþíval v tom, že z nasbíraného barevného
rostlinného materiálu musely dČti poskládat obraz, tzv. paletku.
DČti byly velmi nápadité, vznikaly nádherné obrazy. Tam se také obþerstvily a odpoþinuly si.
Poté jsme pokraþovali cestou pĜes osadu, podél Kocáby až za Lurdy, kde následoval úkol, v poĜadí
již þtvrtý: obkreslit pomocí kĜídy kĤru stromu a strom hned kĜídou namalovat. Tam také žáci pozorovali lupou brouþky, kteĜí „bydlí“ na keĜích a nízkých stromech. PĜibližnČ v pĤl dvanácté jsme
dorazili do školy. MČli jsme ještČ chvíli þasu, a tak žáci mČli k dispozici kĜížovky a kvízy.
Poslední úkol, kterým jsme celý projekt zakonþili, byl vymyslet pohádku, básniþku nebo Ĝíkanku
na téma Strom.
Všechny dČtské práce jsou vystaveny v prostorách školy spoleþnČ s fotografiemi.
PhDr. Lenka Havlíþková, tĜídní uþitelka 3. tĜídy
Foto : DČti pĜi plnČní úkolu

SOUTċŽ V DOPRAVNÍ VÝCHOVċ
Své znalosti v oblasti dopravní výchovy si mohli žáci vyzkoušet pĜi školní soutČži pro 1. stupeĖ.
A jaké byly výsledky ?
ROýNÍK
1.
2.
3.
4.
5.

1. MÍSTO
Medek Martin
Hejna Martin
ýerný Jakub
Háblová Anna
Palmeová Andrea

2. MÍSTO
Handshuh Tomáš
Dolejšová Barbora
Podhorecký Martin
Hrdina Michal
KĤt Martin

3. MÍSTO
Kadlec Tomáš
Koc Josef
Koksteinová Lucie
Pajer Aleš
Rambousková Anna

PYTHAGORIÁDA
Dne 4. dubna probČhla v PĜíbrami matematická soutČž Pythagoriáda pro žáky 6. roþníkĤ základních škol a primy víceletých gymnázií. Tohoto okresního kola se zúþastnilo celkem 29 žákĤ. ÚspČchem pro nás bylo 12. místo Alexandra Halaye, který obsadil 12. místo (matematiku vyuþuje JiĜina
Zorková).

MC´DONALDS CUP
PravidelnČ každým rokem se zúþastĖujeme
turnaje v minikopané
McDonalds Cup pro
žáky 1. stupnČ. I tentokrát jsme byli pomČrnČ
úspČšní, když obČ mužstva
vybojovala
v okrskovém kole na
DobĜíši 3. místo: 2. kvČtna žáci 2. a 3. tĜídy, 3.
kvČtna žáci 4. a 5. tĜídy.
Foto: Mužstvo 2. a 3.
tĜídy, zleva stojící: Marek ýálek, OndĜej Puchmajer, Adam Novák
kleþící: OldĜich Kupa,
Jan Hrubý, Jakub lang,
Lukáš Vidlmon, ležící:
Dominik Hladký
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PĜi zápasu
(4. a 5. tĜída):
zleva
ŠtČpán FoĜt,
Michal Hrdinka,
Josef Pouþek,
Marcel
ŠtČpánek
foto:
Miloš PetĜík

ŠKOLNÍ VÝLETY A EXKURZE
10. kvČtna žáci 9. AB exkurze do plzeĖského pivovaru.
15. kvČtna žáci 5. tĜídy a 6. AB krajina kolem hory ěíp.
21. kvČtna žáci 1. a 2. tĜídy zábavný park v Nepomuku.
PaedDr. Miloš PetĜík, Ĝeditel školy

Státní svátek 8.5.2007 - uctÁní památky padlých

PĜed Novoknínským hĜbitovem

(foto M.PetĜík)
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Sbor dobrovolných hasiĀĪ Nový Knín
si Vás dovoluje pozvat na 125. výroþí založení Sboru dobrovolných hasiþĤ.
V rámci oslav bude sboru slavnostnČ pĜedán a požehnán prapor, pĜedány
medaile a pamČtní listy zasloužilým þlenĤm SDH.
Dále probČhne soutČž v požárním sportu, hasiþská zbrojnice Nový Knín bude
otevĜena pro veĜejnost a bude zde promítána prezentace z historie sboru.
U pĜíležitosti oslav by mČla dorazit i novČ zrekonstruovaná PRAGA RN, která v Novém KnínČ
sloužila od padesátých let minulého století až do povodní
v roce 2002.
SrdeþnČ Vás zveme 30.6.2007 na naše 125. narozeniny !

POZVÁNÍ NA POUTNÍ MŠI SVATOU DO LIB³IC
Kvapem se nám blíží libþická pouĢ. Kaple sv. Jana a Pavla, muþedníkĤ a patronĤ proti nebezpeþí
bouĜky (jejich svátek se slaví v církvi 26.þervna), na kopci východnČ od obce, je z 18.století.
V loĖském roce byla ve Zpravodaji výzva ke sbírce na opravu této kaple. Bylo zapotĜebí vykonat
mnoho práce. Obdivoval jsem nasazení, s kterým jste si vše vzali za své. Snad to nelépe vyjadĜují
slova jednoho z Vás: ,,PĜece je to naše povinnost, už kvĤli našim rodiþĤm, kteĜí o toto místo peþovali.“ Protože ještČ práce pokraþují, v pĜíštím Zpravodaji sdČlíme, co všechno bylo vykonáno a
také použití vybraných penČz. Mnohé ale bylo vykonáno zdarma. Všem, kteĜí se zapojili, patĜí
velký dík.
Rád bych, abychom se spoleþnČ setkali pĜi

poutní mši svaté v nedČli 24.þervna 2007 v 10. 30 hod.
Na tuto bohoslužbu jsem pozval pana biskupa Karla Herbsta. UpozorĖuji, že ten den nebude
v našem farním kostele svatého Františka ve Starém KnínČ obvyklá nedČlní bohoslužba. TČším se
na setkání s Vámi v Libþicích a všem žehnám.
P.Josef Andrejþák O.Cr.,faráĜ

Významná setkání v mìsíci Çervnu v našich farnostech
Slavnost TČla a Krve PánČ oslavíme spoleþnČ v Boroticích 7.6.(zaþátek mše svaté 16. 00 hod.)
Poutní mše svatá k svatému Antonínovi 16.6. Nechalov
(14. 00 hod.)
Záborná Lhota (16. 00hod.)
Poutní mše svatá k svatému Janu KĜtiteli 23.6. PouštČ

( 15.00hod. )

Mše svatá k 800-stému výroþí první zmínky o Boroticích
Borotice 30.6. v 11.00hod.
Pozvání pĜijal pan velmistr a generál ěádu kĜižovníkĤ s þervenou hvČzdou.
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