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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v letošním roce si připomínáme řadu významných událostí z našich i světových dějin. Určitě jedno výročí má pro nás velký význam – rok 1918 – tedy
100 let. Je zde jednak evropské výročí konce I. světové války, jednak vznik
Československé republiky a trochu stranou stojí návrat ledrenských z nuceného pobytu do svých domovů. Jelikož pro jejich dnešní potomky v Ledru je
toto výročí velice významné, chtějí ho, jak jsem již informoval v zářijovém
zpravodaji, důstojně oslavit. A to nejen v jejich obci, ale i s přáteli v Čechách. Navíc je výročí 10 let od podpisu smlouvy o našem partnerství, výročí začátku krásného přátelství, které již poznalo a zasáhlo mnoho z vás.
Na přelomu roku jsme spolu s italskými přáteli uzavřeli program pro jejich
avizovanou návštěvu na konci dubna. V sobotu 28. 4. v 18.00 bude sloužena mše svatá v chrámu sv. Víta, hlavní celebrant bude náš pan arcibiskup
Dominik Duka. V neděli 29. 4. v 18.00 bude společný slavnostní koncert
sboru Coro Cima d’Oro a Hudby Hradní stráže ve Španělském sále Pražského hradu. V pondělí 30. 4. v 10.00 bude sloužena mše na Svaté Hoře, kdy
hlavním celebrantem bude arcibiskup Lauro Tisi z Trenta. V podvečerních
hodinách přijedou italští přátelé k nám, aby se zúčastnili tradičního pálení
čarodějnic v Oplocence. V úterý 1. 5. se vracejí zpět do svých domovů.
Z uvedeného programu je asi nejvýznamnější slavnostní koncert,
na který bych vás touto cestou chtěl pozvat. Samozřejmě se můžete zúčastnit i dalších akcí, ale tento koncert by měl být vyjádřením naší vzájemnosti
a přátelství. Proto prosím zájemce o nahlášení zájmu o účast do 15. března
2018 pro případné zorganizování autobusu na tuto akci.
Věřím, že celá návštěva našich italských přátel proběhne jako vždy v pohodě a přispěje dále k rozvoji našeho partnerství.

Ing. Tomáš Havlíček
starosta

Titulní kresba:
Budova bývalé školy - současné školní jídelny
Novoknínsk¯
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zaSEdÁNÍ MěSTSKÉ RadY a zaSTUPiTELSTva MěSTa
USNESENÍ č. 29/17 z mimořádného zasedání zastupitelstva města Nový Knín ze dne 11. 12. 2017
• USNESENÍ č. 1 – 29/2017 – zM
zastupitelstvo města Nový Knín
volí ověřovatele zápisu – pány
MUDr. Miloše Nevařila a Martina
Provazníka.
• USNESENÍ č. 2 – 29/2017 – zM
zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje doplněný program zasedání zastupitelstva.
• USNESENÍ č. 3 – 29/2017 – zM
zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje schodkový rozpočet města na rok 2018 ve výši 36 807 tis. Kč
v příjmové části a 37 451 tis. Kč ve
výdajové části. Schodek rozpočtu je
dorovnán přebytkem hospodaření z
roku 2017. V rámci tohoto rozpočtu
je v paragrafu 6171, položce 5499
částka 80 000,- Kč na sociální fond
Města Nový Knín.
Detailní rozpočet je nedílnou součástí tohoto usnesení.

• USNESENÍ č. 4 – 29/2017 – zM
zastupitelstvo města Nový Knín
projednalo zápis kontrolního výboru ze dne 15. 11. 2017 a schvaluje
provedení forenzního auditu ohledně této záležitosti.
• USNESENÍ č. 5 – 29/2017 – zM
zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje dokončení stavby komunikace v ulici Ledrenská včetně kolaudace do konce roku 2018.
• USNESENÍ č. 6 – 29/2017 – zM
zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje příspěvek ve výši 60 tis.
Kč pro TJ Sokol Nový Knín z rozpočtové rezervy a pověřuje starostu
jednáním o dokončení záměru převodu budovy sokolovny do majetku
města.
Ing. Tomáš Havlíček, starosta města
Petr Chmelík, místostarosta
V Novém Kníně dne 11. 12. 2017

USNESENÍ č. 77/17 ze zasedání Rady města Nový Knín ze dne
19. 12. 2017
• USNESENÍ č. 1 – 77/2017 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program zasedání Rady města Nový
Knín.
• USNESENÍ č. 2 – 77/2017 – RM
Rada města Nový Knín projedna-
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la žádost Muzea Zlata, Českého klubu zlatokopů a MAS Brdy-Vltava na
zřízení certifikovaného informačního centra v Novém Kníně a pověřuje starostu města Nový Knín zajištěním dalších podkladů pro rozhodnutí
na dalším zasedání Rady města.
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• USNESENÍ č. 3 – 77/2017 – RM
Rada města Nový Knín bere na
vědomí rozhodnutí o přerušení provozu MŠ Nový Knín ve dnech 27. –
29. 12. 2017.

• USNESENÍ č. 6 – 77/2017 – RM
Rada města Nový Knín postupuje
žádost o koupi pozemků p.č. 982/14
a 1/1 v k.ú. Starý Knín k projednání
Stavební komisi.

• USNESENÍ č. 4 – 77/2017 – RM
Rada města Nový Knín projednala žádost o příspěvek MŠ Borotice
a schvaluje finanční příspěvek ve
výši 2.000,- Kč.

• USNESENÍ č. 7 – 77/2017 – RM
Rada města Nový Knín postupuje
žádost o koupi pozemků p.č. 570/10 a
570/8 v k.ú. Nový Knín k projednání
Stavební komisi.

• USNESENÍ č. 5 – 77/2017 – RM
Rada města Nový Knín postupuje
dopis manželů Novákových k projednání na další zasedání Rady města.

Ing. Tomáš Havlíček, starosta města
Petr Chmelík, místostarosta
V Novém Kníně dne 19. 12. 2017

USNESENÍ č. 78/18 ze zasedání Rady města Nový Knín ze dne
8. 1. 2018
• USNESENÍ č. 1 – 78/2018 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program zasedání Rady města Nový
Knín.
• USNESENÍ č. 2 – 78/2018 – RM
Rada města Nový Knín pověřuje
starostu města jednáním s Úřadem
práce Příbram o možnosti a podmínkách vytvoření pracovního místa
v Muzeu zlata Nový Knín.
• USNESENÍ č. 3 – 78/2018 – RM
Rada města Nový Knín projednala dopis manželů Novákových a pověřuje starostu města jednáním
s firmou zpracovávající vyúčtování
pro bytové domy Nový Knín a provozovatelem kotelny bytových domů

Novoknínsk¯

Nový Knín o zdůvodnění dopočtu
tepla a zároveň jednáním s právním
zástupcem města.
• USNESENÍ č. 4 – 78/2018 – RM
Rada města Nový Knín projednala stav pozemků u komunikace
v k.ú. Starý Knín.
• USNESENÍ č. 5 – 78/2018 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje
záměr umístění online web kamery
bez záznamu na náměstí Jiřího z Poděbrad.
Ing. Tomáš Havlíček, starosta města
Petr Chmelík, místostarosta
V Novém Kníně dne 8. 1. 2018

zpravodaj
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Pozvánka na zasedání zastupitelstva
Zastupitelstvo města Nový Knín zve na své zasedání, které
se bude konat ve čtvrtek dne 22. 2. 2018 od 19.00 hodin
v zasedací místnosti na radnici.

ČTvRTEK

22. 2.
2018

SděLENÍ RadNiCE

UPozoRNěNÍ PRo SPoLUoBČaNY
vážení spoluobčané, neznečisťujte odpadem
okolí kontejnerových hnízd v Novém Kníně!
Tyto prostory jsou monitorovány a pořízené záznamy jsou zasílány na
Policii ČR.
Celý tento proces může vést k zahájení přestupkového řízení podle ustanovení § 5 písmene f) zákona o některých přestupcích č. 251/2016 Sb.
Tohoto přestupku se dopustí ten, kdo úmyslně znečistí veřejné prostranství. Za porušení tohoto zákona lze uložit pokutu do výše 20.000,- Kč.
K odvozu nadměrného množství odpadu využívejte sběrný dvůr Nový
Knín, který byl k tomuto účelu zřízen.
Provozní doba sběrného dvora je:
• po–pá
7.00–15.30
• so
8.00–12.00
Děkujeme.
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fiNaNČNÍ ÚŘad PRo STŘEdoČESKÝ KRaJ ÚzEMNÍ PRaCovišTě v PŘÍBRaMi
iNfoRMaCE PRo vEŘEJNoST
Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Příbrami informuje všechny daňové poplatníky, kteří budou podávat daňové přiznání
k dani z příjmů fyzických osob za rok 2017, že v rámci služeb poskytovaných veřejnosti budou pracovníci územního pracoviště přítomni dne:
• středa 7. 3. 2018 od 13.30 do 16.30 hod. na Městském úřadu v Novém
Kníně

ČRS Mo iNfoRMUJE
Pozvánka na výroční členskou schůzi Českého rybářského svazu, z. s., místní organizace
Nový Knín
MO Nový Knín pořádá v pátek dne 2. 3. 2018 od 18.00 Volební výroční členskou schůzi v hotelu U Mikulášků na náměstí v Novém Kníně.

Termíny výdejů povolenek:
• únor
• březen

10. 2., 24. 2. 2018
10. 3., 24. 3. 2018

od 9–11:30 hod.
od 9–11:30 hod.

výročí založení
Organizace letos slaví 85 let od svého založení - 9. 1. 1933
na popud pana Mikuláše Nevařila.
členové výboru MO Nový Knín

Novoknínsk¯
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iNfoRMaCE SBoRU doBRovoLNÝCH HaSiČŮ NovÝ KNÍN
Dne 29. 12. 2017 se uskutečnila výroční valná hromada sboru. Na základě zpráv starostky Anny Říhové Kaliankové, velitele sboru Stanislava
Fouknera a velitele JSDHO Tomáše Kadlece si Vás dovolujeme seznámit se
zásahy JSDHO (Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce).

24.2.2017

technická pomoc - spadlý strom ne elektrickém nebo telefonním vedení

Nové Dvory

24.2.2017

technická pomoc - spadlý strom na silnici

Chramiště

24.2.2017

technická pomoc - spadlý strom na vozovce

směr Libčice

17.3.2017

požár - suchá tráva

Stará Huť

30.4.2017

technická pomoc - čerpání vody ze studně pro její zákal po
deštích

v Kozích Horách

1.5.2017

ostatní pomoc - pomoc IZS s exportem pacienta

Nový Knín

24.5.2017

požár - chata Borotice, výbuchy lahví PB

Borotice

12.6.2017

požár - pod dráty vysokého napětí

Čím

29.6.2017

technická pomoc - čerpání vody ze sklepa

Nový Knín

29.6.2017

technická pomoc - čerpání vody ze sklepa

Nová Ves pod Pleší

29.6.2017

technická pomoc - proud vody tekoucí po silnici vniká do
sklepů

Nový Knín

5.7.2017

požár - neuhašené ohniště

Mokrovraty

19.7.2017

požár u lesa

Dobříš

21.8.2017

požár - garáž

Libčice

26.8.2017

požár - v lese doutná tráva

u Hněvšína

18.9.2017

požár - dřevo u rodinného domu

Sudovice

5.10.2017

technická pomoc - strom přes silnici

Libčice

6.10.2017

požár - komín rodinného domu

Sudovice

29.10.2017

technická pomoc - strom na silnici

Libčice

29.10.2017

technická pomoc - strom na kolejích

Mokrovraty

požár

Dobříš - cvičení

požár - rodinný dům

u Neveklova

7.12.2017
18.12.2017
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Příspěvky 2018
Připomínáme členům SDH Nový Knín, kdo dosud nezaplatil příspěvky na rok 2018, může tak učinit neprodleně u paní Kápičkové v Městské
knihovně Nový Knín nebo paní Konopáskové na Městském úřadě Nový
Knín - stavební úřad.

Blahopřání.
Blahopřejeme touto cestou paní Miloslavě Smělé, naší dlouholeté člence,
která obdržela Pamětní list u příležitosti 45. výročí hry Plamen. Pamětní
list udělilo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Okresní sdružení hasičů Příbram. Paní Smělá se v minulosti po dlouhá léta intenzivně věnovala
výchově mladých hasičů a pod jejím vedením bylo dosaženo vynikajících
úspěchů. Ještě jednou blahopřejeme a děkujeme. Paní Smělé přejeme hodně zdraví a síly do dalších let.
SDH Nový Knín a starosta 23. okrsku M. Konopásek

Krize v rodině?
Poradíme vám, jak zlepšit vztahy
i finanční situaci
Partnerská krize, problémy s výchovou dětí, finanční tíseň, neshody s prarodiči. S tím vším se stále více potýká řada rodin v našem regionu. Pokud
jste se i vy dostali do obtížné životní situace, se kterou si neumíte poradit, pomoc můžete najít u nás. Ve Farní charitě Starý Knín, která působí
na Dobříši a okolí, poskytujeme řadu služeb široké veřejnosti, včetně rozsáhlé pomoci rodinám s dětmi. Nabízíme BEZPLATNÉ služby zkušeného
psychoterapeuta, speciálního pedagoga, právníka, finančního poradce, ale
také poradenství pro pečující o zdravotně postižené. Umíme posílit rodičovské kompetence a vzájemné vztahy, i vyřešit specifické problémy rodin. Poskytneme vám tak důležité a cenné rady jak z tíživé situace ven. Můžete se
na nás obrátit prostřednictvím e-mailu, telefonu, nebo přijít osobně do našeho centra v Domě nad vodou (veškeré kontakty naleznete níže). Společně
zvládneme vaši situaci zlepšit. Aktivity projektu „Farní charita Starý Knín
pomáhá rodinám s dětmi v roce 2018“ jsou podpořeny z dotačního programu RODINA a Nadačního fondu Avast.

Novoknínsk¯
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LEDEN v naší farnosti
Vstoupili jsme do roku 2018 a prožíváme po slavnosti Božího narození všední dny. Vánoce nám připomíná jen výzdoba v našich knínských kostelích,
která bude zachována do 2. února, kdy slavíme svátek Uvedení Páně do chrámu a také se světí svíce, které
symbolizují Krista, který je pravé Světlo k osvícení všech
národů. V zimním období nebudou pravidelné bohoslužby v kostele sv.
Fabiána a Šebestiána v Živohošti. Tam se setkáme 1. dubna o Božím hodu
velikonočním v obvyklou dobu v 15.00 odpoledne a od tohoto dne opět pravidelné bohoslužby každou neděli. Na popeleční středu 14. února vstoupíme opět do postní doby – přípravy na velikonoční svátky a obnovu našich
křestních slibů. 3. března společně s panem kardinálem Dominikem Dukou v našem farním kostele sv. Františka ve Starém Kníně při mši svaté
v 10.30 oslavíme svatou Anežku Českou a poděkujeme za 25 let činnosti
naší farní charity
18. ledna o svátku Panny Marie Matky jednoty křesťanů jsem na základě voleb v naší farnosti ustanovil Pastorační radu farnosti Starý
Knín ve složení: Pavel Svoboda, MUDr. Věra Fialová, Ing. Bohumil Zbíral.
Za farní charitu jsem ustanovil: RNDr. Stanislava Žáka CSc., za zpěváky
a varhaníky: MgA. Michaela Havlíčka, za webové stránky: Ing. Miroslavu
Šašmovou. Do Pastorační rady jsem dále jmenoval Jana Krejčíka. Ke stejnému dni jsem jmenoval novou ekonomickou radu farnosti ve složení:
Ing. Petr Matějíček a Bc. Stanislava Krejčíková. Prosím o modlitbu za naši
farnost i za tento tým lidí, kteří mi mají ve farnosti pomáhat.
V úterý 23. ledna jmenoval papež František novým pomocným biskupem
pražské arcidiecéze dosavadního generálního vikáře Mons. ThLic. Ing. Zdeňka Wasserbauera, Th.D. Blahopřejeme a provázíme modlitbou!

J
Ohlédnutí za rokem 2017
17. 1.	- v
 e farním kostele sv. Františka setkání kněží příbramského vikariátu mší svatou, kazatelem byl Karel Satoria.
22. 1.
- první pouť letošního roku v naší farnosti v kostele sv. Fabiána
a Šebestiána v Živohošti
Loňská Tříkrálová sbírka vynesla 81 061,- Kč. Všem dárcům i koledníkům děkujeme!

Novoknínsk¯
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11. 2.
18. 3.

9. 4.
22. 4.
1. 5.
8. 5.
13. 5.
16. 5.
20. 5.
27. 5.
4. 6.
15. 6.
17. 6.
24. 6.
29. 6.
22. 7.
26. 7.
3. 8.
15. 8.
26. 8.
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- v den památky P. Marie Lurdské někteří staří a nemocní z naší
farnosti přijali svátost smíření a svátost nemocných v teplém
prostředí Pastoračního centra na Dobříši.
- zemřel pan kardinál Miloslav Vlk. Navštívil všechny kostely naší
farnosti, uděloval zde svátost biřmování, účastnil se významného výročí našeho města Nového Knína, před deseti lety jsme si
spolu s ním připomněli 950 let první zmínky Živohoště. Děkujeme za jeho pastýřskou službu a prosíme Pána, aby přijal pana
kardinála do svého království. R.I.P.
- na Květnou neděli jsme ve farnosti v kostele sv. Františka přivítali vzácného hosta pana biskupa Václava Malého.
- sestry trapistky v Poličanech slavily deset let příchodu do české země. Při mši svaté složila slavné sliby sestra Marie Markéta
Pohanková. Mši svaté předsedal brněnský biskup Vojtěch Cikrle.
- v Malé Hraštici u kapličky od 18.00 májová pobožnost a poté mše
svatá. Společně s P. Janem Dlouhým jsme slavili bohoslužbu.
- na Chramištích v 15.00 májová pobožnost a mše svatá.
- jsme se účastnili poutě na Svatou Horu za nová duchovní povolání.
- jsme přijali pozvání do sousední farnosti do Nové Vsi pod Pleší.
Společně s P. Janem Dlouhým jsme slavili bohoslužbu u kapličky
sv. Jana Nepomuckého.
- v Čelině v 15.00 poutní mše svatá.
- mše svatá u kapličky ve Velké Lečici (v 10.00)
- a ve Slovanské Lhotě (v 15.00)
- o slavnosti Seslání Ducha svatého jsme při bohoslužbách obnovili svátost biřmování a ve farním kostele dvě děti poprvé přijaly
Pána Ježíše ve svatém přijímání.
- již tradičně jsme slavili slavnost Těla a Krve Páně v Boroticích.
Mše sv. začala v 16.00, po mši svaté jsme vykonali eucharistický
průvod obcí, požehnání všem farníkům.
- poutní mše sv. v Nechalově (13.30)
- a v Záborné Lhotě (15.30)
- poutní mše svatá za hasiče v kapli sv. Jana a Pavla v Libčicích
v 13.30.
- poutní mše sv. na Drhovech
- jsme přijali pozvání mníšecké farnosti na Skaleckou pouť.
- poutní mše sv. na Kozích Horách
- pan biskup Karel Herbst vizitoval naši farnost.
- poutní slavnost v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Boroticích
s P. Janem Gerntem, farářem ze Zbraslavi. Po mši sv. přátelské
posezení v multifunkčním domě v Boroticích.
- ve 13.00 mše sv. u kaple sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela v Chotilsku u příležitosti „chotilského posvícení“. Požehnána stuha hasičům k jejich výročí. Program pak pokračoval
v režii hasičů a obce Chotilska.
Novoknínsk¯
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28. 8.	- v
 17.00 v kostele sv. Františka u Karlova mostu přijali při mši sv.
naši klerici Václav Sládek a Leo Gallas jáhenské svěcení z rukou
otce biskupa Františka Radkovského.
1. 9.
- v Živohošti koncert duchovní hudby při výročí 960 let první
zmínky – Vernercollegium
2. 9.	- v Živohošti slavná bohoslužba s panem velmistrem Josefem Šedivým O.Cr. Poděkovali jsme za práce v tomto kostele v letošním
roce – výmalba lodi kostela a restaurování stropní malby. Připomněli jsme výročí 960 let první zmínky o tomto místě. Na závěr
bohoslužby jsme požehnali učitelům, studentům a školákům.
9. 9.	- p
 outní mše sv. v 14.00 hod. v kapli Narození Panny Marie v Dražeticích.
14. 9.	- o
 svátku Povýšení Svatého Kříže v našem řádovém kostele sv.
Františka v Praze u Karlova mostu náš spolubratr Martin Moravec skládal slavné sliby.
27. 9.	- požehnání charitního domu na Dobříši
		
- poutní mše svatá v Mokrovratech u kaple sv. Václava
28. 9.	- poutní mše svatá v Drevníkách u kaple sv. Václava (10.00)
		- poutní mše svatá v kostele sv. Václava v Kladně – Rozdělově
(18.00)
4. 10.
- pan

biskup Karel Herbst slavil poutní mši svatou v kostele sv.
Františka ve Starém Kníně a udělil svátost biřmování Františku
Vaculíkovi
6.–8. 10.	- tradiční třídenní farní poutě k sv. Františku. Sobotní přednášku
měl Daniel Kroupa. V neděli vedl bohoslužbu pan velmistr Josef
Šedivý O.Cr.
3. 12.	- ve Štole Josef jsem požehnal velký Betlém – dílo pana Křížka.
- Na začátku adventu jsem požehnal lidem v obci Chotilsko, Drevníky
a v Novém Kníně.
- Chrámový sbor o vánočních svátcích vystoupil v našich chrámech
ve Starém a Novém Kníně, v Živohošti, v Libčicích a v Mníšku pod Brdy.

J
Opravy:	- g
 enerální oprava střechy v kapli sv. Jana a Pavla v Libčicích
266 905,- Kč
		- zednické práce, výmalba lodě kostela, odstranění dřevomorky,
restaurování výmalby stropu kostela v Živohošti 361 975,- Kč
Statistika:
			
			

- křty 9
- svatby 1
- pohřby 29
Žehná Vám P. Josef Andrejčák O.Cr.
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PoděKovÁNÍ za TŘÍKRÁLovoU SBÍRKU 2018
Vážení spoluobčané, přijměte prosím laskavě poděkování za podporu letošní Tříkrálové sbírky.
V našich farnostech a jejich obcích jsme letos vybrali do 16 kasiček dohromady 102 515 Kč. Celá tato
částka byla úředně sečtena a odeslána na ústřední
sbírkový účet, odkud dostaneme zpátky 65 % na podporu sociálních aktivit v našem mikroregionu. O konkrétním použití těchto prostředků Vás budeme informovat opět jako obvykle před koncem roku.
Ještě jednou děkuji za Vaši štědrost. Kéž se na Vás naplní úsloví „Štědrého dárce miluje Bůh“. Přeji vše dobré a pokoj a štěstí v rodinách v počínajícím roce 2018.
dr. Stanislav Žák, ředitel FCH Starý Knín

REGioNToUR 2018
Na brněnském výstavišti se i letos uskutečnil veletrh
REGIONTOUR 2018. Mezinárodní veletrh, který proběhl
ve dnech 18.–21. ledna 2018, se zaměřuje na prezentaci
průmyslu cestovního ruchu s akcentem na regiony nejen
České republiky, ale i střední Evropy. Současně se konal
i veletrh GO se zaměřením na výjezdovou turistiku.
Na veletrhu se představili odborníci z oboru s aktuálními trendy a službami pro veřejnost. Součástí veletrhu byl doprovodný
program v podobě projekcí dokumentů, přednášek a seminářů na aktuální
témata v oboru.
Na stánku Dobříš a okolí Dobříšska byl velký zájem o památky a zajímavosti Dobříšska a Novoknínska. Dále byly k dispozici drobné propagační předměty a materiály regionálních aktérů cestovního ruchu. Na veletrh
jsme přivezli nové kalendáře akcí pro rok 2018, brožury a mapy Dobří(š)
v poznání, nové cykloturistické mapy Dobříš a okolí a Od Brd k Vltavě,
Aktivní dovolená pro rodiny s dětmi, letáky Muzea Zlata Nový Knín, Chotilské naučné stezky, brožury a letáky zámku Dobříš, průvodce po naučné
stezce Karla Čapka, pexeso města Dobříše a regionu Od Brd k Vltavě. Veškeré materiály jsou zdarma k dispozici v Informačním středisku Dobříše.
V letošním roce byla možnost na stánku ochutnat regionální pivo Baštýř
z Pivovaru Energon a preclíky od Josefa Bedřicha s. r. o.
Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska ve spolupráci s MAS Brdy – Vltava o. p. s. vypravil na veletrh autobus. Společného výletu se zúčastnili jak
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zástupci jednotlivých obcí, tak i obyvatelé z našeho regionu. Výlet se díky
pohodlnému autobusu firmy Hejnal Turismo s.r.o. velice vydařil a účastníci
si kromě hezkých zážitků přivezli také řadu propagačních materiálů a regionálních výrobků.
Smyslem účasti na tomto veletrhu je představit široké veřejnosti kulturní
a přírodní bohatství regionu Od Brd k Vltavě, jehož nedílnou součástí je
město Dobříš a Nový Knín. Především bychom chtěli poděkovat kapele Dobříšský pokleslý orchestr lidových nástrojů, která zajistila doprovodný program na stánku. Velice děkujeme Josefu Bedřichovi za preclíky a pivovaru
Energon. Dále bychom chtěli poděkovat všem, kteří s námi spolupracovali
na přípravě veletrhu. Zejména Zámku Dobříš, Městu Nový Knín, Čechově
stodole, Památníku Karla Čapka, Infocentru Chotilsko a TEPfaktoru.
Za MAS Brdy-Vltava a Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska
Ing. Petra Křivonosková a za město Dobříš Nikol Sevaldová
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oKÉNKo zE šKoLSTvÍ 01-2018
školní sběr papíru 2017
I v tomto roce jsme se snažili přes nepříznivé
výkupní ceny uspořádat tradiční soutěž ve sběru papíru. Nasbíralo se celkem 4 181 kg papíru
a 146,5 kg kartonu. I když sběr byl asi o třetinu slabší než loni, zachovali jsme hodnotné ceny
za první tři místa. 1. místo – tedy tablet, získala Zuzka Fialová za úctyhodných 676,5 kg, vstupenku do Cinema City Nový Smíchov za 2. místo s nasbíranými 489 kg získala Katka Wiedermannová a obědy ve školní jídelně
na jeden měsíc zdarma a tedy 3. místo za krásných 417,5 kg vybojoval Matěj
Hájek. Oproti loňskému sběru byly ostatní ceny pro zúčastněné sběrače
spíše symbolické. Ale věřím, že je-li pravda, že 1 tuna recyklovaného papíru zachrání 17 vzrostlých stromů, tak jsme za naše více jak 4 tuny ušetřili
cca 68 stromů, což určitě není zanedbatelné číslo. A tak všem „sběračům“
velké díky za jejich úsilí, a pokud to jen trochu půjde, sbírejte dál, budeme
se snažit soutěž zachovat.
Mgr. Augustin Kůr

Mikulášská nadílka

Mikulášská nadílka proběhla s menším předstihem v pátek
1. prosince. Deváťáci svůj úkol
připravit nadílku pro mladší spolužáky pojali opravdu zodpovědně. Převlékli se za čerty, anděly
a Mikuláše a v tomto přestrojení
rozdávali mladším spolužákům
nadílku.
V Mikulášské knize byli zapsáni zlobílkové i hodní žáčci. Mikuláš byl hodně akční, a tak děti zpívaly
a přednášely básničky, aby tak odčinily své drobné prohřešky. Kdo nechtěl
zpívat a recitovat, musel do pytle.
Všichni si nadílku užili, ale poděkovat je potřeba zejména deváťákům,
kteří byli tentokrát opravdu skvělí.
Mgr. Dana Petříková
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Mikulášský výlet
Anděl Páně na Andělu a k tomu ještě Království železnic. Kdo by se netěšil? Těšili jsme se všichni a výlet se také 7. 12. 2017 opravdu vydařil. V předvánočním čase, kdy se čerti sotva stihli schovat zpátky do pekla, si všechny
ročníky prvního stupně vyrazily na krásnou pohádku režiséra Jiřího Stracha Anděl Páně 2. Pohádka natáčená v jednom z našich nejkrásnějších
starobylých měst, Českém Krumlově, byla plná vánoční poetiky a humoru.
Když se k tomu přidalo chroupání popcornu a sýrových nachos, byl zážitek
dokonalý. To však byl jen začátek. Hlavní radostné překvapení nás čekalo
v království vláčků, tramvají a miniaturních domečků, kde si každý našel
svou zábavu. Ve školní anketě, co se nám nejvíce líbilo, jednoznačně zvítězila stará tramvaj. Jak by také ne, moci si zahrát na opravdového řidiče,
který zvoní na nepozorné chodce, obsluhuje knoflíkem otvírání a zavírání
dveří a nabádá cestující, aby si pospíšili, protože dveře se zavírají, to se jen
tak nepoštěstí. Vláčků bylo tolik, že jsme je ani nedokázali spočítat. Jezdily si po celé naší krásné vlasti, objížděly jednotlivá velká města a kromě
pražských památek, jsme mohli vidět třeba Ještěd nebo Plzeňský Prazdroj.
Království železnic se nám líbilo možná ještě víc než pohádka.
Ale všechno jednou končí, a tak se budeme zase těšit, až pro nás paní
učitelky vymyslí další, podobně zábavný výlet.
Mgr. Veronika Procházková

Vánoční jarmark a zpívání v kostele
Vánoční jarmark proběhl 13. prosince jako
obvykle v prostorách
haly naší základní školy. Žáci se svými učiteli se jako vždy na tuto
akci velice dobře připravili a výrobky byly
opět nádherné. Vánoční
atmosféru dokreslovala
příjemná hudba a také
drobné občerstvení. Někteří rodiče s dětmi zavítali do krásně nazdobené 4. třídy, kde pro ně
paní učitelka Procházková připravila malé
Novoknínsk¯
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dílničky, kde si mohli vyrobit vánoční svícny a další dekorační předměty.
Jako každý rok byl jarmark zakončen společným
zpíváním v kostele, kde
všechny přivítal pan farář
Andrejčák. Pod vedením
pana učitele Čiháka pak
zde zahrály děti z umělecké školy a zazpívat si mohl
každý i s žáky pod vedením
pana učitele Kůra. Poděkování patří všem učitelům,
kteří jarmark připravili.
Věříme, že se na příštím jarmarku sejdeme zase.
zapsala Dana Petříková

Národní technické muzeum
Skoro každý rok v prosinci jezdí naše škola do Národního technického
muzea v Praze. Tentokrát tomu nebylo jinak. Odjezd byl jako každý jiný.
Vyjížděli jsme 20. prosince tak okolo 7.45. Cesta trvala cca hodinu. Později
jsme přijeli na nedaleké parkoviště kousek od stadionu AC Sparty Prahy
a šli jsme tak 500 metrů, až jsme došli k Národnímu technickému muzeu.
V muzeu jsme navštívili spoustu sekcí jako třeba fotografování, astronomie, technika v domácnosti, tiskařství, doprava a spoustu dalších. Později,
co jsme odešli z muzea, jsme šli směrem ke stadionu Sparty Prahy, kde
byl všemi milovaný McDonald. Tam jsme strávili tak cca 1 hodinu, později
po našem obědě jsme šli zpět k autobusu a jeli jsme domů.
Matouš Benian a Marek Křivonoska, 8. třída

Předvánoční výstava betlémů v dobříšském zámku a návštěva knihovny
Dne 20. 12. navštívili žáci prvního stupně výstavu betlémů na zámku
v Dobříši a městskou knihovnu. Před celou akcí se děti rozdělily na dvě
skupiny, z nichž jedna šla na zámek a druhá do knihovny. Obě skupiny se
poté vyměnily.
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Na dobříšském zámku žáci shlédli výstavu
betlémů od příbramských betlemářů vyrobených
ze
dřeva,
různých druhů těsta,
krajek, keramiky, látek
či vlny. Největší úspěch
měl pohádkový betlém,
který
tvořil
několik
desítek
pohádkových
postav z české i zahraniční produkce. Během
prohlídky se žáci dozvěděli o významu a historii vánočních symbolů a vánočních tradic.
Po první adventní části
se přesunuli do reprezentačního sálu, kde nechyběl výklad o historii zámku
a rodu Colloredo-Mannsfeld.
V dobříšské knihovně žáci nejprve společně besedovali o historii Vánoc,
tradicích a tradičních vánočních pokrmech. Poté byli provedeni po celé
knihovně. Mohli si zde prohlédnout dětské oddělení i oddělení pro dospělé.
Dozvěděli se, jak to v knihovně chodí a co všechno knihovna nabízí.
Výlet se žákům moc líbil, byl příjemným navozením předvánoční atmosféry v adventní době.
Mgr. Eva Kozelková

Okresní kolo dějepisné olympiády
V úterý 16. ledna 2018 se v Příbrami uskutečnilo okresní kolo Dějepisné
olympiády. Letošní téma – období 1. republiky – bylo hodně obsáhlé. Naši
školu se vydali reprezentovat 2 žáci 8. třídy: Matěj Horký a Jan Fiala. Přestože se soutěžní téma probírá až v 9. ročníku, oba žáci se připravili velice
zodpovědně. Mezi 25 soutěžícími ze základních škol a gymnázií se Matěj
umístil na 13. a Jan na 18. místě. V pomyslné kategorii základních škol by
to pak bylo 7. a 12. místo. Ale Matěj například předstihl i žáky dobříšského
gymnázia, dobříšské základní školy se vůbec nezúčastnily podobně jako
řada velkých škol okresu. Vhledem k obtížnosti soutěže se tak setkáváme
se stále menším počtem účastníků. O to víc je třeba ocenit zájem a výsledky
žáků venkovské školy.
Mgr. Dana Petříková
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ŽivNoSTi v NovÉM a STaRÉM KNÍNě
a v SUdoviCÍCH za PRvNÍ REPUBLiKY
vzpomínky pamětníka zdeňka Malčánka, který žije v Novém
Kníně již více než 87 let
Moc děkuji starostovi města Nového Knína Ing. Tomáši Havlíčkovi za blahopřání k mým 87. narozeninám, a tak vzpomínám na zašlou slávu Nového
Knína v době řemesel.
Při poslechu mé oblíbené rozhlasové stanice Dvojky 29. 7. 2017 jsem se
dozvěděl, že v Prostřední Lhotě je vybudováno muzeum bývalých řemesel
z našeho města. Jsem jeden z posledních řemeslníků, který pamatuje slávu
a užitečnost této činnosti. Jsem poslední z generací krejčovského řemesla našeho rodu (třetí generace), které bylo násilně ukončeno komunisty
v roce 1950. Výměrem pracovního úřadu v Dobříši pod vedením M. Vršeckého (tzv. spolubojovníka Mirka – Čestmíra – Amorta, údajně bojovníka
protifašistického hnutí) jsme byli „odveleni“ na budování těžkého průmyslu
„pro mír“. Takto bylo z Nového Knína postiženo a vytrženo ze řemesel 7
krejčích, jeden sedlář a bednář a řada dalších řemeslníků, obchodníků a jiných živnostníků. Tím pádem Nový Knín, který byl vyhlášen jako město
ševců a živnostníků, kteří se starali o služby pro obyvatele z celého okolí,
v mnohém pozbyl na svém významu, který ale dodnes připomíná to, že
v okolí bývají místní sportovci (zejména fotbalisté) označováni jako „ševci
z Knína“. Aby se na období řemesel nezapomnělo, bylo vybudováno muzeum v Prostřední Lhotě. Za to moc děkuji bývalému starostovi p. Šťástkovi.
Bohužel v Novém Kníně se v minulosti nenašel nikdo, aby zhodnotil práci řemeslných předků a připomněl tehdejší velikost a slávu Nového Knína,
i když v novoknínském muzeu je malý koutek připomínající věhlas tehdejších řemeslníků.
Protože pro mě je toto dílo příliš složité, přizval jsem si syna mého kamaráda a spolužáka Miloše Hlávku. Ve svých vzpomínkách si vybavuji řemeslníky a obchodníky, kteří působili v Novém Kníně, a to včetně nyní připojených a stavebně srostlých obcí Starý Knín a Sudovice. Proto následuje
seznam těchto řemesel od dob předválečných až po perzekuci a násilné utlumení drobného podnikání po nástupu komunistického režimu v únoru 1948.
Ve většině případů jsou uvedena pouze příjmení: jednak paměť není vždy
zcela dokonalá, jednak se živnosti často dědily a vystřídalo se v nich postupně několik nositelů téhož příjmení. V některých případech může být zmíněn
i pozdější osud živnosti, zejména pokud provozovna nějak fungovala i později.
Začněme na severozápadním konci novoknínské aglomerace, tam, kde
Tyršova ulice opouští zastavěné území, postupujme směrem do centra města a pak postupně projděme ty jeho ulice, které ve sledované době již existovaly a v nichž nějací živnostníci sídlili.
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Jako první si zaslouží být připomenuta pila pana Zahradníčka. Ač přiléhá
k novoknínské zástavbě, leží již – spolu s nejbližšími třemi domy – na staroknínském katastru. Po roce 1948 byla nuceně začleněna do dřevozpracujícího
družstva, jež sídlilo v Českém Brodu, po roce 1989 se vrátila do rukou dědiců
původních vlastníků a v provozu je dodnes. Již na novoknínském katastru následovala cihelna a mlýn Krcál rodiny Masnerových (budova mlýna
se zachovala a je památkově chráněná, po cihelně zůstalo jen „vykousnuté“
místo ve svahu, kde se těžila cihlářská hlína. Dále směrem do centra města
následovala porodní bába (asistentka) paní Růžičková, rukavičkáři pánové
Foltýn Karel a Hranický Jan (bydlel v sokolovně, vedle rukavičkáře byl i sokolníkem, totiž správcem sokolovny), sokolovna sloužila též jako kino (než se
přestěhovalo – už za komunistů – k Loučkovům). A konečně kousek od mostu
k jatkám působil jirchář1 Kalina.
Pan Brejcha v sousedství provozoval osobní autodopravu. Byl vlastníkem mikrobusu (nejspíš prvního nejen ve městě), kterým vozil lidi na vlak
do Hraštice, případně z vlaku zpět do města. Současníci jej pamatují jako
manuálně velmi zručného člověka, pro něhož nebylo problémem udělat s pomocí velmi jednoduchých – často improvizovaných – prostředků generálku
motoru, včetně výbrusu. Ostatně i ten mikrobus byl zčásti jeho dílem. Pan
Brejcha na něj totiž přestavěl osobní automobil Praga Alfa (vyráběl se v letech 1913 až 1942). V sousedství pana Brejchy si postavil dům pan Tomek,
který byl dlaždičem; značná část novoknínských dlažeb je jeho dílem.
Nyní Tyršovu ulici opustíme a přesuneme se přes Kocábu do Jatecké ulice.
Zde bychom našli mlýn Čámských, zahradnictví rodiny Rouskových a městská jatka (ta fungovala zhruba do 70. let 20. století, ke konci své činnosti už
jen pro nucené porážky). Již za hranicí souvislé zástavby po proudu Kocáby
bychom pak nalezli další tři mlýny. První z nich patřil rodině Tesárkových
(předtím Aixnerových) a nacházelo se v něm i pekařství, další mlýn provozovali Dezortovi a později Kosařovi, poslední na novoknínském katastru pak
byl mlýn u Pařezů.
Vraťme se nyní do Tyršovy ulice tam, kde jsme ji před chvílí opustili a posléze postupujme směrem ke Hrádku. Vedle Brejchových působil výrobce řešet pan Majer, kolář, čepičář a povozník Mrázek, podomní obchodník Šmídl,
kapelník Šmídl (naproti Hrádku). Restaurace Hrádek patřila rodině Kloubských, nad Hrádkem (směrem ke hřbitovu) sídlili řezník Červený, pokrývač
Kuthan, výrobce likérů Němota (manžel spisovatelky Věry Němotové, alias
Fan Vavřincové; později získali sudovický zámek) a malíř pokojů Pešta.
Vraťme se na Tylovo náměstí. Ještě na jeho rohu bychom nalezli koloniál
rodiny Pípotových (krámek se v domě udržel, byť za komunistů pod hlavičkou Jednoty, do začátku 70. let 20. století), v ulici Na Potůčku směrem nahoru
pak sídlili: truhlář Kofroň, modistka Březinová, stavitel Brabec, řezník Filipovský, naproti krejčí Nešleha, pokrývač Hájek, krejčí Merhaut, u Smělých
údajně bývala hospoda (ukončila však činnost ještě před rokem 1930) a železářství Fišperová. V Sudovické ulici pak své živnosti provozovali Doubravovi
– švec a koloniál, naproti truhlář Kučera, dále krejčí Malčánek, autodoprava
Špína a Radouš, kamenictví Pavlík, taxi Veselý, veterinář Rojík. Přesuňme
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se do Sudovic, které s Novým Knínem stavebně srostly až někdy v 60. až 70.
letech 20. století: Bárta hostinec (stavení je zbořeno; stávalo zhruba v místech
autobusové čekárny ve směru na Slapy), kameník Trhlín, švec Šomek (nad
sudovickou hasičárnou) a konečně kameník Kareš.
Vraťme se Sudovickou ulicí zpět do Nového Knína. Na náměstíčku
Na Flusárně2 se nacházel hrnčíř Šolf, dále již v Havlíčkově ulici, kolář Ulšmíd,
koloniál Filipovský, kominík Dittrich, hodinář Horejc. Rázovitou figurkou byl
jeho syn, který svého času chodíval denně s velkou klikou natahovat věžní
hodiny na kostele svatého Mikuláše. Dále zde působil pan Klouda – výkup
kůží a peří, krejčí Durdil, krejčová Lutonská3 , sodovkárna Krotký (po znárodnění fungovala zhruba do přelomu 60. a 70. let 20. století), sklenář Rubin
(rodina byla židovského původu; na začátku nacistické perzekuce se ještě
stihla přestěhovat k příbuzným na Dobříš, kde posléze podlehla holocaustu), Růžička – restaurace a řeznictví (obě provozovny se udržely dodnes, byť
za minulého režimu musely působit pod hlavičkou Jednoty).
Přesuňme se zpět na Tylovo náměstí a postupujme výše do Kostelní ulice.
Zde se nacházely tyto živnosti: Hlávkovi – koloniál, Schůta řezník (provozovna fungovala i po „socializaci“ do 70. let 20. století; v posledním období
její existence tam byl nucený výsek – právě masa z novoknínských jatek),
koloniál König (byl židovského původu a holocaustu unikl tím, že „včas“ zemřel přirozenou smrtí), čepičář a kožešník Němota, koloniál Kučerovi, švec
Pražský, pekař Poláček, koloniál Pavelka, Veselý čepičář a kostelník (kostelnictví se zde zřejmě dědilo; paní Veselá byla kostelnicí ještě na začátku 70.
let 20. století), v nájmu nunvář4 pan Vrba (později tuto činnost provozoval
p. Garaja).
Tím se dostáváme na náměstí Jiřího z Poděbrad; při vyústění Kostelní ulice sídlil provazník Fiala, následoval výkup hovězích kůží a prodej potřeb pro
řemeslníky Šmucler, v nájmu zde byla i lékárna pana Procházky, o dům dál
se pak nacházela cukrárna Bělohrad (později – za minulého režimu, do doby,
než byl dům zbořen kvůli rozšiřování silnice – tam fungovala opravna obuvi
pana Zajíčka, tehdy „pod hlavičkou“ komunálních služeb), v témže, nyní ne1 Pozn. MH: Jirchář – bělokožešník – je označení pro řemeslníka, který se zabýval vyděláváním kůží, a to v roztoku kamence
(podvojné soli kyseliny sírové), na rozdíl od semišníků, kteří ke zpracování kůží používali tuk, a koželuhů, kteří k činění kůží
užívali třísloviny z dubové, bukové či jiné kůry. Jircha je označení pro kůži, která byla vydělána naměkko – a výraz samotný
pochází z výrazů irch či erch ze (středověké) střední horní němčiny (Mittelhochdeutsch).
2 Slovem „flusárna“ se označovala výrobna flusu neboli drasla neboli potaše neboli uhličitanu draselného (K2CO3). Tato látka
má uplatnění ve sklářství či textilním průmyslu nebo (což připadalo v úvahu právě v Novém Kníně) v koželužství. V některých
oblastech (na Hlinecku či Humpolecku) se užíval výraz „flusovna“, v okolí Nového Strašecí byly známy oba výrazy (zdroj informace: http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=6871)
3 Dům se „proslavil“ tím, že v něm v roce 1980 došlo k vraždě.
4 Poznámka MH: jednalo se o zvěroklestiče, tj. člověka, který měl v popisu práce kastrace zvířat. Označení „nunvář“ je odvozeno
od slova nunva, které značí vyklestěnou prasnici. Na Valašsku a Slovácku byli uvedení řemeslníci označováni jako miškáři
(zbavovali zvířata míšku, tj. šourku). Výraz miškár – v tomto případě bez háčku nad „r“ – se používal i na Slovensku.
5 Po skončení hornické slávy Nového Knína se areál stal zemědělskou usedlostí. K dnešnímu dni se žel dochovala jen obytná
budova, zbytek zanikl postupně v 60. až 70. letech 20. století. Nejprve se kolem roku 1969 pod neobvykle bohatou sněhovou
„nadílkou“ prolomila neudržovaná střecha stodoly ve východní části parcely, zbytek hospodářského zázemí byl zbořen při stavbě nákupního střediska (nynějšího supermarketu COOP), a to včetně křídla obráceného do Havířské ulice, i když zrovna ono
stavbě nepřekáželo.
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existujícím, domě se nacházela i prodejna textilu rodiny Kmochových (prodejna textilu se tam udržela do otevření nákupního střediska – nynějšího
COOPu). Přejdeme-li Pivovarskou ulici, narazíme na dům, kde žili Slatinovi,
kteří měli prodejnu nádobí a sklenářství (zahynuli za holocaustu), v témž
domě působil rovněž Antonín Malčánek, krejčí a prodej konfekce. O dům blíž
k radnici pak bylo pekařství pana Masnera a nejblíže k radnici, od níž dům
dělila původní knínská hasičárna (později musela ustoupit příjezdové cestě
k nynějšímu zdravotnímu středisku) sídlil stavitel Skalický (projektoval mj.
nynější novoknínskou hřbitovní kapli), později tamtéž působil lékař Pozler.
Nyní postupujme po jižní straně náměstí od radnice na východ. Hned vedle radnice se nacházel statek rodiny Klečkových, kde byla v nájmu drogerie
u Holoubků, později i prodej šicích strojů a jízdních kol (nyní je zde v nájmu
pošta). O dům dále pak měl prodejnu obuvi Baťa; později zde byla i oprava
hedvábných punčoch. Do dalšího domu (nynější vietnamský obchodní dům)
se vešli sedlář Hanzlík, kamnář Holý, papírnictví Křepelka a četnická stanice.
Vedle u Mikulášků byl nejen hotel (včetně kulečníku), ale i hřebčinec a dům
byl zároveň i zemědělskou usedlostí (nutno ovšem upozornit, že kousek políčka a nějaké to hospodářské zvířectvo měla většina dalších živnostníků či aspoň majitelů domů). Při vyústění Žižkovy ulice, zhruba v místech nynějšího
COOP se pak nacházel koloniál paní Hořejšové. V témže domě působil i holič
Matějček, otec pozdějšího učitele Františka Matějčka (učil ještě v 70. letech
20. století). V Mincovně tehdy sice žádné řemeslo nesídlilo5, bydlel tam ovšem
sládek městského pivovaru pan Nešuta a v nájmu též tehdy oblíbený řídící
učitel měšťanky pan Vácha. Nyní se na chvilku zastavíme v Havířské ulici.
Tam působili řezník Cihelka, krejčí Slípek, prodej cigaret Rada a městský
zřízenec Malý (vybubnovával zprávy). Na rohu ulic Havířské a Na Potůčku
(v dnes již neexistujícím domku) působil krejčí, který se jmenoval původně
Culík, později Čulík (kvůli této změně příjmení – přidání háčku nad Č – se
o něm říkalo, že „za pětku koupil kličku“ – tedy ten háček). U kašny stál
kiosk, v němž se nacházela trafika pana Kymla (byl to invalida z I. světové
války, kde přišel o nohu)6. Pokračujeme-li po východní straně náměstí od vyústění Havířské ulice na sever, najdeme nejprve dům rodiny Maškových,
která zde provozovala koloniál, taxislužbu a benzínovou pumpu. Hned vedle
se nacházel hostinec U Černého koně, který tehdy provozoval pan Brožík.
Pohostinské zařízení tohoto jména zde však působilo již ve 2. polovině 19.
století, kdy zde při cestách za svou první láskou Annou Holinovou několikrát
přespal spisovatel Jan Neruda. V dalším domě měl pan Tancibudek výkup
lesních plodin a koloniál; později se do domu nastěhoval pan Máčel, který zde
provozoval živnost elektrikářskou (původně působil za Starou poštou). O dům
dál (nyní součást školního areálu) se nacházela pobočka příbramské spořitelny a papírnictví pana Klimenta7, dále následovaly dvě budovy, v nichž byla
škola (obecná a měšťanská) a konečně v domku ukrytém za kostelem (nad
Pavelkovými, číslo 55) působil krejčí pan Poláček.
Vraťme se nyní do Žižkovy ulice. Nad již zmíněným koloniálem paní Hořejšové se nacházel dům, v němž působilo truhlářství a pohřebnictví pana
Dvořáka, v budově nynější knihovny působila drogerie paní Krausové a v paNovoknínsk¯
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tře zubař Oktábec, o dům dál na rohu pak bylo cukrářství Masner. Naproti
vyústění Havlíčkovy ulice měli svůj koloniál a prodej benzínu Ledererovi.
Rodina byla žel vyvražděna za holocaustu; později zde působili Špínovi – výroba školních potřeb. Restaurace a řeznictví rodiny Růžičkových bylo zmíněno již u Havlíčkovy ulice. Výše v Žižkově ulici bychom našli koloniál paní
Nešporové, dále se zde nacházel holič Janda (později se přestěhoval na náměstí do domu po pekaři Masnerovi – č. 62). Dělal i maskéra novoknínským
ochotníkům. Kouřil dlouhou dýmku a na oběd chodíval do hospody U Růžičků. A vždy ho dokázalo rozzuřit k nepříčetnosti, když mu nezbední kluci pod
nápis „PŘIJDU HNEDLE“ připsali „ŽERU KNEDLE“.
Dále zde sídlili drogerie pana Šrámka, kovář Blažek, naproti sedlář Netrefa, pekař Šebánek, restaurace a řeznictví U Fonů, na začátku nynější Vilové
ulice (jež byla ovšem plně zastavěna až později) provozoval nákladní autodopravu pan Hájek. V sousedství působil též povozník pan Mistaler; na povozu
vozil na nádraží do Hraštice (a zpět) poštovní zásilky, filmy, ale i lidi na vlak.
Dále (od vyústění Vilové ulice směrem na Libčice) v Žižkově ulici působili
švec Vršecký, sklenář Pešek, klempíř Černoch (jeho syn, který se ovšem
z Knína odstěhoval, v roce 1937 pokrýval báň kostela sv. Mikuláše měděným
plechem), kovář Nosákovec a prodej osiv Týfa.
Nyní přejděme do Pivovarské ulice, jejíž historická zástavba je žel již minulostí. Ve směru od náměstí k pivovaru zde působili holič Křivohlavý, kominík Liška (přistěhoval se poté, co skončil pan Dittrich), o dům níže se zabývala výrobou punčoch paní Piskáčková, jíž část lidí přezdívala „Soví oči“.
Na samotném rohu Pivovarské a Masnerovy ulice stál dům rodiny Kramatových, v němž vedle krejčovské živnosti pana Kramaty působila autoopravna
pana Kubce8.
V našem přehledu nesmí chybět ulice Masnerova – a projděme ji od mostu, který vede ke Hrádku, směrem k pivovaru. Postupně se zde setkáváme
s následujícími živnostmi: po levé straně to byla nejprve pobočka firmy Abalda9 – která se zabývala velkoprodejem cigaret a jiných tabákových výrobků. V novém Kníně ji zastupovala paní Šrámková. Zbytek bloku mezi levou
stranou ulice a korytem Kocáby (ve směru k pivovaru po levé straně) byl
6 Prodej tabákových výrobků byl v Rakousku-Uhersku koncesovanou živností, Přednostní přidělování těchto koncesí válečným
invalidům pochází už z rozhodnutí císaře Josefa II., tato praxe se udržela i po skončení I. světové války v nástupnických státech
včetně Československa. Později (ještě v Rakousku-Uhersku) se tento pojem („dostat trafiku“) přenesl i na „odškodňování“ „vysloužilých“ politiků.
7 K mání tu byl i tehdy velmi populární časopis Mladý hlasatel, redigovaný neméně populárním spisovatelem literatury pro
mládež Jaroslavem Foglarem (6. 7. 1907 – 23. ledna 1999) a na území města tehdy působil přinejmenším jeden z dětských
čtenářských klubů tohoto časopisu.
8 Pozn. MH: Dům byl spolu s veškerou zástavbou severní strany Pivovarské ulice zbořen v 70. letech 20. století. A v případě
této demolice lze tvrdit, že k ní došlo možná naprosto zbytečně – Pivovarská ulice v těch místech byla (na rozdíl od vyústění
na náměstí) už poměrně široká, odbočovací pruh před křižovatkou je i dnes spíš zbytečný a provizorní čistička odpadních vod
mohla být umístěna také jinde. Dům přitom nejspíš patřil k nejstarším ve městě: pod místy již opadávající barokní fasádou bylo
lze spatřit zbytky omítky starší – možná raně barokní, možná dokonce pozdně renesanční. Není tak vyloučeno, že dotyčný dům
přežil švédské řádění za třicetileté války buď bez úhony nebo s poměrně snadno napravitelnými škodami (tomu, že Švédové
v roce 1639 neničili a nevraždili stejně důkladně jako třeba později nacisté v Lidicích, nasvědčuje přinejmenším renesanční
křtitelnice ve staroknínském kostele a dřevěný sloup z roku 1634 v Brunclíkově mlýně). To už bohužel neověříme, protože
budova byla odstraněna bez jakéhokoliv průzkumu.
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koželužským závodem pana Masnera. Uvedená továrna byla za první republiky největším průmyslovým podnikem ve městě, později zde sídlil mj. státní
statek (tehdy, konkrétně v roce 1967, areál přišel o vysoký komín) a částečně
i Elko. Po roce 1989 sídlí v areálu několik soukromých firem. Další živnosti
pak jsme mohli zastihnout po pravé straně ulice: Toupal – výkup kožek, Fiala
švec. Dále zde provozovala koloniál paní (Petronila) Rabiňáková, restauraci
zde měl pan Břicháček (areál byl zbořen převážně v 60. letech 20. století –
pak z něj nějakou dobu přetrvávala stodola), pan Nosákovec byl kovářem
a zároveň provozoval benzínovou pumpu. Pumpa na místě fungovala zhruba
do konce 70. let 20. století, dílny kovářství se staly základem areálu výrobního družstva Elko, který později postupně pohltil část okolní zástavby (včetně
již zmíněné Břicháčkovy hospody). Po roce 2010 byla v důsledku hospodářské krize činnost novoknínských provozoven utlumena a v současnosti družstvo provozuje už jen dílny v Miličíně, Bystřici u Benešova a Kosově Hoře.
(I ústředí se proto v roce 2016 přestěhovalo do Červeného Hrádku u Sedlčan.)
Dále v ulici sídlil kolář Vodička, zubař Proška – a konečně bratři Oulehlové
– pekařství a mlýn.
Přejdeme-li znovu Kocábu a budeme-li postupovat směrem do Starého
Knína, spatříme nejprve městský pivovar. Ten se připomínal už v 16. století
a fungoval do roku 1942, kdy byla jeho činnost nuceně ukončena nacistickým režimem. Po válce jeho provoz již nebyl obnoven. Dále ve směru do Starého Knína působili (po pravé straně ulice) pokrývač Pípota, bednář Karoch,
na rozcestí ulic na Smíchově a Paškovy se nacházela Merenda, kde byla
městská váha (dům byl zbořen v 70. letech 20. století), dále po levé straně Paškovy ulice strojní zámečnictví Vrátný (otec tohoto pana Vrýtného byl námořníkem, který se zúčastnil povstání v Boce Kotorské, ale později se paradoxně
utopil v Kocábě), Sirotek – výkup mléka a restaurace (s kuželnou na zahradě;
dům byl zbořen v 70. letech 20. století z důvodu rozšiřování silnice). Hned naproti působila švadlena Šámalová (její manžel byl poštmistrem; potomkům
patří dům dodnes). Pak zde byla po pravé straně (již na území Starého Knína
– hranicí zde byl náhon k Oulehlovu mlýnu) restaurace U Loučků (po roce
1950 zde bylo kino, které v budově fungovalo zhruba do změny režimu v roce
1989; záměr pana Ureše změnit kino na kinokavárnu se kvůli změnám pravidel financování po změně režimu již nepodařilo uskutečnit a budova byla
posléze prodána do soukromých rukou), naproti Loučkovům, na rohu nynějších ulic Staroknínské a Pod Sady se nacházelo pekařství rodiny Miškových
a naproti přes ulici Pod Sady zahradnictví Čermák (nyní zahradnictví pana
Máchy, funguje tedy dodnes).
Na konci ulice Pod Sady bychom nalezli Brunclíkův mlýn10. Před panem
Brunclíkem byl majitelem pan Brejcha. Již před první světovou válkou si
u Františka Křižíka pořídil dynamo11 a ve mlýně vyráběl i elektrický proud.
Díky tomu se Knín již tehdy dočkal elektrického veřejného osvětlení. To ovšem znamenalo, že největší nápor na výkon elektrárny znamenaly noční hodiny, kdy dynamo „jelo“ na hranici svých fyzických možností, a někdy i tak
trochu za touto hranicí – díky čemuž vznikl popěvek s následujícím textem:
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„Ta Brejchova elektrika
ve dne svítí, v noci bliká.“
Ještě zbývá dodat, jak se mlýn dostal do rukou pana Brunclíka, přestože
potomci pana Brejchy žijí ve městě dodnes. Původně pan Brejcha chtěl mlýn
převést na vnuka. Jenže když se mu nejprve rodily vnučky – a vnuk stále
nikde, nakonec mlýn prodal. A vnuk se narodil až poté (možná až po smrti
pana Brejchy – pozn. MH), co mlýn už patřil panu Brunclíkovi.
Vrátíme-li se z ulice Pod Sady do ulice Staroknínské a budeme jí pokračovat směrem ke staroknínskému kostelu, natrefíme na další živnosti. Byli
zde Koza – koloniál (nyní sídlo firmy LK System) a truhlář Safín (živnost
byla na nějakou dobu obnovena po roce 1989). V nynější Dlážděné ulici působili pan Zettel, který byl klempířem, výrobou elektromotorů se zabýval pan
Provazník a ještě o něco výše bylo možno najít truhlářství pana Křivonosky.
Vraťme se zpět k pivovaru a pokračujeme ulicí Na Smíchově směrem
na Kozí Hory: jako v prvním z domů po levé straně (nyní kadeřnictví paní
Brejchové) provozoval nákladní autodopravu pan Šáša, koloniál Klouda,
švec Podehradský, pošta (přestěhovala se tam z tzv. Staré pošty). Dále (po pravé straně) Chmelíková prodej cukrovinek, obchodník Farník (provozovnu
však měl jinde, asi v Mokrovratech), dále po levé straně řezník Filipovský,
Holubcová výkup zemědělských produktů, Maršálek a Janda – výkup košťat
a zemědělských produktů, švec Pitelka, koloniál Smolař, po pravé straně se
nacházel koloniál paní Filipovské12. Dále většinou po levé straně působili kolář Hrubý, kolář Rákosník, kovář Chmelík, tesař Balík (v roce 1937 zhotovil
konstrukci nynější báně pro věž kostela sv. Mikuláše), krejčí Blažek, cihlář
Drážďanský, mlýn Sirotkovi.
V ulici Na Vyšehradě se v té době připomínali klempíř Vaniš, krejčí
Vohralík, výkup lesních plodin Lomoz (s jablky ze zahrad se tam chodilo
přinejmenším ještě v 70. letech 20. století, byť zřejmě „pod hlavičkou“ nějaké
„socialistické firmy“). Na Tržišti pak působili řezníci bratři Filipovští, zatímco
v Kavčicích provozoval pohodnici13 pan Vála.
Zdeněk Malčánek st., stylistické úpravy
a poznámky pod čarou Miloš Hlávka
9 Slovo, které se do češtiny dostalo z italštiny přes albánštinu a rumunštinu, označovalo hlavní sklad tabáku, později se používalo
i pro trafiku.
10 Pozn. MH: Mlýn žel přišel o náhon a mlecí zařízení, přesto jde o památkově hodnotnou budovu. V někdejší mlýnici se zachoval
dubový sloup, na němž je vytesán nápis, že „Dielal Tento Slavp Ian mrskoss mlinarž Anno Domini 1634“. Jde nejen o svědectví
o stáří budovy, ale i o starobylosti mlynářského rodu Mrskošových. Ten sice později ze Starého Knína odešel, avšak mlynářskému řemeslu se věnuje od roku 1855 – s přerušením za minulého režimu – v Horažďovicích, kde působí dodnes. Více lze nalézt
na adrese https://www.mlynmrskos.cz.
11 Pozn. MH: František Křižík, podobně jako Thomas Alva Edison, vsadil na stejnosměrný proud. To se později ukázalo jako nevýhoda – poté, co mu vyrostl konkurent v Emilu Kolbenovi, který prozíravěji prosazoval proud střídavý.
12 Dům byl zbořen krátce po skončení II. světové války kvůli narovnání silnice – na historickém leteckém snímkování z roku 1953
se již nenachází; schůdky, které vedou od ulice Na Smíchově ke Kocábě zhruba naproti nynějšímu domu číslo 80, původně vedly
z jeho dvora.
13 Pohodní se zabývali především likvidací uhynulých zvířat, případně odchytem toulavých zvířat, zejména psů a koček, a jejich
případným zabíjením.
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JUBILANTI MĚSÍCE
•K
 ulatiny v měsíci únoru slaví pan Vladimír
Holý, paní Eva Součková, pan Michal Polák,
paní Ludmila Poslední, paní Květoslava
Lomozová, pan Miroslav Štípl a pan Jan
Hájek. Dalšími oslavenci jsou pan Antonín
Kottnauer, pan František Podhorecký a pan
Oldřich Březina. Úctyhodných narozenin se
dožívá paní Věra Jiránková.
Pevné zdraví, štěstí a pohodu přejeme všem
jubilantům.

K tanci i poslechu hraje
skupina

Česká hasičská jednota Libčice
si Vás dovoluje pozvat
na

HASIČSKÝ PLES,
který se koná v pátek 16.2.2018 od 20.00 hod.
v Hospůdce na návsi v Libčicích.
Bohatá tombola!!!

STATIC

Vstupné: 100,-Kč

Měsíčník Novoknínský zpravodaj
Číslo 01/2018 vyšlo v Novém Kníně, dne 1. 2. 2018.
Ministerstvem kultury ČR evidováno po číslem MK ČR E 10608.
Vydává Městský úřad Nový Knín, nám. Jiřího z Poděbrad 1, 262 03 Nový Knín, IČ 00242888.
Uzávěrka příštího čísla: pátek 23. února 2018.
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leden 2018

PŘÍLoHa NovoKNÍNSKÉHo zPRavodaJE

zPRÁvY zE zaSEdÁNÍ zaSTUPiTELSTva oBCE:
zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 15. 1. 2018 projednalo zejména:
• rozpočtové opatření č. 12/2017 dle
předložené tabulky; celková výše
příjmů je 19 105,6 tis. Kč (navýšeno o 769,6 tis. Kč) a celková výše
výdajů je 12 258,9 tis. Kč (sníženo
o 6 077,1 tis. Kč)
• rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu
obce na rok 2018
• kupní smlouvu mezi obcí Chotilsko
a Coop Příbram, družstvo na zakoupení nemovitostí v Prostřední
Lhotě
• poskytnutí finančního příspěvku
(formou zakoupení balíčku) pro
FOR HELP – pro pomoc
• vyúčtování neinvestičních nákladů
MŠ Korkyně v roce 2017/2018
• finanční příspěvek pro Svaz postižených civilizačními chorobami
v ČR, o.s., ZO Nový Knín
• smlouvu o spolupráci mezi obcí
Chotilsko a MAS Brdy – Vltava
o.p.s. na vybudování dlouhodobého
systému spolupráce v oblasti vzdělávání a školství
• zadání územního plánu obce Chotilsko předložené pořizovatelem
územního plánu (MěÚ Dobříš)

I

chotilsk¯

• žádost o poskytnutí finanční podpory ve výši 237 379,- Kč
• žádost o odkoupení pozemků parc.
č. 439/1 a parc. č. 437, oba k. ú. Křeničná, místní část Stará Živohošť
• požadavek na úpravu ceny vodného za 1 m³ v návaznosti na rozhodnutí ministerstva financí
• plány společných zařízení – KPÚ
Křeničná a KPÚ Hněvšín
• dlužníky za nájemné a ostatní
služby v bytovém domě čp. 22, Prostřední Lhota
• návrh nájemní smlouvy s nájemcem bytu č. 2 Prostřední Lhota 22
• návrh příkazní smlouvy na přípravu a zabezpečení provedení výběrového řízení na propojení vodovodu Chotilsko – Lipí – Prostřední
Lhota
• stanovení odměn neuvolněným
členům zastupitelstva v návaznosti
na účinnost zákona č. 99/2017 Sb.
• žádost o souhlas s dělením pozemku parc. č. 851, k.ú. Prostřední
Lhota, místní část Smilovice
• žádost o souhlas s projektovou dokumentací na vybudování ocelové
zpravodaj
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•
•
•
•
•
•
•
•

haly na Staré Živohošti v prostoru
hotelu Atlantida
pozvání na projednání návrhů
v rámci KPÚ Chotilsko
zápis z jednání sboru zástupců
KPÚ Hněvšín
žádost o informaci k situaci předškolních zařízení v obci
metodický návod k „ochraně osobních údajů při výkonu spisové služby“
výzvu k doložení dokladu vlastnictví v rámci řízení o žádosti o povolení přívozu
informace k vyúčtování použitých
a nepoužitých identifikačních známek
upozornění na roční dotazník týkající se odpadů
poděkování obci za podporu Linky
bezpečí, z. s.

• rozhodnutí o zamítnutí vkladu k pozemku parc. č. 75/1, k.ú. Hněvšín
• sdělení Krajského úřadu o termínu přezkoumání hospodaření obce
za rok 2017
• sdělení Krajského úřadu Středočeského kraje o provedení kontroly
hrobové agendy
• informace k současnému stavu
ve věci narovnání skutečnosti
u pozemku parc. č. 42/6, k.ú. Prostřední Lhota
• poděkování HZS Středočeského
kraje za příspěvek na koupi rychlého zásahového automobilu
• vyúčtování finančního příspěvku
do sociálního fondu MAS Brdy-Vltava
- OÚ -

PÁNÍČKU, NEzaPoMEŇ!
Skromný poplateček obci na rok 2018 za mne zaplať do
konce února – nechci být černý pasažér!
-vzkazuje Tvůj chlupáč-

UPozoRNěNÍ Na SPLaTNoST MÍSTNÍCH PoPLaTKŮ
Připomínáme občanům, kteří doposud neuhradili poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, stanovený obecně závaznou
vyhláškou č. 2/2017, že termín pro uhrazení uvedeného poplatku je do konce března příslušného
roku. Po tomto datu budou případné nedoplatky
vymáhány soudní cestou.

chotilsk¯
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CHoTiLSKÝ RECEPTÁŘ
Když se řekne knedlíky, většinu z nás nejdřív napadnou ty jako příloha k nějaké „nezdravé“, ale moc dobré
pečeni. Jak známo, existují však i knedlíky jakožto hlavní
jídlo, různě plněné třeba ovocem a posypané něčím sladkým nebo naplněné uzeným masem a podávané například s dušeným zelím. A pak jsou tu knedlíky, s nimiž
se setkáte častěji v sousedním Rakousku než u nás, což
je škoda, protože jsou výborným zpestřením jídelníčku,
i když, pravda, odporujícím zásadám zdravé výživy. Ten
chutný dietní hříšek se jmenuje „špekové knedlíky“ a my
vám nabízíme recept, podle něhož se vám je podaří spolehlivě uvařit, aniž
by hrozilo nebezpečí, že se vám přitom ve vodě rozpadnou.

šPEKovÉ KNEdLÍKY
•
•
•
•
•
•

25 dkg špeku, příp. anglické slaniny nebo uzeného bůčku
10 starších „gumových“ housek, příp. rohlíků či veky
3/8 l mléka
4 žloutky
6 polévkových lžic hrubé mouky
sůl

Housky nakrájíme na drobné kostičky a zalijeme mlékem, v němž jsme
předtím rozkvedlali žloutky a trochu soli. Špek, rovněž nakrájený na
drobné kostičky, osmažíme a i s vysmaženým tukem také nalijeme na
housky. Celé to necháme stát, až se všechno vsákne. Pak přisypeme
mouku (podle potřeby lze ubrat či přidat) a všechno důkladně promícháme na hustou hmotu. Mokrýma rukama z ní tvoříme kulaté knedlíky
velké asi jako citrón a vkládáme do vařící osolené vody. Vaříme přibližně
20 minut. Horké je na talíři přepůlíme vidličkou a posypeme osmaženou cibulkou. Když k tomu přidáme dušené červené nebo kysané zelí,
případně špenát, vykouzlíme jednoduchý a přitom moc dobrý oběd či
večeři, který se hodí podávat v každé roční době.

Dobrou chuť vám přejí

III
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zPěT v ČaSE
o původu tří Lhot u Knína
(prof. dr. Jindřich Barvíř pro Vltavské proudy v roce 1931)
V jihovýchodním okolí knínském jsou tři vesnice Lhoty: Záborná, Prostřední a Sejcká, o jejich založení mluví se nestejně. I v Aug. Sedláčka Místopisném slovníku historickém z roku 1908 čteme, že Lhota Záborní byla
založena okolo roku 1330, zakladatel není jmenován, Lhota pak Prostřední
a Sejická že byly založeny l. 1335 Kuncmanem Hochinstollenem. Hledáme-li
však v původních pramenech, nalezneme o založení všech tří oněch Lhot
zprávy určité.
Jmenovaný Kuncman, psaný Chunczmann s přizváním Huchumstolen,
tj. Hohenstollen, žil ve 14. století a byl bohatý měšťan Knínský. Zabýval se
podnikáním kutby na zlato, jak svědčí nejen jeho přizvání řečené, nýbrž
i výslovná tehdejší povinnost měšťanů knínských vůbec. Na území nynějších obcí Lhot Záborné a Prostřední i také dále prostíral se korunní les, psaný v latinských listinách r. 1335 Capczycz, později Kapczycz, tedy Kapčice.
Jméno to zní však poněkud nezvykle a dle mého mínění, nastalého srovnáváním místních názvů okolních, znělo jméno to česky Kavčice. Považuji pak
za zbytky okrsku lesa toho v jižním cípu území N. Knínského polohu Kavčice neb v Kavčicích se samotou Kavčice zvanou (na mapách znamenanou
chybně Kravčice), i také přilehlou polohu téhož jména Kavčice v severním
cípu území obce Lipčické (Libčické) při hranicích obce Lhoty Záborné. Les
ten náležel do korunního hájenství Kamýckého a v něm Kuncman vyrubal
již před r. 1335 nějaký díl křovin a stromoví, nejspíše tedy chystal se tam
dolovati na zlato, což dle známek někdejšího dolování mohlo býti zejména
ve Spěhlíku (Spělíku) v okrsku pozdější Lhoty Záborné a kromě toho časem
i na Spěhlíku u Smilovic, neboť ještě v letech třicátých 19. století dle Krolmusa jevily se známky někdejších prací po zlatě na Spehlíkách na prostoře
200 korců (Zibrt, Český Lid. XVII., 1907, str. 98).
Král Jan Lucemburský, vždy peněz potřebný a si je vypůjčující, již r.
1331 zastavil Oldřichu Zajíci z Valdeka za 1200 kop grošů pražských – tehdy – městečka Jílový a Knín v léno, leč poměr ten brzo zase přestal. Také
zastavil někomu hvozdy kamýcké za půjčku, čehož se mu brzo zželelo,
neboť na jejich výplatu vydlužil si od Petra z Rožmberka 500 kop grošů
pražských, čímž byly zase pro korunu uvolněny, načež přijav od knínského měšťana Kuncmana sumu 80 kop grošů pražských – dle ceny zlata,
arci poněkud pozdější, bylo by asi 450 dukátů – povolil jemu listem daným
v den sv. Barbory, t. j. 4. prosince 1335 (Emler, Regesta, IV., str. 91, 92), aby
ve jmenovaném lese, vymýtě stromy a křoviny, založil dvě vesnice a aby je
osadil kolonisty (osadníky) neb vesničany dle práva zákupného čili německého s poplatností králi. Pozemky každé z obou vesnic měly zaujímati deset
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králi poplatných lánů, lán čítaje po 72 korcích výsevku. Povinnost poplatní
měla začíti po 12 letech, načež z každého lánu mělo býti králi placeno ročně
32 groše a 10 kuřat jménem poplatku a místo roboty 6 grošů, tedy ze 20
lánů ročně celkem 760 grošů (hodnoty asi 71 dukátů) a 200 kuřat a ovšem
i příslušnou králi berni čili daň. Pastviny okolní měli míti svobodné, tj. bezplatné. K tomu král přidal Kuncmanovi dědičně darem 6 lánů svobodných
v sousedství týchž vesnic a svolení ve kterékoli z obou vesnic zříditi si hospodu, také v obou přikázal jemu právo rychtářské se všemi jeho důchody,
jen s výjimkou pokut za zločiny, jež souditi měl podkomoří království Českého, z těch měl obdržeti pouze třetinu. Obdržel také Kuncman možnost
prodati všecko právo své celé nebo z části komukoli, ovšem s podmínkami
poplatků svrchu uvedených. Obě vesnice byly pak Kuncmanem opravdu
založeny a po 12 letech bylo o nich znovu jednáno, jak bude doloženo.
Které pak to byly dvě vesnice, vysvitne porovnáním výměry pozemků
všech tří Lhot dle knih Josefského katastru z r. 1787, v Zemském archivu
chovaných, převede-li se rozsah dle strychů měřených na rozsah dle výsevku, což stane se odečtením asi 10 %, neboť dle úředního záznamu pro
šosovní dvůr N. Knínský z r. 1718 u tohoto 133 strychy polí dle výměry = 120
strychům dle výsevku. Rozsah všech polí, luk a lesů dohromady činil r. 1878
u Záborné Lhoty 654 jitra dle výměry = asi 589 jiter čili 1178 strychů, tj. 16
lánů 72 strychových dle výsevku, přebývalo by jen asi 26 strychů. U Prostřední Lhoty bez Mokřka, které jest starší osadou, bylo 387 jiter dle výměry = dle výsevku asi 384 jiter = 696 strychů, čili asi bez 24 strychů 10 lánů 72
strychových. Dohromady pak dá výměra Lhot Záborné a Prostřední dosti
přesně 26 lánů 72 strychových dle výsevku, zcela dle listiny krále Jana z r.
1335, svrchu citované. Z toho následuje, že měšťan N. Knínský Kuncman
založil obě jmenované Lhoty: jak Zábornou, tak i Lhotu Prostřední.
Lhota Sejcká měla dle výměry 226 jiter, dle výsevku tedy 203½ jitra čili
407 strychů, což bylo buď 11 strychů přes 5½ lánů 72 strychových nebo bez
9 strychů 6½ lánů 64 strychových. Lhotu tuto založil nedlouho před r. 1348
Jindřich ze Stajic, v latinské listině psaný „de Staycz“ (Pelzel: K. Karl IV., díl
I., 1780, Urkb. str. 105). Stajice slul dle Místopisného slovníku historického
Aug. Sedláčka hrad u Maršovic, tedy v jižním okolí neveklovském. Dle toho
říkalo se Lhotě té původně Stajická, r. 1416 psána byla Lhota Stejská (Aug.
Sedláček: Snůška atd., str. 164). V jejím okolí bylo také pracováno po zlatě
a ještě v Josefském katastru jmenována jest tam „Na Obci“ blízko myslivny
porostlina „Pod Jámama“.
Král Jan Lucemburský pro dluhy své již následujícího roku 1336 zastavil
pánu Petrovi z Rožmberka mimo jiné i roční příjem svůj z osad kamýckých,
330 kop grošů pražských a v roce potomním ve dluhu 3600 kop grošů pražských dvěma měšťanům pražským s jejich soudruhy zastavil na tři léta užitek komory královské ze všech hlavních zlatých bání v Čechách, mimo jiné
také z bání Jílovských a Knínských, i také užitek poplatku z osad a hvozdů kamýckých (Ferd. Tadra: Summa Gerhardi,1882, str. 237). Některou
dobu vypůjčil si král Jan od knínského Kuncmana, svrchu řečeného, 150
kop grošů pražských. Mohlo se tak státi snad r. 1341, kdy král v říjnu dlel
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ve Kníně nepochybně několik dní, neboť sem za ním přišli zástupci řezníků
Plzeňských a potvrdil jim zde zvláštním listem v sobotu před svátkem sv.
Šimona a Judy (26. října) privileje jejich (Emler, Regesta, IV., str. 413). Ale
k zaplacení dluhu toho nedošlo již do smrti královy, kteráž udála se r. 1346.
Leč i syn a nástupce krále Jana Karel IV., založiv roku 1347 klášter Slovanský čili v Emauzích v Praze a chtěje k jeho užitku zakoupiti také od Jindřicha ze Stajic ves jím nově založenou, totiž Lhotu Sajckou (Sejckou) za 70
kop grošů pražských, dal mu peníz ten zaplatiti Kuncmanem čili vypůjčil
si jej od tohoto.
Roku 1348 minulo od konce r. 1335 stanovených 12 let, po něž Kuncmanem založené obě vesnice byly prosty všech poplatků králi a mělo začíti
placení těch poplatků dle smlouvy. Proto roku téhož dne 23. srpna Kuncman předstoupil v Praze před krále Karla IV. a vyžádal si od něho znovu
potvrzení privileje, obdržené r. 1335. Zároveň však Karel IV. ve dluhu krále
Jana i svém, celkem ve 200 kopách grošů pražských zastavil mu obě vesnice na čas, až by z poplatků králi tam povinných došel zaplacení oné sumy
a ještě povolil, že Kuncman mohl toto právo své zcela nebo z části postoupiti
jinému (Pelzel, Urkb., I., str. 103–106). Toto také Kuncman použil a postoupil
vesnici s menším svým podílem, tudíž Lhotu Prostřední, jakémusi Martinovi, druhé však si ponechal i dále, načež po dalších 17 letech, to jest r. 1365
mohl Karel IV. obě Lhoty původně Kuncmanem založené postoupiti klášteru
na Slovanech (Tomek, Děje m. Prahy, III., 1875, str. 107 a 108), jako již dříve
byl témuž klášteru daroval Lhotu Sejckou.
Pro N. Knín zůstává zajímavá otázka. Poněvadž král Jan r. 1341 dlel
ve Kníně se svojí dvorskou kanceláří, tedy zajisté s velkým průvodem a nejspíše na honech, byl tu možná ještě tenkráte nějaký panovníkův dvorec.
Nebyl však ve St. Kníně, poněvadž se o něm r. 1321 neděje zmínka, také
nebyl ve vnitřním městečku N. Kníně, poněvadž r. 1331 nebyl vyňat při zástavě. Dle místních jmen bylo by, tuším, pomýšleti nejen na okolí Bělohradu,
na kterýžto název poukázal již r. 1883 A. Černý ve spisku svém Soubor dějin
král. města Knína Nového na str. 4. (jmenuje tam také Hrádek a Salaš jako
možná místa), ale též snad mohl býti dvorec onen někde v Kavčicích. Rozhodnouti mohou ovšem pouze nějaké nálezy.
V Praze dne 1. srpna 1931
(Pozn. JeF: uváděné plošné míry mají na internetu nejednotný výklad
přepočtu, zájemci si informace jistě dohledají sami. Pro zajímavost zde
uvádím dvě tam nalezené poznámky:
- „Jitro“ (také značeno jako „strych“) byla výměra, kterou zemědělec
zoral od jitra do večera,
- „Lán“ byla výměra pole, kterou bylo možné obdělat s párem volů).

chotilsk¯

zpravodaj

VI

01 / 2018

SiLvESTR Na vESELÉM vRCHU
V počasí, jaké panovalo o tomto Silvestru, by malíř Josef Lada jen s notnou dávkou fantazie hledal inspiraci pro ztvárnění své představy zimní
nálady. Kalendář však napověděl, že je čas, a tak se příznivci tradiční akce

již pojedenácté vydali směrem k rozhledně na Veselém vrchu nad Mokrskem. A tam bylo opět plno. Více než třem stovkám přítomných popřáli štěstí a zdraví v novém roce Jiří Šťástka a starostka Běla Tobolová za obec
Chotilsko, Ing. Jiří Bendl za občanské sdružení Veselý vrch a také starosta
Nového Knína Ing. Tomáš Havlíček. Dekorováni pamětní plackou v kulise
hudební produkce Lhotecké sedmy a s kelímkem svařáku či horkého čaje
v ruce se potkávali sousedé a přátelé, často zase až po roce, aby se vzájemně
ujistili ve víře v pevné zdraví provázené hromadou štěstí v roce 2018. Silvestrovský předvečer, přestože blátivý, byl vydařený.
-JeF-
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SRdEČNÉ PozvÁNÍ do dÍLNiČKY JaNY KoLKovÉ
•
•
•
•

filcování
výroba hodin
lapače snů
velikonoční dekorace

• 10. 2. 2018
• 14.00 hod
• Galerie
prof. drtiny
v Chotilsku
Cena za účastníka podle vybraného druhu výrobků je od 190–250 Kč
včetně materiálu.
Těšíme se na společné tvoření.
Stáňa Krejčíková

PoděKovÁNÍ
Děkujeme všem příbuzným, přátelům, sousedům a známým za účast, květinové dary i za vyjádřenou soustrast na pohřbu pana Jana Moulíka, který
se konal 16. 12. 2017 v kostele v Boroticích. Naše poděkování patří pohřební
službě Vlček i zástupcům Dobrovolného sboru hasičů Prostřední Lhota.
Děkuje manželka a děti s rodinami.

chotilsk¯
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VÁŽENÍ A MILÍ OBČANÉ,
ráda bych Vás touto cestou informovala, že letošní Tříkrálová sbírka předčila naše očekávání a vynesla
v celé Staroknínské farnosti částku 102.515 Kč, což je téměř o 20 tisíc vice než v minulém roce. Přislíbili
jsme také, že budeme počíta kasičky tak, abychom se pokud možno dověděli výtěžky z menších obcí.
Takže kasička z Křeničné, Lipí, Chotilska a Záborné Lhoty obsahovala 8.945 Kč, kasička z Mokrska,
Prostřední Lhoty a Sejcké Lhoty 5.468 Kč a z Křížova a Korkyně 4.930 Kč. Ostatní vybrané peníze byly
z Nového Knína, Borotic, Mokrovrat a Hraštice.
VŠEM DÁRCŮM SRDEČNĚ DĚKUJEME
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ZA FARNÍ CHARITU STARÝ KNÍN
STÁŇA KREJČÍKOVÁ
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Měsíčník pro Mokrovraty, Pouště01
1a//okolí
2016
2018

Mokrovratský

zpravodaj

1

leden 2018

PŘÍLoHa NovoKNÍNSKÉHo zPRavodaJE

zPRÁvY z oBCE
Usnesení ze zápisu č. 31/2017 ze zasedání zastupitelstva obce
Mokrovraty, konaného dne 20. 12. 2017 od 19.00 hodin
• Usnesení č. 1 – 31/2017
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
volí zapisovatelku p. Mgr. Jiřinu
Zorkovu a jako ověřovatele zápisu
p. Pavlínu Hejrovou a p. MgA. Pavla
Grize.
Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů,
proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.
• Usnesení č. 2 – 31/2017
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje program jednání zastupitelstva obce dne 20. 12. 2017 takto:
1. Střednědobý výhled rozpočtu
na roky 2018–2020
2. Rozpočet na rok 2018
3. Střednědobý výhled rozpočtu
na rok 2019–2020 ZŠ a MŠ
4. Rozpočet na rok 2018 ZŠ a MŠ
5. Rozpočtové opatření č. 5/2017
6. Vyhlášení ceny vodného a stočného na rok 2018
7. Odměny neuvolněných zastupitelů od 1. 1. 2018
8. Zadání územního plánu
MOKROVRATSK¯

9. Výsledky zadávacího řízení
– zpracování žádosti o dotaci
na akci „Mokrovraty – rozšíření
kanalizačních sítí“
10. Příkazní smlouva na zabezpečení přípravy žádosti o dotaci
na akci „Mokrovraty – rozšíření
kanalizačních sítí“
11. Výsledky zadávacího řízení –
zpracování územního plánu
Mokrovraty
12. Smlouva o dílo – Územní plán
Mokrovraty
13. Žádost o dotaci na zpracování
územního plánu Mokrovraty
14. Smlouva o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene
15. Různé
Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů,
proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.
• Usnesení č. 3 – 31/2017
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018–2020.
zpravodaj
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Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů,
proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.
• Usnesení č. 4 – 31/2017
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje přebytkový rozpočet na
rok 2018 ve výši příjmů 11 417 001,Kč, výdajů 10 840 001,- Kč. Přebytek
ve výši 577 000,- Kč bude ponechán
na běžném účtu. Závaznými ukazateli rozpočtu jsou paragrafy rozpočtové skladby.
Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů,
proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasy.
• Usnesení č. 5 – 31/2017
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje střednědobý výhled rozpočtu provozních prostředků ZŠ a MŠ
Mokrovraty na období 2019–2020.
Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů,
proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.
• Usnesení č. 6 – 31/2017
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje rozpočet provozních prostředků ZŠ a MŠ Mokrovraty na rok
2018.
Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů,
proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.
• Usnesení č. 7 – 31/2017
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje rozpočtové opatření č.
5/2017, které zahrnuje navýšení
příjmů na položkách 1111 (DPFO)
o 300 tis. Kč, 1211 (DPH) o 400 tis.
Kč, 1381 (Daň z hazard. her) o 9 700
Kč, snížení na položce 1361 (Správní
poplatky) o 5 tis. Kč. Dále se příjmy
navyšují na paragrafech 2310 (Pitná voda) o 1 500 Kč, 2321 (Odvádění a čištění odpadních vod) o 93 tis.
Kč, 3613 (Nebytové hospodářství)
o 10 400 Kč, 3722 (Sběr a svoz komunál. odpadů) o 13 tis. Kč, 6171

II
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(Činnost místní správy) o 20 400 Kč.
Výdaje se navyšují na paragrafech
2310 (Pitná voda) o 500 tis. Kč, 6171
(Činnost místní správy) o 336 600
Kč, 6399 (Platby daní a poplatků
SR) o 6 tis. Kč, 6399 (Úhrady sankcí)
o 400 Kč. Ostatní závazné ukazatele
nejsou změněny.
Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů,
proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.
• Usnesení č. 8 – 31/2017
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje vyhlášení ceny vodného,
stočného a likvidaci odpadních vod
v k.ú. Mokrovraty a Pouště na rok
2018. Cena za 1 m³ odebrané vody
z obecního vodovou činí 25,- Kč +
DPH, cena za 1 m³ vypouštěné a likvidované odpadní vody činí 35,Kč + DPH a dále schvaluje snížení
ceny vody z 25,- Kč/m³ na 20,- Kč/
m³ + DPH dodané vody pro účtovací
období od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017.
Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů,
proti: 0 hlasů, zdržel se: 1 hlas.
• Usnesení č. 9 – 31/2017
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
stanovuje
svým
neuvolněným
členům za výkon funkce odměny
za měsíc v následujících částkách:
místostarosta – 5 000 Kč, předseda
finančního, kontrolního a kulturního výboru – 1 500 Kč, člen finančního, kontrolního a kulturního výboru – 1 500 Kč, člen zastupitelstva
(bez výboru) – 750 Kč. Odměna bude
poskytována od 1. 1. 2018. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát neuvolněného člena
zastupitelstva obce bude odměna
poskytována ode dne uložení slibu.
V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení
zpravodaj
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do příslušné funkce.
Výsledek hlasování: pro: 5 hlasů,
proti: 0 hlasů, zdržely se: 2 hlasy.
• Usnesení č. 10 – 31/2017
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje podle § 84 zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní
zřízení) ve znění pozdějších předpisů, podle § 6 odst. 5 písmena b)
a § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb.
o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, zadání územního
plánu Mokrovraty.
Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů,
proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.
• Usnesení č. 11 – 31/2017
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
bere na vědomí a schvaluje oznámení o výsledcích zadávacího řízení
na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Mokrovraty – rozšíření
kanalizačních sítí“; v souladu s doporučením hodnotící komise vybírá
nabídku firmy WITERO s. r. o., Biskupcova 1845/79, Praha 3.
Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů,
proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.
• Usnesení č. 12 – 31/2017
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje příkazní smlouvu na zabezpečení přípravy žádost o dotaci
na akci „Mokrovraty – rozšíření kanalizačních sítí“ mezi firmou WITERO s. r. o. , Biskupcova 1845/79, Praha 3 a obcí Mokrovraty.
Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů,
proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.

na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Zpracování územního
plánu Mokrovraty“; v souladu s doporučením hodnotící komise vybírá
nabídku Ing. arch. Františka Pospíšila, Ph.D., Hlavní 1196/30, Praha 4.
Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů,
proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.
• Usnesení č. 14 – 31/2017
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje smlouvu o dílo na zpracování územního plánu Mokrovraty
mezi Ing. arch. Františkem Pospíšilem, Ph.D., Hlavní 1196/30, Praha 4
a Obcí Mokrovraty.
Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů,
proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.
• Usnesení č. 15 – 31/2017
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje podání žádosti o dotaci na zpracování územního plánu Mokrovraty z Ministerstva pro
místní rozvoj z programu „Podpora
územně plánovacích dokumentací
obcí“ – dotační titul „Územní plán“.
Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů,
proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.
• Usnesení č. 16 – 31/2017
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
neschvaluje Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene
a Smlouvu o právu provést stavbu
Mokrovraty, kNN pro č. e. E69, IV-126022029/VB/1 mezi ČEZ Distribuce,
a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly a obcí Mokrovraty.
Výsledek hlasování: pro: 0 hlasů,
proti: 7 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.

• Usnesení č. 13 – 31/2017
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
bere na vědomí a schvaluje oznámení o výsledcích zadávacího řízení
MOKROVRATSK¯

Stanislava Ecklová
starostka obce

zpravodaj
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V lednu 2018 bylo provedeno vyčištění dvou vrtaných studní, ve kterých
se vyskytuje velké množství železa a manganu. V únoru bude ještě provedeno vyčištění kopané studny. Začátkem února bude na vodárně instalována samonosná plastová nádrž s dostatečným akumulačním prostorem pro
optimální chemickou předúpravu podzemní vody, kde se bude odstraňovat
většinový podíl těžkých kovů formou volné sedimentace.
Dne 17. ledna 2018 jsme podali žádost o dotaci Státnímu fondu životního
prostředí ČR na projekt „Mokrovraty – rozšíření kanalizačních sítí“. Projekt
zahrnuje vybudování kanalizace ve východní části Mokrovrat, v Mokrovratech – Vilách a v Pouštích. Součástí projektu je i výměna části litinového
vodovodního řadu v Mokrovratech – Vilách.
Stanislava Ecklová
starostka obce

UzavŘENÍ PoKLadNY
V týdnu od 12. do 16. února 2018 bude uzavřena pokladna a kontaktní
místo Czech POINT Obecního úřadu Mokrovraty.

aKTUaLiTY z NašÍ šKoLY – ÚNoR 2018
2. 2. 2018
13. 2. 2018
28. 2. 2018

– pololetní prázdniny
– masopustní úterý – karneval ve škole
– „ZŠ a MŠ hledá talent“

Setkání s dětmi po vánočních prázdninách bylo hlavně vyprávění o tom,
jak prožily Vánoce a jaké dárky se objevily pod stromečkem. Lednové téma
vzdělávacího programu v MŠ „Pohádky jsou pro všechny“ bylo o pohádkách v knížkách, v televizi, ale i v divadle. Návštěva loutkového představení
„Sůl nad zlato“ v příbramském divadle v rámci týdenního festivalu „Divadlo na niti“ přispěla další zkušeností. Rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností je podporován a chování dětí v divadle
je vždy kladně hodnoceno, a to nejen ze strany pedagogů.
11. ročník turnaje v „Člověče, nezlob se“ se vydařil. Trénování v MŠ, ve
školní družině i doma s rodiči, ale hlavně štěstí ve hře přineslo vítězství Vojtovi Veselému, jako druhá ukončila hru ve finále Rozárka Dragounová,
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třetí místo si vybojoval i jeden z předškoláků, Daník Hrubý a na 4. místě
skončila Vaneska Horáková. Finalisté byli oceněni věcnými dárky, všichni
zúčastnění pochvalným listem, velkým potleskem a sladkou odměnou. Gratulujeme všem!
25. ledna navštívili žáci ZŠ výtvarnou výstavu „Zvíře“ v Dobříši, při
které zhlédli kresby a sochy různých zvířat. Poté měli možnost si ve výstavní síni sami vyzkoušet své malířské dovednosti. Tato výstava podpořila
výtvarné vnímání žáků.
zaměstnankyně ZŠ a MŠ Mokrovraty

INZERCE

Podlahářství
a hydroizolace
Jaroslav Liška
• kamenné koberce
• plovoucí podlahy
• průmyslové, plastbetonové
a lité podlahy
• injektáže
Smilovice 6
262 03 Chotilsko
IČO: 67739326

Tel.: 739 775 629
podlahy-liska-cz.webnode.cz

www.obuv.tode.cz

Kamenná prodejna:
Sedlec-Prčice, nám. 58
• společenská, letní, zimní,
zdravotní, nadměrná,
vycházková, pracovní,
domácí, sportovní
• dámská, pánská, dětská

Tel.: 721 629 728
606 848 150

INZERCE

