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Slovo STAROSTY
Vážení spoluobčané,
s počátkem roku 2022 začala v Novém Kníně fungovat nová společnost na svoz popelnic. Jedná se o společnost, kterou vlastní Město Nový
Knín prostřednictvím Dobrovolného svazku obcí Technické služby Brdy
a Hřebeny. Jelikož jsem první svozový den absolvoval s posádkou svozového vozu, dovolím si dnešní slovo starosty věnovat pár postřehům.
Od začátku roku se změnil svozový den na čtvrtek a je možné, že trasa se
bude ještě upravovat. Nespoléhejte tedy na to, že Vaše nádoba bude vysypána v určitou hodinu. Vždy je nutné nádobu připravit ve středu večer.
Při vysypávání nádob u některých došlo k vypadnutí z podavače do prostoru lisu a hrozí tak, že nádoba bude zničena. Toto se děje především u starších plechových nádob, které jsou poškozeny a již úplně neplní svou funkci.
Pokud máte nádobu, která je poškozená, zvažte její výměnu za novou.
Při plnění nádoby mějte na paměti, že každá nádoba má svou nosnost. Například plastová nádoba 120 l má nosnost přibližně 50 kg. Pokud celou nádobu naplníte například popelem nebo jiným těžkým materiálem, může být
nádoba při vysypání poničena.
První svoz byl posunut o dva dny z úterý na čtvrtek, a tak se často stávalo, že nádoby doslova přetékaly, nebo byl nějaký drobný odpad vedle nádoby. Svozová společnost první svozy toto tolerovala, ale dále bude svážet pouze nádoby naplněné k jejímu okraji, tedy se zavřeným víkem. Odpad nad objem nádoby nebo dokonce uložený vedle nádoby nebude svezen. Pokud Vám
stávající objem nedostačuje, pokuste se odpad více vytřídit, zvolte jiný druh
svozu, popřípadě pořiďte další nádobu.
Cílem nové svozové firmy je kvalitní služba při svozu domovního odpadu a věřím, že po počátečním rozkoukání, kdy došlo k opomenutí několika nádob, již posádka má vše pod kontrolou a vše bude probíhat k Vaší
spokojenosti.
Přeji Vám všem příjemný vstup do roku 2022.

Petr Chmelík, starosta města
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Zasedání městské rady
	a zastupitelstva města 
Usnesení č. 66/21 ze zasedání Rady města
Nový Knín ze dne 15. 12. 2021
USNESENÍ č. 5 - 66/2021 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
podobu informativního letáku pro
občany k participativnímu rozpočtu Města Nový Knín – Tvoříme společně Nový Knín, výzvu k podávání návrhů a přílohu této výzvy
a pověřuje starostu města zajištěním distribuce informačního letáku a zveřejněním výzvy.

USNESENÍ č. 1 - 66/2021 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program rady.
USNESENÍ č. 2 - 66/2021 - RM
Rada města Nový Knín bere na vědomí došlou nabídku do výběrového řízení na pronájem nebytových
prostor v objektu zdravotního střediska pro účely provozování lékárny, schvaluje vítěze tohoto výběrového řízení, kterým je firma DaSigna, s.r.o. IČ 11925612 a pověřuje
starostu města podpisem nájemní
smlouvy.

Petr Chmelík, starosta města
a Ing. Tomáš Havlíček, místostarosta,
V Novém Kníně dne 15. 12. 2021
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Usnesení č. 67/2 ze zasedání Rady města
Nový Knín ze dne 10. 1. 2022
USNESENÍ č. 1 - 67/2022 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program rady.

veřejné služby ve veřejné linkové
opravě v systému PID na roky 2010
až 2024 a pověřuje starostu města
podpisem dodatku ke smlouvě.

USNESENÍ č. 2 - 67/2022 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program zasedání Zastupitelstva
města Nový Knín konaného dne
27.1. 2022 od 19:00 hodin v podkroví radnice v Novém Kníně.

USNESENÍ č. 6 - 67/2022 - RM
Rada města Nový Knín bere
na vědomí žádost Portus Praha, z.ú. o účelovou dotaci na rok
2022 z rozpočtu Města Nový Knín
na 12. ročník kulturního festivalu
CIHLAFEST 2022 a neschvaluje finanční příspěvek na výše uvedenou akci.

USNESENÍ č. 3 - 67/2022 - RM
Rada města Nový Knín zmocňuje
starostu města pana Petra Chmelíka k zastupování Města Nový Knín
ve sporu s panem XXX o vyklizení pozemků parc.č. 1339, 931, 930
a 675/1 v k.ú. Starý Knín vedeným
u Okresního soudu Příbram pod č.j.
14 C 182/2021.

USNESENÍ č. 7 - 67/2022 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
termíny zasedání rady a zastupitelstva města Nový Knín pro rok 2022.
USNESENÍ č. 8 - 67/2022 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
vypsání výběrového řízení na volné místo referenta stavebního úřadu a podmínky tohoto výběrového
řízení.

USNESENÍ č. 4 - 67/2022 - RM
Rada města Nový Knín bere na vědomí námitku podjatosti (systémové) Stavebního úřadu Nový Knín,
kterou podala společnost PLOTY PILECKÝ s.r.o. na Krajský úřad Středočeského kraje a pověřuje starostu města odpovědí Krajskému
úřadu Středočeského kraje.

USNESENÍ č. 3 - 66/2021 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
odměnu řediteli Základní a Mateřské školy Nový Knín ve výši jednoho měsíčního platu.
USNESENÍ č. 4 - 66/2021 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje předání majetku do majetku příspěvkové organizace (Základní
a Mateřské škola Nový Knín).

USNESENÍ č. 9 - 67/2022 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
přidělení obecního bytu na zdravotním středisku panu XXX.

USNESENÍ č. 5 - 67/2022 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje dodatek ke Smlouvě o závazku
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Petr Chmelík, starosta města
a Mgr. Augustin Kůr, radní
V Novém Kníně dne 10. 1. 2022
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SDĚLENÍ RADNICE
Využívání workoutových hřišť
Workoutové prvky jsou již oficiálně veřejnosti zpřístupněny, všechny
prošly úvodní revizí a mohou se tedy využívat. V jarních měsících dojde
k úpravám těchto lokalit, mimo jiné bude upravena zeleň, zaseta tráva
a na některých místech budou instalovány lavičky.

Pozvánka
Zastupitelstvo města Nový Knín zve na své zasedání,
které se bude konat ve čtvrtek dne 17. 2. 2022
od 19.00 hodin v podkroví radnice v Novém Kníně.

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Město Nový Knín, zastoupené starostou města, vyhlašuje
v souladu s ustanovením zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků a o změně některých
zákonů ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení
na obsazení pracovního místa referent stavebního úřadu:
•	místo výkonu práce: Nový Knín
•	pracovní poměr na dobu neurčitou,
pracovní úvazek 40 hod. týdně
•	předpokládaný termín nástupu březen 2022
•	platové zařazení dle zákona 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č.564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
6
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Předpoklady stanovené dle § 4 zákona č.312/2002 Sb.,
•	státní občan České republiky, popř. cizí státní občan s trvalým
pobytem v ČR, nutnost ovládání českého jazyka
•	věk minimálně 18 let
•	způsobilost k právním úkonům
•	bezúhonnost
Požadavky
•	vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického
nebo právnického směru
•	nebo vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví
•	nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví
•	podmínkou zvláštní odborná způsobilost v oblasti územního rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu
a vyvlastnění
•	praxe ve státní správě a znalost správního řádu vítána
•	samostatnost, flexibilita, odpovědnost, komunikativní
a organizační schopnosti
•	znalost práce s PC
•	řidičský průkaz skupiny B
•	bezúhonnost
Nabízíme
•	práci v přátelském kolektivu
•	sociální fond s příspěvkem 3.000 Kč/rok
•	příspěvek na stravu
•	5 týdnů dovolené
•	indispoziční volno (sickdays) 5 dní
•	osobní rozvoj – semináře, školení
•	osobní ohodnocení
•	odměny 1x ročně
Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat:
•	jméno, příjmení, titul
•	datum a místo narození
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•	státní příslušnost
•	místo trvalého pobytu
•	adresa pro zasílání písemností, pokud není shodná
s místem trvalého pobytu
•	číslo občanského průkazu (číslo dokladu povolení k pobytu,
pokud jde o cizího státního příslušníka)
•	kontaktní telefon, e – mail
•	datum a podpis uchazeče
K přihlášce uchazeč připojí:
•	strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
•	výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích
státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
•	ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Místo, způsob, lhůta podání přihlášky:
Přihlášku s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT SÚ
na obálce doručí zájemce na Městský úřad v Novém Kníně,
nám. Jiřího z Poděbrad 1, 262 03 Nový Knín poštou, nebo osobně
na podatelnu nejpozději do 18. 2. 2022.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv bez udání důvodu.
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SLožky
ČRS, z.s., MO Nový Knín sděluje termíny
výdejů povolenek na rok 2022
Únor – 12. 2. a 26. 2. 2022 od 9–11:30 hod.
Březen – 12. 3. a 26. 3. 2022 od 9–11:30 hod.
Termíny provádění zkoušek jsou:

Únor – 26. 2. 2022 od 10–11:30 hod.
Březen – 26. 3. 2022 od 10–11:30 hod.
Prosíme všechny místní členy, kteří nepotřebují povolenku hned
na začátku roku, aby k výdejům přišli až v dalších výdejních termínech. Tím usnadníte výdej povolenek a zabráníte většímu shromažďování osob při prvních výdejích. Děkujeme za pochopení.
předseda Ing. David Veselý

Pozvánka na výroční členskou schůzi
Českého rybářského svazu, z.s.,
místní organizace Nový Knín.
Pořádá v pátek dne 18. 2. 2022 od 18.00 hod.

Výroční členskou schůzi v hotelu
"U Mikulášků" na náměstí v Novém Kníně.
Občerstvení zajištěno.
Srdečně Vás zve za MO
Předseda Ing. David Veselý
Jednatel Radek Stočes
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Únor ve farnosti
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29. 4. 2021

dokončení restaurátorských prací na hlavním oltáři v kostele
sv. Mikuláše v Novém Kníně. Paní Silvie Kroupová dokončila
a předala řezané prvky oltáře.

Ve středu 2. února slavíme v církvi svátek Uvedení Páně do chrámu. Ten
den se světí svíce (hromnice). Také tímto dnem končí vánoční výzdoba. Bohoslužby budou: 8.00 hod. v Novém Kníně a v 15.00 hod. ve Velké Hraštici.
Ve čtvrtek si tento svátek připomeneme i v Boroticích při mši svaté v 17.00
hod. 4. 2. je první pátek v měsíci únoru. Výstav Nejsvětější svátosti je v novoknínském kostele od 16.30 hod. V 17.00 hod. následuje mše svatá.
5. 2. v 10.00 hod. v pražské katedrále je setkání řeholníků s panem kardinálem Dominikem Dukou. Odpoledne v 15.00 hod. pan biskup Václav Malý
vysvětí na jáhna Michala Hladíka bohoslovce, který také pobýval v Kníně
na bohoslovecké praxi. V 17.00 hod. v Novém Kníně povede bohoslužbu slova jáhen Petr Váňa, udělí také svatoblažejské požehnání.
Každou třetí sobotu v měsíci je mše svatá zaměřená dětem a mládeži.
V únoru je to 19. 2. v 17. 00 hod. v Novém Kníně.
Postní doba začíná 2. března. V zimním období mše svaté v Živohošti nebudou. Všem vyprošuji Boží požehnání a pevné zdraví.

1. 5. 2021

pouť za povolání na Svaté Hoře, v 11.30 mše sv., před tím pobožnost
Křížové cesty s bohoslovci

8. 5. 2021

mše svatá na Chramištích

15. 5. 2021

mše svatá v Čelině

17. 5. 2021

mše svatá v sousední farnosti u kapličky na Nové Vsi pod Pleší,
společně s P. Janem Dlouhým

22. 5. 2021

od 20.00 hod. svatodušní vigilie v Živohošti

29. 5. 2021

mše svatá ve Velké Lečici

3. 6. 2021

slavnost Božího těla v Boroticích

6. 6. 2021

první svaté přijímání Aničky a Pavlíka v Boroticích

Žehná Vám P. Josef Andrejčák O.Cr.

9. 6. 2021

ve středu v 17.00 hod. mše svatá na Živohošti s panem biskupem
Wasserbauerem a stavebními techniky

11. 6. 2021

v pátek o slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova tři chlapci naší
farnosti poprvé u svatého přijímání

12. 6. 2021

poutní mše svatá v Nechalově

19. 6. 2021

mše svatá v Milině u zvoničky

23. 6. 2021

v mníšeckém kostele jsme se rozloučili s maminkou pana faráře
Dlouhého. Zemřela v požehnaném věku 103 let.

1. 7. 2021

mše svatá na Drhovech

11. 7. 2021

koncert Dětské opery Praha v Živohošti

17. 7. 2021

účastnil jsem se oslavy hasičů v Drevníkách 140.výročí založení
a požehnal jim.

18. 7. 2021

koncert Václava Hudečka v kostele na Živohošti

24. 7. 2021

účastnili jsmese poutě na Skalku u Mníšku pod Brdy

26. 7. 2021

mše sv. na Kozích Horách

Ohlédnutí za rokem 2021
Tříkrálová sbírka se v letošním roce nekonala díky opatřením
vlády. Místní charitě byly věnovány dvě nedělní kostelní sbírky,
které vynesly 27 500,- Kč.
Od 2.1. do dubna pravidelné sobotní bohoslužby
ve Velké Hraštici od 15.00 hod.
24. 1. 2021

první poutní mše svatá v naší farnosti. V 15.00 hod. v kostele sv. Fabiána a Šebestiána v Živohošti. Hostem byl řádový spolubratr novokněz
P. Tomáš Gregůrek O.Cr. Po mši svaté uděloval novokněžské požehnání.

1. 3.–21. 3.

zákaz cestování mezi okresy

6. 3. 2021

ve Starém Kníně setkání charity, mši svatou slavil Zbyšek Grzyb.

13. 3. 2021

jsem vedl postní duchovní obnovu na Svaté Hoře.
10
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farní pouť na Tetín, místo mučednické smrti svaté Ludmily, osobními
auty. Účastnilo se asi 40 farníků. Prohlédli jsme si areál, v 17. 00 hod.
jsme slavili eucharistii v kostele sv. Ludmily.
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Opravy:
Kostel sv. Františka ve Starém Kníně
•	zrestaurovány všechna okna ve farním kostele, díky Řádu

28. 8. 2021

mše sv. při „Chotilském posvícení“

4. 9. 2021

poutní mše svatá v Dražeticích u kapličky Narození P.Marie

5. 9. 2021

v Živohošti pan biskup Wasserbauer uděl sedmi našim farníkům
svátost biřmování.

11. 9. 2021

účast na mši svaté v sousední farnosti u kapličky sv. Ludmily
v Zahořanech. Ikonu sv. Ludmily požehnal pan biskup Karel Herbst.

Kostel sv. Mikuláše v Novém Kníně
•	dokončeny restaurátorské práce na hlavním oltáři, čtyři řezby
•	započaty restaurátorské práce na postranním mariánském oltáři.
Oltář rozebrán a odvezen do dílen restaurátorů.
•	díky obecnímu úřadu a Jindřichu Hlávkovi stěna za odvezeným oltářem
zednicky a malířsky upravena

15. 9. 2021

mše sv. na zahradě azylového domu v předvečer svátku sv. Ludmily.
Požehnání kříže. Mši svatou jsem slavil společně s panem vikářem
Janem Dlouhým a Zbyškem Grzybem z Krásné Hory.

Fara Starý Knín
•	instalován nový kotel

18. 9. 2021

celonárodní pouť na Tetíně

20. 9. 2021

Malčany, posvěcení zvoničky u pana Vydry

25. 9. 2021

Drevníky, poutní mše svatá

28. 9. 2021

Mokrovraty, poutní mše sv. - účastnila se skupinka místních malých
dětí, které byly pozorné po celou bohoslužbu.

1.–4. 10. 2021

Farní pouť k sv. Františku, patronu farního kostela. Poutníky v sobotu na trasách doprovázel místní farář a P. Jan Dlouhý. Sobotní přednáška: Sv. František a jeho odkaz dnešku, Petr Kubín. Nedělní slavnou bohoslužbu vedl emeritní opat strahovský P. Pojezdný O. Praem.
V pondělí v den svátku sv. Františka byl hlavním celebrantem P. Jan
Dlouhý, zúčastnil se také P. František Převrátil a P. Leo Galas O.Cr.

6. 10. 2021

Děkovná mše sv. v 17.00 hod. na Svaté Hoře. 160 let od předání Svaté
Hory redemptoristům.

18. 10. 2021

účast na pouti v sousední farnosti sv. Lukáše v Křečovicích

27. 10. 2021

požehnání auta charitě Starý Knín

30. 10. 2021

požehnání kříže na poli mezi Dražeticemi a Chramištěmi.
O obnovení kříže se zasloužil Mikuláš Kroupa s rodinou.
Přítomen byl i starosta Borotic.

8.–13. 10. 2021 exercicie na Svaté Hoře, Aleš Opatrný
28. 12. 2021

požehnán vánoční strom v Chotilsku
12

Kostel sv. Fabiána a Šebestiána v Živohošti
•	restaurátorské práce na kazatelně dokončeny
Na hřbitově ve Starém Kníně a Boroticích obnoveny kněžské hroby.
Ve Starém Kníně je pohřben:
P. Josef Malinský O.Cr. *10. 10. 1913 †14. 10. 1988
-----------------------------------------------------------------P. Josef Rydval O.Cr. *11. 12. 1856 † 21. 2. 1887
P. Zdeněk Kopáček O.Cr. *29. 6. 1899 † 22. 1. 1978
-------------------------------------------------------------------P. Jan Pelikán O.Cr.
P. Josef Cerha O.Cr.
P. Jan Hlaváč O.Cr.
P. Alois Borecký O.Cr. * 20. 6. 1907 † 24. 12. 1961
---------------------------------------------------------------------P. Rákosník O.Cr.
V Boroticích na hřbitově je pohřben:
P. Antonín Krob *20. 7. 1873 †18. 2. 1938
P. Vratislav Krátký O.Cr. †21. 2. 1975
Statistika duchovních úkonů:
Křty: 14 ▪ Svatby: 3 ▪ Pohřby: 28
13
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	PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Nenaplněné naděje
Tříkrálová sbírka letošního roku
V naší Staroknínské farnosti bylo k 16. lednu 2022 vybráno
48.842 Kč v 10 stacionárních kasičkách Tříkrálové sbírky.
Přesto, že jsme ani letos nechodili od domu k domu, ale
umístili kasičky na pevná stanoviště do kostelů, úřadu a
prodejny, je výsledek velmi uspokojivý. Pevně věříme, že se
později dozvíme také výtěžek posílaný bankovními převody a
QR kódy a budeme moci informovat o celé částce určené na
aktivity a služby naší charity.
Všem, kdo jakkoliv v této obtížné době pomohli sbírku
organizovat, a všem, kdo do ní přispěli, posíláme veliký dík.
Stáňa Krejčíková

V únoru příštího roku to budou již dva roky, kdy jsem komunikoval s panem Chmelíkem ve věci zrušeného a hlavně ničím nenahrazeného přechodu ke školce ve Starém Kníně. Pro přesnost zde cituji z jeho tehdejšího
vyjádření:
Komu: Ing. Michal Seydl <Seydl@seznam.cz>
Datum: 4. 2. 2020 8:22:09
Předmět: RE: pan Chmelík
…. V současné době zpracováváme projekt pro povolení stavby chodníku
od kapličky ve Starém Kníně ke školce přes parčík s místem pro přecházení před autobusovou zastávkou a nikoli za ní, jak tomu bylo u zrušeného přechodu. Toto řešení bylo na místním jednání DI Polici ČR projednáno a měli
bychom tedy tento rok mít tuto stavbu povolenu. Nechci slibovat, že i zrealizovánu, ale příští jaro bych jí rád měl dokončenu…..
Realita, jak všichni víte, je bohužel naprosto jiná. Přes parčík žádný chodník-cesta neexistuje, zato zde náhle z ničeho nic vyrostly workoutové
a herní prvky. Tímto nesmyslně použitým rádoby anglickým výrazem je
označuje pan Chmelík, ale výstižnější a srozumitelnější je pojmenování,
které ve svém článku uvádí pan Hlávka – opičárny. Podle mnoha občanů
jsou tyto prvky zbytečné a navíc umístěné na naprosto nevhodném místě. I k tomu se pan Chmelík vyjadřuje a blízkost silnice plánuje „odstínit“
výsadbou zeleně. Zda toto odstínění bude k něčemu, se lze jen dohadovat.
Obávám se, aby jediným „přínosem“ tohoto odstínění nebylo jen omezení výhledu do zatáčky na přijíždějící auta. Výsledkem tedy může být, že
chodci při přecházení budou ohrožováni auty a to i ze strany opačné, než
je tomu dosud!
A co ale bude se stavbou cesty přes parčík? Počítá vůbec vedení města
s její realizací? Zase nám slíbí, že se na tom pracuje?
prosinec 2021
Michal Seydl
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Opožděné novoroční přání
Když jsem minule psal ve spěchu vánoční přání, zapomněl jsem poblahopřát rovnou i k Novému roku. Což mě samozřejmě mrzí, ale aspoň dodatečně: všechno nejlepší, hlavně – zejména v současné koronní době – zdraví.
Voličům (a voličkám) šťastnou ruku při volbách, těm, kdo mají organizační
schopnosti a aspoň jakž takž čistý charakter (úplně svatý samozřejmě není
nikdo z nás, kdo chodíme po této planetě) pečlivé zvážení, zda v těch volbách třeba nekandidovat. A těm, kdo se – slovy Bulata Okudžavy1 – derou
k moci, aby se jí nasytili (a nepotřebovali – podobni narkomanům – stále
větší a větší dávku). Věřícím Boží požehnání (bez ohledu na to, jak si toho
Boha, Bohyni či bohy představují), ateistům vlastně také, byť oni tomu tak
nejspíš neříkají.
I když ono to slovo „dodatečně“ možná neplatí až tak docela: některé novoroční oslavy jsme sice již „prošvihli“, ale na druhou stranu několik jich
ještě zbývá.
Dne 1. ledna 2022 jsme vstoupili do nového roku podle gregoriánského
kalendáře a 14. ledna podle kalendáře juliánského, který je v letech 1901 až
2099 proti tomu gregoriánskému o 13 dní opožděn. A v době vyjití článku už
nejspíš budeme mít za sebou i Nový rok podle tradičního vietnamského či
čínského kalendáře (Tết Nguyên Đán, 农历新年, 農曆新年), který letos připadá
na gregoriánského 1. února.
Nicméně v březnu si můžeme užít rovnou dvoje novoroční oslavy: 3. března je Losar, tj. tibetský Nový rok a pak na jarní rovnodennost, která letos
nastává 20. března v 16.33 hodin středoevropského času, připadá Nourúz,
tj. perský Nový rok. Tentýž den je Novým rokem i pro kalendář víry Bahá’í.
Dalších novoročních oslav si letos můžeme užít 30. července, kdy začíná rok
14442 podle muslimského kalendáře. Na další Nový rok rovněž nebudeme
čekat příliš dlouho – 11. září totiž začíná rok 2015 podle tradičního etiopského kalendáře. A konečně ve dnech 26.–27. září letos probíhají oslavy svátku
Roš hašana, neboli židovského Nového roku 5783.
	S Jde o slova Okudžavovy Modlitby – lze si ji poslechnout například zde: https://www.
youtube.com/watch?v=kK2sZEYov6Q – v tomto případě s titulky s českým (nikoli zcela
doslovným) přebásněním – tuším od Jiřího Vondráka.
2
	Muslimský letopočet se počítá od hidžry (rok 622), tj. odchodu proroka Muhammada
z Mekky do tehdejšího Jathribu, nynější Medíny. Zde je vhodné připomenout, že muslimský kalendář je striktně lunární – rok má dvanáct měsíců, které se ale počítají od jednoho
novu do toho dalšího; rok je díky tomu o něco kratší, v důsledku čehož začíná muslimský
rok 1444, přestože od hidžry letos uplyne rovných 400 let. Od novu k novu se počítají měsíce i podle tradičního vietnamského či čínského kalendáře, ovšem ten „srovnává krok“
s astronomickým kalendářem tak, že má – stejně jako gregoriánský kalendář – něco jako
přestupné roky. Akorát na rozdíl od gregoriánského kalendáře má takový rok ne o den,
nýbrž rovnou o měsíc více.
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Vědět, že muslimský postní měsíc ramadán připadá na 2. dubna až 2. května, může být užitečné pro ty, kdo se chystají do zemí buď s muslimskou
většinou nebo aspoň s nezanedbatelnou menšinou obyvatel. Například
mně se to vyplatilo 2. července 2016 (ramadán končil toho roku 6. července) v hornorakouském Cáhlově, když jsem se schoval před deštěm do průjezdu – náhle se otevřely dveře na protější straně dvora a kdosi mě zval
dál. Ukázalo se, že tam žije rodina turecké národnosti a muslimského vyznání. A to, že jsem věděl, že je zrovna onen postní měsíc, mi rozhodně nebylo na škodu. Dodám, že podobný druh půstu, jako je muslimský ramadán, totiž nic nejíst ani nepít od svítání do soumraku, má i víra Bahá’í – její
postní měsíc se ovšem jmenuje ala, těsně předchází Nourúzu a trvá 19
dní3 – neboli od 2. do 20. března. Víra Bahá’í je rozšířena v podstatě po celém světě, ale její stoupenci nikde nejsou většinovým náboženstvím, takže
pravděpodobnost, že někde potkáte muslima, je zpravidla vyšší, než že potkáte stoupence Bahá’í.
A na závěr uvádím aspoň několik ustálených frází novoročních přání
v různých jazycích, jak jsem je postupně porůznu posbíral – a podle možností předávám dál – třeba se také budou hodit: ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK! С НОВЫМ
ГОДОМ! З НОВИМ РОКОМ! HAPPY NEW YEAR! CHÚC MỪNG NĂM MỚI! GELUKKIG NIEUWJAAR! BUON ANNO! ATHBHLIAIN FAOI MHAISE! BONNE
ANNÉE! HERI KWA MWAKA MPYA! ՇՆՈՐՀԱՎՈՐ ՆՈՐ ՏԱՐԻ! FROHES NEUES
JAHR! नव वर ्ष म ग
ं लमय हो! გილოცავთ ახალ წელს! ONNELLISTA UUTTA VUOTTA! SRETNA NOVA GODINA! СРЕЋНА НОВА ГОДИНА! SZCZĘŚLIWEGO
NOWEGO ROKU! BACHTALO NEVO BERŠ! YENI YILINIZ KUTLU OLSUN! ख स
ु ी
नया ँ वर ्ष! 新年快乐！BOLDOG ÚJ ÉVET! TAU HOU HARI! הנש !ראי וינ לזמ ريخب ِتنأ
داب کرابم ون لاس !החמש השדח

Jubilanti měsíce
V měsíci únoru oslaví krásné narozeniny paní Marie Dyková. Životní jubileum bude slavit paní Jiřina Rambousková. Kulatiny oslaví paní Zdeňka Nosákovcová, paní Hana Mesteková. Oslavencem
v tomto měsíci je také pan Oldřich Andris.
Všem oslavencům přejme především pevné zdraví a hodně štěstí.

1
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	Kalendář víry Bahá’i má 19 měsíců po 19 dnech + 4 – 5 dní mezi předposledním a posledním měsícem, které nepatří k žádnému měsíci. Ve víře Bahá’í mají tyto dny podobnou
funkci jako naše Vánoce – lidé si dávají dárky.
17
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INZERCE

Vzpomínáme
Rodinná vzpomínka
17. ledna uplynulo 14 let od úmrtí Slávy Hrubanta. Jeho Anička zemřela před rokem, pár dnů po 24.únoru, kdy oslavila 70 let. 27. dubna na svůj svátek zemřel můj manžel Jarda Hrubant také před 14 lety.

VOJENSKÝ REHABILITAČNÍ ÚSTAV SLAPY NAD VLTAVOU

Nabízí volná pracovní místa na pozice

LÉKAŘ/ KLINICKÝ LOGOPED/ VŠEOBECNÁ SESTRA/ NUTRIČNÍ
TERAPEUT/ MASÉR/ LÁZEŇSKÁ
NABÍZÍME: práci s vysokou odbornou úrovní a dlouholetou tradicí v oblasti rehabilitace;

Vzpomeňte na ně s námi.
Za Martinu, Přemka, Týnku, Kačenku a Petru Iva Hrubantová.

podpora odborného růstu a dalšího vzdělávání; platové ohodnocení dle vzdělání a délky praxe;
možnost výhodného ubytování pro zaměstnance; 5 týdnů dovolené; příspěvek na stravování; závodní
stravování v rámci vlastního stravovacího zařízení; bezplatné využití sportovního areálu; možnost
využití podnikové rekreace a další benefity.

POŽADUJEME: odbornou způsobilost k výkonu povolání dle zákona č. 95/2004 Sb., a zákona
č. 96/2004 Sb. Dále požadujeme spolehlivost, morální a občanská bezúhonnost, schopnost týmové
spolupráce.

Termín nástupu: ihned

Vzpomínáme

Bližší informace: na personálním oddělení- anna.matejckova@vlrz.cz nebo na tel. č.: 727 899 392

Vzpomínka
V únoru t. r. uplyne 10 let od úmrtí paní Antonie Drobílkové z Libčic.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Děkuji.
Marie Moravcová s rodinou

VOJENSKÝ REHABILITAČNÍ ÚSTAV SLAPY NAD VLTAVOU

Nabízí volná pracovní místa na pozici

KUCHAŘ/KA
SERVÍRKA
NABÍZÍME: zázemí stabilní české společnosti; odpovídající platové ohodnocení; příjemné

pracovní prostředí; příspěvek na penzijní připojištění; 5 týdnů dovolené; závodní stravování v rámci
vlastního stravovacího zařízení; možnost výhodného zaměstnaneckého ubytování; možnost využití
podnikové rekreace pro zaměstnance; systém kvalitního odborného zaškolení

POŽADUJEME:
Spolehlivost; morální a občanská bezúhonnost; schopnost týmové spolupráce;
Kuchař – nevyučené zaučíme
.
Termín nástupu: ihned
Bližší informace: anna.matejckova@vlrz.cz nebo na tel. č.: 727 899 392
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Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky
typu Tetra hnědá, Dominant všechny
barvy, Green Shell – typu Araukana
a Dark Shell – typu Maranska.
Stáří 16–20 týdnů,
cena 199–245,– Kč/ ks

Měsíčník pro Nový Knín, Chotilsko a Mokrovraty 

Chotilský
zpravodaj

1
v ý tisk zdarm a

Leden

2022

Prodej: 25. 2. 2022
Nový Knín – u firmy Elko – 17.15 hod.

Výkup králičích kožek
– cena dle poptávky
Info: Po–Pá 9.00–16.00 hod.
tel. 601 576 270, 728 605 840,
www.drubezcervenyhradek.cz

Měsíčník Novoknínský zpravodaj • Číslo 1/2022 vyšlo v Novém Kníně, dne 1. 2. 2022. • Ministerstvem kultury ČR evidováno
pod číslem MK ČR E 10608. • Vydává Městský úřad Nový Knín, nám. Jiřího z Poděbrad 1, 262 03 Nový Knín, IČ 00242888.
Uzávěrka příštího čísla: 25. 2. 2022 do 11:00 hod.
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Zápis ze zasedání Zastupitelstva
obce Chotilsko konaného
dne 10. 1. 2022
Zastupitelstvo usnesením schválilo
•	Střednědobý
výhled
rozpoč- •	Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti zařízení distu Obce Chotilsko na roky 2023–
tribuční soustavy – kabelové ve2024 v předloženém znění.
dení NN na pozemku parc. č. 1216,
•	Rozpočtové opatření č.1/22 dle
k.ú. Prostřední Lhota a pověřuje
předložené tabulky. Celková
starostku obce jejím podpisem.
výše příjmů je 15.944,0 tis. Kč
(navýšeno o 1.970,2 tis. Kč) a cel- •	Kupní smlouvu č. 1400220002
mezi Obcí Chotilsko a KÁMEN
ková výše výdajů je 29.408,6 tis.
Zbraslav, a.s. a pověřuje starostKč (navýšeno o 16,6 tis. Kč).
ku obce jejím podpisem.
•	Vyúčtování neinvestičních nákladů MŠ Korkyně v předlože- •	Příspěvek ve výši 2.000 Kč
na Cihlafest 2022.
ném znění a pověřuje starostku
obce podpisem dohody o úhradě •	Modernizaci optické sítě v místní části Prostřední Lhota dle
neinvestičních nákladů.
návrhu.
•	Poskytnutí finančního příspěvku
TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA ve výši •	Nájemní smlouvy k bytu č. 001
60.000 Kč a pověřuje starostku
a bytu č. 002, oba Chotilsko čp. 14
obce k podpisu veřejnosprávní
v předloženém znění a pověřuje
starostku obce jejím podpisem.
smlouvy o poskytnutí příspěvku.
21
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•	Nájemní smlouvy k bytu č. 001,
bytu č. 002, bytu č. 003, bytu
č. 004, bytu č. 005, bytu č. 006,
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vše Prostřední Lhota čp. 22
v předloženém znění a pověřuje
starostku obce jejím podpisem.

Zastupitelstvo usnesením zamítlo:
•	Vyhlášení záměru o prodeji části obecního pozemku parc. č.
412/9, k.ú.Křeničná, místní část
Živohošť.

22
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Slovo STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
jak jsem slíbila v minulém čísle Zpravodaje, tak vám zde budu každý měsíc přinášet informace z činnosti Obce Chotilska.
Začnu schválením příspěvku 400,-Kč na poplatek za systém likvidace
odpadů zastupitelstvem obce na prosincovém zasedání. A žádám občany,
kteří zaplatili poplatek před koncem roku 2021, aby si pro příspěvek přišli
na OÚ Chotilsko.
Dále Vás chci informovat o několika projektech, které se uskutečnily
v loňském roce.
Jako první bych zmínila rybník Kuchyňka v Mokrsku. Projekt se týkal rekonstrukce a odbahnění rybníka, což se podařilo. Bohužel nastaly komplikace s hladinou vody a s tím spojené opětovné zarůstání rybníka, které intenzivně řešíme.
Dalším projektem bylo kácení a výsadba nové zeleně v Záborné Lhotě
a Chotilsku.V důsledku nebezpečné situace způsobené spadlým stromem
v intravilánu obce byl vypracován posudek na zbylé stromy, který dopadl
negativně. Na jeho základě jsme stromy nechali pokácet a vysadili nové.
Posledním velkým projektem v loňském roce bylo propojení vodovodu
Chotilsko – Lipí-Prostřední Lhota. Současně se nám podařilo vybudovat přípojky k domácnostem v místní části Lipí.
Všechny zmíněné projekty byly z velké části financovány dotačními tituly.
V letošním roce budeme pokračovat v dalších projektech, které budou
k prospěchu a spokojenosti občanů.
Běla Tobolová, starostka

Obchod v Chotilsku opět OTEVŘEN
Po – Pá 7:00- 18:00
So 8:00 – 17:00
Ne 9:00 – 15:00

24
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	Přihlášení k informacím
– odběr novinek infokanálem
Žijeme ve třetím tisíciletí, v době elektronizace všeho možného i nemožného, v době, kdy se cení každá (i sebemenší) informace. Nikdo z nás neví,
kdy se mu bude hodit "být včas informován" - a dvojnásob to platí především v této nelehké době. Jednou z možností, jak mít zaručenou včasnost
informací, je přihlášení k jejich odběru za pomocí INFOKANÁLU. Ve spodní části těchto stránek je zelený banner "SMS InfoKanál, odběr SMS zpráv
z Úřadu zde!" a zde když kliknete, můžete se do aplikace okamžitě zaregistrovat. Další možností je zavolat na Obecní úřad Chotilsko a požádat pracovníka úřadu o provedení registrace anebo požádat o registraci na e-mailu: obec@chotilsko.cz. Sami vidíte, jak je to jednoduché a nic to nestojí, kromě cca5 minut času na registraci.
-tajemník OÚ-

	Poplatek za odpad pro rok 2022
Dle Obecně závazné vyhlášky 2/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství je nově stanoven poplatek za likvidaci odpadu
ve výši 1.000 Kč (místo dosavadních 500 Kč) a to od 1.1.2022.
Co to znamená v praxi? Majitel nemovitosti, kde je někdo přihlášen k trvalému pobytu, musí zaplatit na rok 2022 poplatek ve výši 1.000 Kč za každou osobu přihlášenou k trvalému pobytu v této nemovitosti a oproti tomu
obdrží zdarma známku na popelnici na rok 2022. Jedná se o 1 známku pro
vývoz 1 x za 14 dnů, pokud v nemovitosti jsou trvale hlášeny 1-4 osoby, nebo
2 známky pro vývoz 1 x za 14 dnů, pokud je v nemovitosti trvale hlášeno 5
a více osob. Majitel nemovitosti, kde není hlášena žádná osoba k trvalému
pobytu, zaplatí poplatek ve výši 1.000 Kč za každou takovouto nemovitost,
ale nárok na známku zdarma nemá.
Za co je platba poplatku? Platba je za obecní systém odpadového hospodářství (podle zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů). Zjednodušeně by se pro účel vysvětlení platby daly odpady
rozdělit do dvou skupin: jednu skupinu by tvořil odpad, který každá domácnost vloží do své popelnice u svého domu a je vyvezen jednou za čtrnáct
dnů. Na této popelnici musí být vylepena známka na příslušný rok (bez kte25
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ré popelnici svozová firma nevyveze) a tuto známku dostává každá domácnost (kde je hlášena osoba k trvalému pobytu) od obce ZDARMA. Druhá skupina odpadů je všechen ostatní odpad: bioodpad, tříděný odpad, nebezpečný odpad, velkoobjemový odpad, směsný odpad z veřejně přístupných míst,
odpad z úklidu jednotlivých místních částí atd. Za likvidaci tohoto odpadu
je tedy stanoven poplatek za obecní systém odpadového hospodářství.
Jaká je výše poplatku? Výše poplatku je vypočtena ze skutečných nákladů, které obec vynaložila za likvidaci odpadu odloženého mimo popelnice
u jednotlivých nemovitostí (viz. výše "druhá skupina odpadů").
Jak došlo k nárůstu ceny za obecní systém likvidace odpadů? Od 1. ledna
2022 došlo k novelizaci zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto zákona vychází obecně závazná vyhláška,
která se zabývá stanovením poplatků za systém likvidace odpadu, a díky
novelizaci zákona musela být vytvořena i nová obecně závazná vyhláška.
Dle původní vyhlášky 2/2017, účinné od 1. ledna 2018, byl stanoven poplatek
za systém likvidace odpadů ve výši 900 Kč za každou osobu s trvalým pobytem na území Obce Chotilsko a pro majitele nemovitosti bez trvalého pobytu na území Obce Chotilsko. Obec Chotilsko vyhláškou stanovila "úlevu" pro
občany s trvalým pobytem, kdy ze svého rozpočtu jim hradila 400Kč, a tak
je poplatek vyšel na 500 Kč. Toto bylo zakotveno v obecně závazné vyhlášce
2/2017. Tato úleva pro občany s trvalým pobytem byla uvedena i v nové obecně závazné vyhlášce 2/2021, která byla vydána na základě novelizace zákona o odpadech. Při kontrole zákonnosti obecně závazné vyhlášky 2/2021
nám Ministerstvo vnitra vyhlášku vrátilo s tím, že vyhláška je protizákonná a diskriminuje jednu skupinu obyvatel na úkor jiné skupiny. Tato diskriminace se týkala stanovené úlevy při platbě za systém likvidace odpadů pro
občany s trvalým pobytem oproti "plné" ceně stanovené za systém likvidace odpadů pro majitele nemovitosti bez trvalého pobytu. Tím muselo dojít
k tomu, že cena za systém likvidace odpadů již nemohla být pro občany s trvalým pobytem dotována z rozpočtu Obce Chotilsko.
Jak je to se známkami na popelnice? Po uhrazení poplatku za systém likvidace odpadů vydává Obecní úřad Chotilsko občanům s trvalým pobytem na území Obce Chotilsko a jeho místních částech známky na popelnice ZDARMA.
V důsledku zvýšení nákladů odpadového hospodářství a zmírnění dopadů na trvale žijící občany v obci rozhodlo zastupitelstvo obce o příspěvku
pro trvale žijící občany na platbu za odpady ve výši 400 Kč. V praxi to znamená, že každý trvale žijící občan, který zaplatí 1 000 Kč, obdrží z rozpočtu
Obce Chotilsko zpět 400 Kč. Příspěvek bude vyplácen vždy v kalendářním
roce, na který je hrazen.
-tajemník OÚ26
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	Další lehce nestandardní rok
je za námi, a tak je čas
na tradiční bilancování…
S potěšením mohu na úvod konstatovat, že se dne 22. ledna
2022 (po dvou letech) konala v prostorách chotilského Muzea
staré Vltavy a balónového létání tradiční Výroční valná
hromada SDH Chotilsko.
Rok 2021 opět přepisoval historické rekordy výjezdové jednotky Obce Chotilska s historicky nejvyšším počtem výjezdů,a tak bylo opravdu co hodnotit. Ale pojďme hezky popořádku…
Po úvodním přivítání přítomných členů sboru a hostů nejen z řad zastupitelstva, ale i z řad okolních sborů a zastupitelstev (SDH Čím, SDH Krámy, SDH Nové Dvory a SDH Korkyně), se úvodního slova ujal starosta SDH
Chotilsko pan Jiří Petřina, který se nejdříve vrátil krátce k roku 2020 a následně zhodnotil uplynulý rok z hlediska všech akcí a brigád, kterých se
členové SDH zúčastnili a zvládli organizovat. Namátkou jmenujme: úklid
krajnic a skládek – Ukliďme svět, ukliďme Česko (březen 2021), organizace pomoci pro obce zasažené tornádem, organizace Chotilského posvícení, spoluorganizace nejznámějšího štafetového závodu v ČR - Vltava Run 2021 (září 2021). Pevně v této souvislosti věřím, že většina těchto
akcí se bude konat i v letošním roce, kdy vás o jejich termínech budu vždy
předem informovat na stránkáchZpravodaje také a že po třech letech se
letos uvidíme i na velikonočním výšlapu na Besednou – Mrskni sebou
na Besednou.
Po starostovi sboru se ujal slova velitel sboru pan Vít Šiška, který podrobně zhodnotil zásahovou činnost sboru v roce 2021, ale opět se vrátil i do roku
2020. Dále pak seznámil přítomné s jednotlivými školeními, kterých se členové výjezdové jednotky účastnili. Vzpomeňme například asi nejzajímavější cvičení, které se kdy v katastru naší obce konalo, a to Dálková doprava
vody hadicemi z Velkéhochotilského rybníka až na samotný vrchol Besedné k Drtinově rozhledně. Ale nesmím zapomenout na skvělý Kurz motorových pil pro členy výjezdové jednotky a pravidelné školení velitelů jednotek a družstev.
Jako další se ujali slova Martin Brodský a Martin Lukavský, kteří ještě blíže zhodnotili jednotlivé akce/brigády, ale i jednotlivé výjezdy, nové materiálové vybavení a nastínili výhled na rok 2022.
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Samostatnou kapitolou, u které se musím blíže zastavit, je výjezdová činnost jednotky v roce 2021, a to opět díky podrobně zpracované a prezentované statistice:
•	jednotka v roce 2021 vyjížděla k 36 zásahům (nárůst oproti roku 2020
o 33%)
•	20% výjezdů bylo k požárům, druhou nejčastější příčinou pak byla technická pomoc
•	průměrná doba výjezdu byla v 7. minutě (stejné jako v roce 2020)
•	průměrný počet členů na výjezdu 4,78
•	nejvíce výjezdů se uskutečnilo v červnu (14 výjezdů)
•	jednotka zasahovala v 42% případů v rámci katastru Obce Chotilsko
•	nejvzdálenější zásah se uskutečnil v rámci katastru Obce Bojanovice
•	celkem jednotka strávila 684hodin na jednotlivých výjezdech (nárůst
o 522% oproti roku 2020)
I v minulém roce 2021 jsme úspěšně získali neinvestiční dotaci z rozpočtu GŘ HZS pro Obec Chotilsko,tj.dotaci přímo určenou k dovybavení výjezdové jednotky ve výši 52.000Kč, z níž pak po odečtení cca 10.000Kč na PHM
bylo pořízenos přispěním obce následující vybavení v hodnotě 46.140Kč:
• 1ks zásahových rukavic
• 1ks kompletního zásahového obleku
• 2ks přileb Draeger HPS 7000, včetně zátylníku a svítilen
Nesmím zapomenout ještě na 27.únor 2021, kdy naše obec, respektive výjezdová jednotka,převzala na Strahově dopravní automobil VW Transporter 6.1, který se hned zapojil do výjezdové činnosti v uplynulém rekordním roce.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem členům, ale i nečlenům sboru za jejich obětavost a ochotu pomáhat především na úkor svého volného času. Dovolte mi znovu poděkovat za finanční podporu Obce Chotilsko, díky které
naše výjezdová jednotka může držet krok ve vybavení s ostatními jednotkami a pomáhat tak šířit dobré jméno obce všude tam, kde zasahuje, jako například při pomoci po řádění tornáda na jižní Moravě.
-Martin Brodský-
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Zprávy z obce
Výpis usnesení ze zápisu č. 30/2021
ze zasedání Zastupitelstva obce Mokrovraty,
konaného dne 29. 11. 2021 od 18:00 hodin
Usnesení č. 1-30/2021
Zastupitelstvo obce Mokrovraty volí zapisovatele p. Mgr. Jiřinu Zorkovou
a jako ověřovatele p. Pavlínu Hejrovou a p. Lukáše Konvičku.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 2-30/2021
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje program jednání zastupitelstva
obce dne 29. 11. 2021 takto:
1)	Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022–2024
2)	Rozpočet na rok 2022
3)	Střednědobý výhled rozpočtu provozních prostředků ZŠ a MŠ
na roky 2023–2024
4)	Rozpočet provozních prostředků ZŠ a MŠ na rok 2022
5)	Rozpočtové opatření č. 5/2021
6)	Výsledky zadávacího řízení na VZMR – výměna vodoměrů
30
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7)	Smlouva o dílo – výměna vodoměrů
8)	Zápisy finančního výboru
9)	Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti
10)	Smlouva na sběr, přepravu a nakládání s komunálními odpady
11)	Plán financování obnovy vodovodu a kanalizací 2022–2031
12)	Vyhlášení ceny vodného a stočného na rok 2022
13)	Smlouva o zajišťování a financování dopravní obslužnosti
14)	OZV č. 2/2021 o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství
15)	Různé
Výsledek hlasování:
Pro: 7 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 3-30/2021
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2022–2024 se závaznými ukazateli - paragrafy rozpočtové skladby.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 4-30/2021
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje schodkový rozpočet na rok
2022 ve výši příjmů 17 422 000 Kč, ve výši výdajů 27 274 000 Kč. Schodek
ve výši 9 852 000 Kč bude financován úsporami minulých let. Závaznými
ukazateli rozpočtu jsou paragrafy rozpočtové skladby.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 5-30/2021
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu
provozních prostředků ZŠ a MŠ Mokrovraty na roky 2023–2024.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 6-30/2021
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje rozpočet provozních prostředků na rok 2022 ZŠ a MŠ Mokrovraty.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
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Usnesení č. 7-30/2021
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2021,
kterým se navyšují příjmy na položce 4111 (Neinvestiční přijaté transfery) o 122 692,16 Kč, výdaje se snižují na § 6114 (Volby do Parlamentu ČR)
o 8 614,- Kč a navyšují se na § 6171 (Činnost místní správy) o 131 306,16 Kč.
Ostatní závazné ukazatele rozpočtu nejsou změněny.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 8-30/2021
Zastupitelstvo obce Mokrovraty bere na vědomí Zprávu o hodnocení nabídek zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Výměna vodoměrů v obci Mokrovraty včetně možnosti dálkového odečtu; v souladu
s doporučením hodnotící komise vybírá firmu Vodohospodářská společnost Dobříš, spol. s r.o., Jiráskova 656, 263 01 Dobříš.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 9-30/2021
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje Smlouvu o dílo na akci Výměna
vodoměrů v obci Mokrovraty včetně možnosti dálkového odečtu mezi Obcí
Mokrovraty a Vodohospodářskou společností Dobříš, spol. s r.o., Jiráskova
656, 263 01 Dobříš.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 10-30/2021
Zastupitelstvo obce Mokrovraty bere na vědomí protokoly o provedené finanční kontrole hospodaření Obce Mokrovraty a zřízené příspěvkové organizace – ZŠ a MŠ Mokrovraty.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 11-30/2021
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-6009997/1 Mokrovraty – výška vodičů VN PAS
ČOV mezi Obcí Mokrovraty a ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 405 02
Děčín.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
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Usnesení č. 12-30/2021
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje Smlouvu na sběr, přepravu a nakládání s komunálním odpady mezi firmou Dokas Dobříš, s.r.o.,
Na Chmelnici 455, 263 01 Dobříš a Obcí Mokrovraty.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 13-30/2021
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací obce Mokrovraty na období 2022–2031.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 14-30/2021
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje cenu pro vodné 27,28 Kč bez
DPH, pro stočné 54,55 Kč bez DPH v obci Mokrovraty a Pouště na rok 2022,
tj. od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. Aktuálně platná zákonná sazba DPH je 10 %,
což znamená, že cena pro vodné činí 30,- Kč a cena pro stočné 60,- Kč včetně DPH.
Výsledek hlasování:
Pro: 5 hlasů Proti: 1 hlas Zdržel se: 1 hlas
Usnesení č. 15-30/2021
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje Smlouvu o zajišťování dopravní obslužnosti na rok 2022 mezi Středočeským krajem, Zborovská 81/11,
Smíchov, 150 00 Praha 5, zastoupeném na základě usnesení zastupitelstva
kraje organizací Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková
organizace, Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8 a Obcí Mokrovraty.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 16-30/2021
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
č. 2/2021 o stanovení systému odpadového hospodářství.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Stanislava Ecklová
starostka obce

33

mokrovratský zpravodaj 

1/2022

Aktuality z naší školy
– únor 2022

mokrovratský zpravodaj 

1/2022

	Místní poplatek za psa
na rok 2022

8. 2. a 9. 2.– program „ZDRAVÁ 5“ – ZŠ i MŠ
15. 2. – „Obrazy a obrázky Josefa Lady“ – Městské muzeum Sedlčany
16. 2. – „ZŠ a MŠ má talent“
21. 2. – 25. 2. – jarní prázdniny v ZŠ, provoz MŠ podle zájmu rodičů
Vážení spoluobčané,
měsíc leden přivítal děti ve škole i školce po vánočních prázdninách téměř
v plném počtu, takže se všichni žáci pustili do práce před blížícím se pololetím. V prosinci jsme v rámci tělesné výchovy ukončili plavecký výcvik
a v lednu jsme jezdili bruslit na zimní stadion v Dobříši. Velké poděkování patří několika ochotným rodičům, kteří se zapojili mezi děti a pomáhali
těm, kteří si na ledě nebyli tak jistí a někteří dokonce bruslili poprvé. Spolupráce rodičů si velmi vážíme, a to nejen při této akci. Plánovaný preventivní program byl z důvodu nemoci lektora přesunut na květen.
V úterý 18. ledna odpoledne se konal již 14. ročník soutěže „Člověče, nezlob se“. Děti se aktivně pustily do hry. Šestice vítězů z jednotlivých her hrála s takovým nasazením, že finále pokračovalo ještě druhý den. Pochvalu si
zaslouží všichni, kteří se zúčastnili, ale Šimon, Táda, Dan F., Dan N., Michal
a Kuba byli nejvytrvalejší. Důležité bylo, že po celou dobu si hru užívali, vyhazovali si figurky a opakovaně nasazovali, smáli se u toho a „žádný člověk
se nezlobil…“. Diplom a sladkosti za 1. místo vyhrál Dan F., 2. místo obsadil
Michal a na 3. místě byl Tadeáš. Gratulujeme.
Významným dnem, zejména pro žáky ZŠ, je 31. leden, kdy dostávají pololetní vysvědčení. Úsilí žáků bylo ohodnoceno podle jejich zásluh a věříme,
že pro ně bude velkou motivací k dosažení ještě lepších výsledků.
Kolektiv ZŠ a MŠ Mokrovraty

Místní poplatek za psa na rok 2022
je splatný do 28. 2. 2022:
1. pes 50,- Kč;
2. a každý další pes 120,- Kč.

	Vánoční dárek
Před Štědrým dnem obec Mokrovraty připravila pro své občany pod osvíceným stromečkem
v parku u prodejny překvapení. Vánočním dárkem pro ně byl 3D LED světelný motiv o rozměru 1 x 1 m, a to jak ve skutečnosti, tak i v přeneseném slova smyslu. Potěšilo nás množství pozitivních ohlasů na tuto vánoční výzdobu obce.
V období vánočních svátků se toto místo stalo
pro mnohé cílem večerních procházek a často
i příležitostí se tu vyfotit. Radost lidí je pro nás
odměnou za snahu zpříjemnit jim sváteční čas.

	Obnova vodovodu
Od počátku letošního roku pokračují práce na obnově vodovodního řadu
ve staré zástavbě Pouští. Akce by měla být ukončena v jarních měsících tohoto roku.
Následně budou zahájeny práce na rekonstrukci vodovodního řadu v západní části Mokrovrat, v ulicích pod hřištěm.
Po dokončení této etapy bude realizována výměna vodovodního přivaděče do Mokrovrat.
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	Lesní školka Mokrovraty
V lesní školce Dítě v lese se děti
radovaly ze sněhové nadílky.
V prosinci nadělila zima dětem první předvánoční dárek v podobě sněhové nadílky, a tak si děti v mokrovratské lesní školce užívaly stavění prvních
sněhuláků, bobování, sáňkování a nechyběla ani pořádná koulovačka. Mrazivé teploty nás nezaskočily hlavně
díky našemu dlouholetému sponzorovi Karlu Kuldovi, kterému tímto srdečně děkujeme za dar 1400 Kg dřevěných briket, díky kterým budou děti
v jurtě v teploučku až do příští zimy.
Prosinec probíhal ve školce ve znamení vánočních tradic. Čtyři adventní týdny představují intenzivní pokračování cesty hledání svého vnitřního světla, kterou děti zahájily už v průběhu předchozích slavností souvisejících se svátkem svatého Michaela (odvaha) a Martina (soucítění). Smyslem
těchto slavností je objevit hluboko ve svém nitru velké světlo, které odtud
můžeme vynést na povrch – prosvětlovat sami sebe i celou Zemi. To jsou
dary, které můžeme o Vánocích nalézt všichni spolu, ale také každý zvlášť.
Takové symbolické světlo si děti z mokrovratské lesní školky odnesly během slavnosti „Adventní zahrádka“, kdy spolu s Andělem prošly symbolickou cestou z jedlového chvojí – cestu ke světlu.
Širší komunita lesní školky se sešla během Adventního dýchánku, vyráběly se vánoční hvězdy, andělé z ovčího rouna, zpívaly se koledy a ochutnávaly se perníčky a vánočky, které děti ve školce napekly. Prosincové oslavy
vyvrcholily vánočním představením – děti rodičům zahrály a zazpívaly příběh Panny Marie, Josefa a jejich cesty do Betléma. Odvážní pak měli jedinečnou možnost zimního přespání v jurtě, které bylo díky měsíčnímu světlu,
osvětlujícímu okolní lesy téměř jako za dne, díky praskání ohně a vůni pečených jablek opravdu magickým zážitkem. Nezapomněli jsme ani na zvířátka a s dětmi jsme jim nazdobily vánoční stromeček jedlými dobrotami.
I v roce 2022 nás čeká celá řada slavností, na které se s dětmi těšíme. Zájemce o Lesní školku Dítě v lese srdečně zveme na Den otevřených dveří, který se bude konat 28. 4. od 10 do 12 hodin. Rádi vás rovněž přivítáme na další akci určené pro širší veřejnost – Otevírání studánek – během kterého společnými silami uklidíme okolní les a symbolicky přivítáme jaro (23.4.). Více
informací naleznete na našem webu www.ditevlese.cz.
Tereza Petřek Todorová
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