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Slovo STAROSTY
Vážení spoluobčané,
závěrem roku je čas na bilancování, a tak mi dovolte malé ohlédnutí. I rok
2021 byl poznamenám celosvětovým problémem číslo jedna a tím je onemocnění COVID-19. Zvykli jsme si na to, že tu s námi bude a někdy více, někdy méně bude zasahovat do našich životů. Některé plánované akce musely
být zrušeny, některé proběhly za určitých omezení, některé byly přesunuty
a věřím, že budou moci proběhnout například v příštím roce.
V roce 2021 jsme museli přistoupit k nepopulárním krokům jako je zdražení vodného a stočného a také změně vyhlášky řešící odpadové hospodářství obce. Tyto kroky bylo třeba učinit pro nastavení reálných cen u těchto
služeb, kdy je třeba si uvědomit, že poslední zvýšení proběhlo před několika roky a nyní po nastavení cen se může každý rok reagovat na vývoj úpravami, které již nebudou skokové, ale v řádech jednotek korun. Samozřejmě za předpokladu běžného vývoje, a nikoli například současného vývoje
na trhu s energiemi. U odpadů jsme zvýšení ceny za svoz kompenzovali volbou poplatku za objem, který je pro občany férovější a zároveň motivující
k třídění. Více o tom v informačním letáku k odpadům.
Na základě zkušeností z roku 2020, kdy se příjmy města zásadně propadly, byly v uplynulém roce omezeny investice, a nejen díky tomu se podařilo
na účtech města uspořit finanční prostředky, které budou zapojeny do rozpočtu na rok 2022 a budou z nich realizovány například opravy komunikací
nebo se můžete zapojit do participativního rozpočtu a rozhodnout o investici dle vaší volby. Pevně věřím, že alespoň po stránce investic tak bude rok
2022 lepším.
Přeji Vám klidné prožití vánočních svátků a šťastný vstup do roku 2022.

Petr Chmelík,
starosta města
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Zasedání městské rady
	a zastupitelstva města 
Usnesení č. 64/21 ze zasedání Rady města
Nový Knín ze dne 29. 11. 2021
USNESENÍ č. 5 – 64/2021 – RM
Rada města Nový Knín bere na vědomí ukončení pracovního poměru
paní XXXXXX ve zkušební době.

USNESENÍ č. 1 – 64/2021 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program rady.
USNESENÍ č. 2 – 64/2021 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje
záměr pronájmu nebytových prostor
o podlahové ploše 128,57 m2 v přízemí objektu čp. 64 v Novém Kníně, který je součástí pozemku st. p. č.
114/3, zapsáno na LV č. 1001 pro obec
a katastrální území Nový Knín.

USNESENÍ č. 6 – 64/2021 – RM
Rada města Nový Knín bere na vědomí návrh Smlouvy o zajišťování
a financování dopravní obslužnosti mezi Středočeským krajem a Městem Nový Knín.
USNESENÍ č. 7 – 64/2021 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje
finanční příspěvek Mateřské škole
Borotice ve výši 3.500,-Kč z důvodu
navštěvování mateřské školy dětmi
z Nového Knína.

USNESENÍ č. 3 – 64/2021 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje
vypsání výběrového řízení na pronájem nebytových prostor v objektu zdravotního střediska pro účely provozování lékárny, kdy nájemné
za 1 m2/měsíc je stanoveno na min.
150,- Kč.
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USNESENÍ č. 9 – 64/2021 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje
účast města Nový Knín v cykloprůvodci Na kole i pěšky a v související
mobilní aplikaci
Petr Chmelík, starosta města
a Ing. Tomáš Havlíček, místostarosta,
V Novém Kníně dne 29. 11. 2021

Usnesení č. 65/21 ze zasedání Rady města Nový Knín
ze dne 7. 12. 2021
USNESENÍ č. 3 – 65/2021 – RM
Rada města Nový Knín
s c h v a l u j e přijetí do pracovního poměru pana XXXXXXX na uvolněnou pozici strážníka Městské policie Nový Knín.

USNESENÍ č. 1 – 65/2021 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program rady.
USNESENÍ č. 2 – 65/2021 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje program zasedání zastupitelstva, které se bude konat 16.12.2021
od 19:00hod. v podkroví radnice
v Novém Kníně.

Petr Chmelík, starosta města
a Ing. Tomáš Havlíček, místostarosta,
V Novém Kníně dne 7. 12. 2021

USNESENÍ č. 8 – 64/2021 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje opravu univerzálního robotu školní jídelny Nový Knín ve výši
47.262,60 Kč.

USNESENÍ č. 4 – 64/2021 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje
finanční příspěvek XXXXXX na nákup kotle do bytového domu v Libčicích č.p. 65 ve výši 45.000,- Kč.
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Usnesení č. 23/2021 ze zasedání zastupitelstva
města ze dne 1. 12. 2021
USNESENÍ č. 7 - 23/2021 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
projednalo aktualizaci obecně závazné vyhlášky č. 2/2004 o místních poplatcích a pověřuje radu
města zpracováním aktualizace
a návrhem nové vyhlášky o místních poplatcích pro další zasedání
zastupitelstva.

USNESENÍ č. 1 - 23/2021 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
volí ověřovatele zápisu: pány Tomáše Kadlece a Josefa Kolku.
USNESENÍ č. 2 - 23/2021 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje
doplněný
program
zasedání.

USNESENÍ č. 8 - 23/2021 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku
za odkládání komunálního odpadu
z nemovité věci.
Tato vyhláška je nedílnou součástí
tohoto usnesení

USNESENÍ č. 3 - 23/2021 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
bere na vědomí informace starosty města o proběhlých a chystaných
investičních akcích.
USNESENÍ č. 4 - 23/2021 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje rozpočtové opatření č.
3/2021, které je přílohou tohoto
usnesení.
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USNESENÍ č. 11 - 23/2021 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj
z programu Podpora rozvoje regionů
2022, podprogramu 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotačního titulu DT 117d8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov.

a pověřuje radu města zpracováním konečné podoby přihlášky, jejím zveřejněním a publikací projektu občanům města.
USNESENÍ č. 14 - 23/2021 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje zrušení jednotky Sboru
dobrovolných hasičů města Nový
Knín – JPO V Sudovice.

USNESENÍ č. 12 - 23/2021 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje podání žádosti o dotaci na Ministerstvo průmyslu a obchodu z aktivity KOMPONENTA
2.2.2. NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY –
Rekonstrukce systémů veřejného
osvětlení.

USNESENÍ č. 15 - 23/2021 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje smlouvu o dílo mezi Městem Nový Knín a firmou Tewikosystems, s.r.o. IČ 25472887 na dodávku workoutových a herních prvků
na základě proběhlého výběrového
řízení.

USNESENÍ č. 13 - 23/2021 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje návrh přihlášky projektu „Tvoříme společně Nový Knín“

Petr Chmelík, starosta města
a Ing. Tomáš Havlíček, místostarosta,
V Novém Kníně dne 1. 12. 2021

USNESENÍ č. 9 - 23/2021 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje zvýšení vodného a stočného pro město Nový Knín a to takto:
vodné 49,60 Kč bez DPH,
stočné 57,32 Kč bez DPH.
Tyto ceny jsou platné od 1.1.2022.

USNESENÍ č. 5 - 23/2021 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
revokuje usnesení č. 11-14/2021-ZM.
USNESENÍ č. 6 - 23/2021 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje prodej pozemku parc.
č. 1048/5 v k.ú. Libčice o výměře
83 m2 XXXXXX, bytem XXXXXX,
za cenu 800,- Kč/m2, tedy 66 400,- Kč
a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.

USNESENÍ č. 10 - 23/2021 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj z programu Podpora rozvoje regionů 2022, podprogramu
117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotačního titulu DT
117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací.
6
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Sdělení radnice
Zastupitelstvo města Nový Knín přeje občanům
příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce
2022 pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.

SLOŽKY
Betlémské světýlko 23. 12. 2021
Blíží se Vánoce a právě v tento čas k nám každý rok putuje plamínek
zažehnutý v Betlémě. Skauti ho opět přivezou i do Nového Knína.
Bohužel situace stále není příznivá, proto nebudeme obcházet domácnosti, ale Betlémské světýlko bude k dispozici na několika místech po městě.
Hlavní stanoviště bude ve čtvrtek 23. 12.od 14:00 hodin do 16:00 hodin
v průjezdu u skautské klubovny (Městská knihovna). Další lucerničky se
světýlkem se objeví v čase přibližně od 14:00 hodin do 15:30 hodin u autobusové zastávky v Sudovicích, ve Starém Kníně, u Elka a také na bytovkách. Místo poznáte předem podle plakátu a v den Betlémského světýlka uvidíte skauty s lucerničkami, stačí jen přijít a světýlko si odnést.
Budeme rádi, když světýlko potěší co nejvíce lidí. Pokud nestihnete přijít v daný čas, zkuste u sousedů a známých, zda světýlko nemají nebo napište na sarmu@seznam.cz a domluvíme se.
Přejeme všem krásné vánoční
svátky a klidný rok 2022.
1. skautský oddíl Koťata Nový Knín
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ČRS, z.s., MO Nový Knín sděluje nové
termíny výdejů povolenek na rok 2022

►L
 eden: – 15. 1. 2022 od 10–11:30 hod.
►Ú
 nor: – 26. 2. 2022 od 10–11:30 hod.
►B
 řezen: – 26. 3. 2022 od 10–11:30hod.
V souvislosti s epidemií SARS CoV–2 Naše místní organizace chce
předejít většímu shromáždění osob, které by bylo v rozporu s uvedeným usnesením vlády, proto jsou zřízeny čtyři adresy, na které se
mohou odevzdat povolenky z roku 2021.
Radek 1.	Nový Knín, Náměstí Jiřího z Poděbrad č. 460, za budovou
zdravotního střediska
Martin 2.	Nový Knín, Sídliště č. 408
David 3. Mokrovraty č. 182
		
4.	Dobříš, Rukavičkářská č. 1038, schránka bude na vratech
do manipulačního skladu.
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.
Za tým členů výboru předseda Ing. David Veselý.

PF 2022
Místní organizace rybářů přeje všem svým členům i jejich
rodinám šťastné a spokojené prožití svátků vánočních, do nového
roku hodně štěstí, zdraví, pohody, pracovních úspěchů a
příjemných zážitků při sportovním rybolovu v roce 2022.
Členové výboru MO Nový Knín
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Přání nejen novoroční
23. okrsek Sborů dobrovolných hasičů přeje všem hasičům, jejich příznivcům, a nejen jim, krásné a pohodové prožití vánočních svátků.
Děkuji za práci hasičů, jejich ochotu, obětavost a nasazení sil při zásazích,
technických výpomocích, transportech nemocných a dalších. Velmi si vážím a oceňuji tuto práci, zvláště pro její absolutní dobrovolnost. Hasiči jsou
tu pro nás všechny, pro záchranu lidí, majetku, v neposlední řadě i pro pomoc v nemocnicích v dnešní složité době. Všem patří nekonečně velký dík
a vděčnost.
Přeji všem do nadcházejícího roku hodně sil, pohody, štěstí a zvláště notnou dávku zdraví.
Za 23. okrsek Sborů dobrovolných hasičů M. Konopásek, starosta 23. okrsku SDH

SDH Nový Knín
Vážení a milí spoluobčané,
rád bych vám jménem Sboru dobrovolných hasičů Nový Knín
popřál příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví,
štěstí a úspěchů v roce 2022.
Všem našim členům sboru děkuji za jejich práci
a obětavost v roce 2021.
Dále mi dovolte poděkovat městu
Nový Knín za jeho přízeň,
spolupráci a podporu.
Lukáš Dragoun, velitel SDH Nový Knín

Jménem České hasičské jednoty Libčice bych Vám rád
popřál klidné prožití svátků vánočních a hlavně pevné
zdraví do nového roku 2022.
Josef Kolka – starosta ČHJ Libčice

Zprávy z Charity Starý Knín
Vážení a milí spoluobčané, všichni jsme podrobeni běhu času. A tak
dnes opět jako jiná léta (v okamžiku, kdy píši tyto řádky) stojíme
již na prahu svátku Krista Krále (21. 11.), to tedy znamená na konci
církevního roku, a na obzoru je již první adventní neděle (28. 11.)
a s ní již i celý advent a hned po něm Vánoce. V tento čas se sluší podat
zprávu, jak jsme si vedli v právě uplynulém roce.
Co se týče naší činnosti ve stručnosti odkazuji na naše webové stránky
www.socialnipece.cz. Jenom krátce sděluji, že naše terénní sociální služby
pro seniory jsou rozprostřeny v 10 střediscích v jihozápadní části Středočeského kraje od jižního Kladenska po Voticko a také máme jedno středisko v Praze 6. Dále provozujeme azylový dům pro rodiny s dětmi v Mokrovratech. Také pro rodiny v sociálních obtížích poskytujeme tzv. službu aktivizace rodin, kterou máme zavedenu na Dobříšsku, Sedlčansku, Voticku
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a Kladensku. Provozujeme nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Hořovicích a denní stacionář pro děti a mládež s kombinovaným postižením na Dobříši. Během roku se staráme o cca 1100 klientů. Dále provozujeme půjčovnu rehabilitačních a kompenzačních pomůcek a také šicí dílnu.
Dále jsme provozovali dva projekty ze strukturálních fondů (OPZ) zaměřené na zaměstnanost. Kromě sociálních služeb provozujeme také služby
zdravotní ve formě domácí péče, kdy zdravotní sestry navštěvují pacienty
v jejich domácnostech. Celkově zaměstnáváme přes 200 osob (často na částečné úvazky). Snažíme se, aby staří lidé mohli zůstávat doma ve svém domově a mohli být svými pány a nemuseli se nechtě stěhovat do kolektivních zařízení pro seniory.
V souvislosti s pandemií jsme prožili někdy i nelehké chvíle, ale naše služby jsme udrželi v podstatě v plném chodu. Jsme všichni vděčni našemu zdravotnictví za jeho nezměrné výkony. Rád bych na tomto místě poděkoval také
těm, kterým nikdo neděkuje, totiž všem lidem z ekonomické sféry a zvláště
výrobních závodů, kteří udrželi nad vodou ekonomiku naší země – živobytí nás všech. Také jsme prožili letošní volby. Ty měly neobvykle šťastný výsledek, totiž že voliči rozhodným způsobem odmítli marxismus jak klasický (socdem), tak bolševický (KSČM) i marxismus ve formě neo (Piráti). Vydrží nám to?
Celý rok jsme registrovali růstové tendence v oblasti osobní asistence (=
i vícehodinová péče i několikrát denně o potřebné seniory nebo zdravotně
postižené). Ve středních Čechách vyrostla osobní asistence o 20%, na pražském středisku o 40% (a ještě další žadatele jsme museli odmítnout). Úřady
nám toto navýšení odsouhlasily.
Současně se nám podařilo zaregistrovat do sítě sociálních služeb ve Středočeském kraji novou službu – sociální rehabilitaci. To je služba, která se
snaží rozvíjet pracovní schopnosti lidí s fyzickým či mentálním postižením.
Navazuje mimo jiné na náš dobříšský stacionář (viz výše). Očekáváme, že
od příštího roku tuto službu na Dobříši zahájíme.
Provádíme přípravné práce pro vybudování opěrných bodů pro sociální
služby v oblasti Neveklova a širšího regionu, podobně na jižním Kladensku.
Práce jsou ve stadiu podání žádosti o stavební povolení a před podáním dotační žádosti.
Úspěšně uzavíráme projekty z OPZ, které podporovaly náš azylový dům
a naši službu aktivizace rodin s dětmi. Vedeme rozhovory o rozšíření činnosti NZDM v Hořovicích. Tamtéž budujeme zázemí pro naše služby.
Tíží nás, že žijeme v nejisté době koronaviru. Navíc, při bedlivějším pozorování si můžeme všimnout, že přibývá lidí, kteří říkají, že když všichni hodně zchudneme, zachráníme tím klima. Jsou tou představou nadšeni,
běda tomu, kdo by nesouhlasil. Podobně další rozvíjejí myšlenky o velkém
počtu možných pohlaví u člověka. Kdo by řekl, že to jsou nesmysly, je obvi-

něn z nenávisti a případně i soudně potrestán (na Západě). Doba opravdu
není lehká.
Nezbývá než se napřímit, zvednout hlavu a nebát se. Vždyť naše záchrana
je již blízko. Bůh, náš zachránce se v Betlémě stává člověkem. Pomůže nám
očistit naši duši od temných chmur, pomůže nám v rodinných těžkostech
i ve všech ostatních trablech na naší životní cestě a také pomůže, aby se nám
naše smrt stala radostnou událostí. Stačí litovat zlého a poprosit o odpuštění. Náš Zachránce je již na cestě.
Děkuji všem našim příznivcům, všem dárcům i všem lidem ze spolupracujících organizací, všem, kteří se za nás modlí, všem církevním představeným. Děkuji všem našim asistentkám pracujícím v první linii v době epidemie. Děkuji naší administrativě a všem našim vedoucím a odpovědným
činitelům.
Přeji všem pokojné prožití svátků Božího narození, mír v rodinách, odpočinutí pro přetížené, mnoho šťastných chvil. Pro nemocné uzdravení.
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dr. Stanislav Žák, CSc., ředitel Charity Starý Knín

Vánoční rozjímání
Papežova homilie při liturgii Narození Páně
v bazilice. sv. Petra 24. 12. 2020
Tuto noc se naplňuje velké Izaiášovo proroctví: »Dítě se nám narodilo, syn
je nám dán« (Iz9,5).
Syn je nám dán. Často se říkává, že největší životní radostí je narození dítěte. Je to něco mimořádného, co mění všechno, uvádí do pohybu netušené
energie a umožňuje přemáhat únavu, těžkosti a noční bdění, neboť přináší
nepopsatelné štěstí, které nemůže být ničím převáženo. Tím jsou Vánoce:
Ježíšovo narození je novost umožňující nám každý rok vnitřně se znovuzrodit a nalézt v Ježíši sílu čelit každé zkoušce. Ano, neboť se narodil nám,
mně, tobě a každému. Tuto svatou noc se tento dativ vrací: »Dítě se nám
narodilo«, prorokoval Izaiáš. »Dnes se nám narodil Spasitel«, opakovali
jsme v Žalmu; Ježíš »vydal sám zebe za nás« (Tit2,14), prohlásil svatý Pavel, a anděl v evangeliu zvěstoval: »Dnes se vám narodil Spasitel« (Lk2,11).
Co však znamená toto „nám“? Že Syn Boží, požehnán přirozeností, přichází učinit z nás děti, požehnané milostí. Ano, Bůh přichází na svět jako
dítě, aby z nás učinil Boží děti. Jak podivuhodný dar! Bůh nás dnes udivuje
a každému z nás praví: „Jsi div.“ Sestro, bratře, neklesej na mysli. Máš po-
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kušení považovat se za omyl? Bůh ti říká: „Nikoli, jsi moje dítě!“. Máš dojem, že to nezvládneš, bojíš se, že neobstojíš, máš strach, že nevyjdeš z tunelu zkoušky? Bůh ti říká: „Odvahu, jsem s tebou.“ Neříká to slovy, nýbrž
tím, že se stává dítětem jako ty a pro tebe, aby ti připomněl východisko
každého tvého znovuzrození: uznat se za Božího syna, Boží dceru. A to je
nezničitelný zárodek naší naděje, kypící jádro nesoucí život. Pod našimi
kvalitami a našimi defekty, silnější než minulá poranění a selhání, obavy a neklid z budoucnosti spočívá tato pravda: jsme milovanými dětmi.
A Boží láska k nám nezávisí a nikdy nebude záviset na nás: je dána zdarma, láska je čirá milost. Dnes v noci nám řekl svatý Pavel: »Projevila se
Boží dobrota« (Tit2,11). Není nic drahocennějšího.
Syn je nám dán. Otec nám nedaroval něco, nýbrž svého jednorozeného
Syna, který je veškerou Jeho radostí. A přece, hledíme-li na nevděčnost člověka vůči Bohu a na nespravedlnost vůči tolika našim bratřím, objeví se
pochybnost: Udělal Pán dobře, že nám tolik daroval? Dělá dobře, že k nám
stále chová důvěru? Nepřeceňuje nás? Ano, přeceňuje, protože nás k smrti miluje. Neumí nás nemilovat. Je takový, tolik jiný než my. Má nás rád
neustále a víc než my sami sebe. Jeho tajemství je vstupenkou do našeho
srdce. Bůh ví, že jediný způsob, jak nás zachránit, je zahojit nás zevnitř,
mít nás rád. Ví, že se zlepšíme jedině přijetím jeho neochabující lásky, která se nemění, avšak mění nás. Pouze Ježíšova láska proměňuje život, hojí
ty nejhlubší rány, vysvobozuje z bludného kruhu nespokojenosti, zloby
a hořekování.
Syn je nám dán. V ubohých jeslích tmavé stáje opravdu je Boží Syn. Vynořuje se další otázka: proč přišel na svět v noci, v nedůstojném obydlí, v nouzi a odmítán, když by si zasloužil jako největší král narodit se v nejkrásnějším z paláců? Proč? Aby nám dal na srozuměnou, kam až sahá Jeho láska
k člověčenství. Jeho konkrétní láska se dotýká naší nejhorší bídy. Boží Syn
přišel na svět jako odepsaný, aby nám řekl, že každý odepsaný je synem
Božím. Narodil se, jako se rodí slabé a křehké dítě, abychom vlídně mohli
přijímat svoje křehkosti a objevit něco důležitého. Jako v Betlémě, tak také
s námi Bůh činí veliké věci skrze naše ubohosti. Vložil celou naši spásu
do jeslí jedné stáje a neobává se naší bídy. Dovolme, aby Svým milosrdenstvím proměnil naši ubohost!
Takový je tedy význam toho, že se Dítě narodilo nám. Je tu však ještě jeden
dativ, kterým se anděl obrací k pastýřům: »To bude pro vás znamením: Naleznete děťátko zavinuté do plének a položené v jeslích« (Lk2,12). Toto znamení - Dítě v jeslích - je určeno také nám, aby udávalo směr našemu životu. V Betlémě, což znamená „Dům chleba“, je Bůh položen v jeslích, jako by
14
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nám připomínal, že Jej potřebujeme k životu jako chléb k jídlu. Potřebujeme se nechat prostoupit Jeho zdarma danou, neochabující a konkrétní láskou. Kolikrát jen však dychtíme po zábavě, úspěchu a světskosti, tišíme
hlad pokrmem, který nesytí a zanechává v nitru prázdnotu! Pán si ústy
proroka Izaiáše posteskl, že zatímco vůl a osel znají své jesle, my - Jeho lid
- neznáme Pána, který je zdrojem našeho života (srov. Iz1,2-3). Je to pravda:
nenasytní majetnictvím klademe se do tolikerých jeslí marnosti a zapomínáme na ty Betlémské. Jesle, chudé na vše, ale bohaté na lásku, ty učí, že se
život sytí láskou, kterou si necháváme od Boha prokazovat a kterou prokazujeme druhým. Ježíš nám dává příklad. On, Boží Slovo je nemluvnětem,
neříká nic, ale nabízí život. My však mluvíme mnoho, ale často jsme analfabety v dobrotě.
Syn je nám dán. Kdo má malé dítě, ví, kolik lásky a trpělivosti potřebuje. Má zapotřebí pokrm, péči, čistotu, ohledy na svoji křehkost a na požadavky, jež jsou často obtížně srozumitelné. Dítě umí dát pocítit, že miluje,
ale také učí milovat. Bůh přišel na svět jako dítě, aby nás vybídnul k péči
o druhé. Jeho jímavý pláč nám umožňuje chápat, jak zbytečné jsou mnohé naše rozmary. Jeho bezbranná a odzbrojující láska nám připomíná, že
čas, který máme, není k tomu, abychom se litovali, nýbrž sušili slzy těm,
kdo strádají. Bůh se usídlil mezi námi, chudý a potřebný, aby nám řekl,
že službou chudým prokazujeme lásku Jemu. Této noci, jak napsala jedna
básnířka: „je příbytek Boha blízko tomu mému. Nábytek je láska“ (Emily
Dickinson, Poems, XVII).
Syn je nám dán. Ježíši, Ty jsi Synem, který činí syna ze mne. Máš mne rád
tak, jak jsem, nikoli tak, jak o sobě sním. Objímám Tebe, Dítě v jeslích,
a objímám znovu svůj život. Přijetím Tebe, Pane života, chci svůj život také
dát. Ty, který mne zachraňuješ, uč mne sloužit. Ty, který mne nenecháváš
samotného, pomoz mi těšit Tvoje bratry, protože od této noci jsou všichni
mými bratry.
Přeložil Milan Glaser, převzato ze stránek Vatikánského rozhlasu
Všem spoluobčanům a našim farníkům vyprošuji požehnané Vánoce,
do nového roku 2022 pevné zdraví a Boží požehnání. Myslím v modlitbě
zvláště na nemocné, osamělé a na rodiny s dětmi.
Žehná Vám P. Josef Andrejčák O.Cr.
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29. 12.

16:00 VELKÁ HRAŠTICE

30. 12.

16:00 BOROTICE

31. 12.

15:00

1. 1. 2022 Slavnost Matky Boží, Panny Marie

NOVÝ KNÍN
mše sv. na poděkování

8:30 BOROTICE
10:30 STARÝ KNÍN
8:30 BOROTICE

2. 1. Druhá neděle po Narození Páně

10:30 STARÝ KNÍN
15:00 ŽIVOHOŠŤ

Pořad bohoslužeb v době vánoční 2021–2022
15:00
24. 12. Štědrý den

ŽIVOHOŠŤ
mše sv. z vigilie Božího narození

STARÝ KNÍN
24:00 půlnoční mše svatá Rybova,
zpívá staroknínský sbor
8:30 BOROTICE

25. 12. slavnost Narození Páně

10:30
8:30

26. 12. svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie
a Josefa

3. 1. pondělí po 2.neděli po Narození Páně

-

-

4. 1. úterý po 2.neděli po Narození Páně

-

-

5. 1. vigilie ze slavnosti Zjevení Páně

STARÝ KNÍN
Požehnání vody u studny
16:00
ve Starém Kníně, pak následuje
mše sv.

6. 1. slavnost Zjevení Páně

16:00 BOROTICE

7. 1. pátek po Zjevení Páně

STARÝ KNÍN
(Missapastoralis F.X. Brixi)
BOROTICE
po mši zpívání u jesliček

16:00

28. 12. svátek Mláďátek

NOVÝ KNÍN
16:00 setkání dětí u jesliček
mše svatá
16

16:45

NOVÝ KNÍN
litanie, požehnání

17:00

NOVÝ KNÍN
mše svatá

17:00 NOVÝ KNÍN
8:30 BOROTICE

9. 1. neděle svátek Křtu Páně

10:30 STARÝ KNÍN
15:00 ŽIVOHOŠŤ

ČELINA
požehnání vína při mši svaté

27. 12. svátek sv. Jana

NOVÝ KNÍN
adorace

15:00 VELKÁ HRAŠTICE

8. 1. sobota po Zjevení Páně

10:30 NOVÝ KNÍN
NOVÝ KNÍN
16:00
vánoční koncert

16:30

Touto nedělí končí vánoční doba a nastává liturgické mezidobí.
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	PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Milá redakce!
Překvapilo mě načasování roznášky Zpravodaje. Obdrželi jsme ho 9. 12. a 10.
12. byl konečný termín pro zasílání příspěvků. Zřejmě to byl "tah" na to, aby
lidé neměli čas na své příspěvky. Dobře. Doufám, že se konečně připojíte
k ostatním městům a obcím a konečně zakážete odpalování rachejtlí a petard o svátcích. Tím myslím Štědrý den i Silvestr. Myslím, že není co oslavovat. Poslední roky o tom lidé diskutují a vy to víte. Ale třeba si sami chcete se
svými ratolestmi také "zablbnout". A na ostatních celkem nezáleží!
Jinak, vzhůru k lepším zítřkům jak v osobním, tak profesním životě. A víc
přemýšlejte, ať se vám občané nesmějí a nenadávají. Třeba pro zničení pietního, nyní zcela zničeného parku ve Starém Kníně.
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Veselé Vánoce! * Veselé Vianoce! * С Рождеством! * З Різдвом!
Wesołych Świąt! * Buon Natale! * श ुभबड़ा दि न * Bachtaľi Karačoňa! * Boldog
Karácsonyt!
Merry Christmas! * Fröhliche Weihnachten! * Chúcmừng Giángsinh! * Vrolijk
Kestfeest!
Krismasi Njema! * God Jul! * Mutlu Noeller * გილოცავთშობას! * חמש דלומ גח
ديجم داليم * کرابم سمسیرک
Přeji všem čtenářkám a čtenářům bez rozdílu rasy, národnosti, náboženského či jiného přesvědčení, jakož i všem lidem dobré vůle, šťastné prožití vánočních svátků. Lidem jiné než dobré vůle pak přeji pochopení toho,
že mít ne zcela dobrou vůli není právě ten nejšťastnější nápad – a pak se
na ně bude vztahovat přání z předchozí věty.
Miloš Hlávka

Šrámková

Vánoční ráno
První paprsky nesmělý
šmátraj po postříbřený zemi.
První paprsky nesmělý
hledajsvý místo, kde by přispěly
svou prací každodenní.
Tichou noc rozbřesk rozpouští,
třpytěj se vločky slunovratu
Tichou noc rozbřesk rozpouští,
a stopy dávnejch hlasů na poušti
se snášej do akátů.

Jubilanti měsíce
V lednu 2022 oslaví neuvěřitelné narozeniny pan Stanislav Fiala. Životní jubilea budou slavit pan Stanislav Durdil, paní Ivana Benešová a paní Marie Rothbauerová. Mezi oslavenci v tomto měsíci jsou
také pan Josef Kubát, paní Blažena Kočová a pan Josef Toupal. Kulaté narozeniny oslaví pan Kamil Šubrt.
Všem oslavencům přejeme do dalších let vše nejlepší, hlavně hodně
zdraví, štěstí a pohody.

První paprsky nesmělý
konajsvý každodenní dílo.
První paprsky nesmělý
po zemi šmátraj, aby viděly,
co v nás se narodilo.
Miloš Hlávka
18
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2. Online kasičkou zasláním bezhotovostního příspěvku do sbírky bankovním
převodem, skrze formulář na webových stránkách Tříkrálové sbírky od 1. 12. 2021
do 30. 4. 2022. Tento způsob platby lze provést pouze na webových stránkách
Tříkrálové sbírky www.trikralovasbirka.cz. Aby bylo jasné, ve prospěch které
charity chce dárce peníze poslat, musí do formuláře napsat PSČ vybrané Charity
(v Novém Kníně VS 26203).

Vážení a milí spoluobčané,
Tříkrálová sbírka roku 2021 nemohla být z důvodu špatné covidové situace
k naší velké lítosti fyzicky vykonávána. Mrzelo to nejen charitní pracovníky
a naše dobrovolníky koledníčky, ale také jsme zaznamenali povzdechy dárců,
kteří se na osobní setkání každoročně těší. Přesto, že se chystají omezující
opatření i v roce 2022 sbírka určitě proběhne. Jen to bude jinými
a modernějšími způsoby. Co se ale opět nezdaří, bude obcházení domácností
s koledou. Ráda bych Vás proto poprosila, abyste věnovali možnostem
darování několik chvil pozornosti a přispěli podle svých možností. Tříkrálová
sbírka bude v roce 2022 prováděna takto:

3.

Bezhotovostním převodem skrze přidělený QR kód od 1. 1. 2022 do 31. 1. 2022.
Jak postupovat: v mobilu, kterým chcete platbu provést, je nutné mít
nainstalovanou aplikaci své banky. Nejprve je třeba se do své aplikace přihlásit,
dále najdete pokyn k platbě přes QR kód. QR kód se naskenuje, objeví se formulář
s již vyplněným číslem tříkrálového účtu a variabilním symbolem dané Charity.
Stačí zadat darovanou částku a platbu potvrdit.
QR kód Charity Starý Knín:

1. Koledováním do stacionárních zapečetěných kasiček od 1. 1. 2022 do 16. 1. 2022.
Stacionární kasičky umístíme do našich kostelů při konání bohoslužeb, do některých
prodejen a úřadů; také budou osoby, které budou mít zapečetěnou kasičku u sebe
a je možné je oslovit a příspěvek k nim odevzdat.
Umístění kasičky
Starý Knín ‐ Kostel sv. Františka
Nový Knín – Kostel sv. Mikuláše
Hraštice – Kostel sv. Zikmunda
Borotice – Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Živohošť – Kostel sv. Fabiána a Šebestiána
Městský úřad v Novém Kníně, přízemí
Azylový dům sv. Ludmily Mokrovraty
Prodejna potravin Malá Hraštice
Kasičky bez konkrétního umístění
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Osoba zodpovědná za její bezpečí
Stanislav Žák
Monika Buršíková
Josef Andrejčák
Marie Zbíralová
Stanislava Krejčíková
Jana Kolková
František Petrák
Helena Havlíčková
Šárka Fouknerová
Vladimíra Řídká

Za veškeré dary děkujeme a Vám všem přejeme pokojné prožití svátků Božího narození,
hodně sil, zdraví a těšíme se na osobní setkání v lepších časech.
Za Charitu Starý Knín Stáňa Krejčíková
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www.sokolnovyknin.cz
Kontakt:
Veronika Rohlíková, tel. 777 963 693; Martin Rohlík: tel.: 731 449 937

TURISTICKÝ ODDÍL
T.J. SOKOL NOVÝ KNÍN VÁS ZVE
NA DALŠÍ VÝLET

29. 12. 2021

VÝLET S CUKROVÍM, BUŘTY, DOBRÝM PITÍM A SVÁTEČNÍ NÁLADOU.
HODOVÁNÍ U OHNĚ NA MĚSÍČNÍ VYHLÍDCE.
OBČERSTVENÍ VLASTNÍ DLE VAŠÍ CHUTI.

SOKOL
NOVÝ KNÍN
TURISTICKÝ ODDÍL

DÉLKA TRASY: 8,4 KM
TRASA NENÍ VHODNÁ PRO KOČÁRKY

SRAZ NA PARKOVIŠTI U LETNÍHO KINA V 10:00 HOD.
DOPRAVA NA MÍSTO SRAZU INDIVIDUÁLNÍ / NA VÝLET NENÍ NUTNÁ REGISTRACE PŘEDEM
VÝLET SE KONÁ ZA KAŽDÉHO POČASÍ
PRO PŘÍPADNÉ ZMĚNY SLEDUJTE WWW.SOKOLNOVYKNIN.CZ NEBO NÁSTĚNKU SOKOL NOVÝ KNÍN NA NÁMĚSTÍJ JIŘÍHO Z PODĚBRAD
(U MODRÉHO DOMU VEDLE ŠKOLY)
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SVÁTEČNÍ VÝLET
PLECHHAMER A MĚSÍČNÍ
VYHLÍDKA
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Prosinec 2021

Vážení spoluobčané,
rok se s rokem sešel a opět tu máme vánoční čas. Bohužel ani letos
ještě neskončila doba epidemie zvaná COVID-19. Myslím, že pro nás
všechny je to stále náročná doba plná různých opatření, omezení
a testování. Chtěla bych Vám touto cestou poděkovat, že veškerá nařízení dodržujete, a tím chráníte sebe i své okolí. Věřím, že si vánoční
čas užijete u pečení cukroví, zdobení vánočního stromečku a u rozbalování dárků v ten nejkrásnější den v roce, se svými blízkými.
Chtěla bych poděkovat všem zastupitelům, zaměstnancům obce,
dobrovolným hasičům a Vám všem, kteří stále pracujete ve prospěch
obce a všech svých spoluobčanů.
Přeji Vám krásné sváteční vánoční dny, mnoho štěstí, pohody a hlavně to nejdůležitější zdraví do nového roku 2022. Užijte si vánoční čas
se svými rodinami a Vám blízkými osobami.
-Běla Tobolová, starostka-

Měsíčník Novoknínský zpravodaj • Číslo 12/2021 vyšlo v Novém Kníně, dne 16. 12. 2021. • 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 zpravodaje bude 25. 1. 2022 do 12:00 hod.
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	Poděkování zastupitelstvu obce
TJ Prostřední Lhota tímto děkuje zastupitelstvům obcí Chotilsko, Korkyně a Čím za poskytnuté příspěvky a pomoc v průběhu roku 2021.
Všem občanům přejeme klidné prožití svátků vánočních, hodně zdraví,
osobní pohody, pracovních a životních úspěchů v roce 2022.
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	Výšlap na Veselý vrch
Vážení a milí příznivci zdravého pohybu, vzhledem k současné situaci
a vydaným vládním opatřením týkajících se pandemie covid-19 Vám musíme sdělit, že i v letošním roce se výšlap na rozhlednu uskuteční pouze
individuálně. Prosíme Vás o dodržení opatření a neshlukování se. Výstup
na vrchol rozhledny je na vlastní nebezpečí.Po výšlapu na Vás čeká v cíli
tradiční placka.

- TJ Prostřední Lhota-

Otevírací doba (pro veřejnost)
Obecního úřadu v Chotilsku
čtvrtek

23. 12.

pro veřejnost zavřeno

pondělí

27. 12.

9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00

úterý

28. 12.

9:00 – 12:00

středa

29. 12.

9:00 – 12:00

čtvrtek

30. 12.

pro veřejnost zavřeno

pátek

31. 12.

pro veřejnost zavřeno

(po telefonické domluvě je možné řešit neodkladné
záležitosti i v běžné pracovní době)
II

A jsou tu Vánoce a konec
	roku 2021…
Uteklo to jako voda a já,stejně jako před rokem a stejně jako předminulým
rokem,opět s opravdu velmikrátkým rozestupem mezi uzávěrkami dvou
čísel Chotilského zpravodaje, píši svůj poslední článek v roce 2021. Vždycky si říkám, že snad nebude ani o čem psát, ale opak je pravdou. Když se
člověk ohlédne za uplynulým rokem z pohledu nejen občana, ale především člena SDH Chotilsko, říkám si, že to byl jeden z nejdynamičtějších
roků, co jsem kdy zažil. Byl to také rok, kdy naše výjezdová jednotka přepíše rekord v počtu výjezdů, a je jen otázkou, jak moc nad 30 jich bude a jestli se neotřese i hranice 40 výjezdů. Když bych si měl k roku 2021 něco krátkého poznamenat do diáře, tak by to bylo asi následující:
Úvod roku patřil zcela jednoznačně koronaviru, následovalo tornádo
na jižní Moravě a obrovské semknutí, tradiční středoevropské léto a závěr
roku opět patří koronaviru, možná i trochu zbytečně a zcela jistě dost konfrontačně, již bez toho semknutí…
Pojďme se však ještě vrátit k tomu, co se mi do minulého článku nevešlo:
V minulém měsíci získala naše obec neinvestiční dotaci z rozpočtu MVČR
ve výši cca 52.000Kč. Ze získané částky jsou primárně uhrazeny výdaje
za při zásazích poškozené a v průběhu roku zakoupené náhradní vybavení jednotky a dále pak náklady na PHM pro výjezdová vozidla a za kurzy
odborné přípravy, kterou členové výjezdové jednotky v průběhu roku absolvovali. Za případný zbytek pak bude zakoupeno další vybavení zásahové jednotky.
Když jsemseuž zmínil o odborné přípravě, musím se ještě vrátit na začátek listopadu, kdy jsem se spolu s dalšími dvěma členy naší výjezdové jedIII
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notky zúčastnil několikadenního kurzu práce s motorovou pilou pro hasiče. Musím vyzdvihnout obrovskou kvalitu a profesionalitu kurzu a zejména možnost kácení v lese s profesionálními lektory dřevorubci, kde máte
unikátní možnost ihned při řezání být opraven ve všem, co děláte špatně,
a tak se zlepšovat. Díky této přípravě se tak opět rozšířil okruh členů jednotky, kteří mohou při nejčastějším typu zásahu (technická pomoc – odstranění
stromu) pracovat s motorovou a případně rozbrušovací pilou.
Konečně mi pak po dvou letech dovolte vás všechny pozvat na tradiční
Výroční valnou hromadu, která se bude konat v budově Chotilského muzea v sobotu 22. 1. 2022 od 18:00. Letošní rok, jak se ukazuje, byl z hlediska
celkového počtu a typu výjezdů mimořádný a bude tedy spousta témat pro
diskuse a zhodnocení. Rádi vás všechny uvidíme!
Dlouho jsem se rozhodoval, jestli se právě v návaznosti na úvodní povzdechnutí, jak moc je nynější koronavirová situace jiná, (nemyslím důsledky, protože ty jsou +- stále stejné, tedy kolabující nemocnice, ale především
narůstá agresivita ve společnosti), než ta zjara a hlavně úplně jiná než ta
před rokem, rozepisovat s nějakým závěrečným osobním zamyšlením. Když
jsem se nechával v květnu a červnu očkovat, přistupoval jsem k němu tak,
že byť nepatřím mezi rizikové skupiny, svým rozhodnutím mohu zamezit,
abych v případě další vlny této epidemie eliminoval riziko vážného průběhu, že bych mohl já nebo někdo z mé rodiny blokovat pak lůžko pro někoho,
kdo ho bude potřebovat víc. V mém pohledu mě utvrdila i čistě osobní zkušenost, kdy můj táta, který již nějakou dobu bojuje s Parkinsonovou chorobou, přišel z důvodu odkladu operace právě s ohledem na naplněnost/kolaps nemocnic v minulé vlně o správné „okno v nemoci“, kdy lze předem plánovanou operaci podstoupit. Nejednalo se o akutní operaci, nicméně šlo by
o operaci, která by znamenala zmírnění progresu nemoci, a tak i délku zbývajícího života. V uvedeném já osobně spatřuji vlastně největší riziko celé
epidemie, že v krátkém čase dokáže zaplnit nemocnice tak, že zkolabuje jakákoliv jiná předem plánovaná neakutní péče. Tzn., neoperují se endoprotézy, neoperují se dopaminové pumpy atd., protože logicky není kapacita, není
personál, řeší se především covid. Proto bych chtěl poprosit všechny, kdo
případně ještě váhají, zdali se očkovat nebo ne, zkuste se na očkování podívat i pohledem, že prázdnější nemocnice znamenají pomoc lidem, kteří mají
jiné nemoci, kdy i neakutní operace může zkvalitnit a prodloužit zbytek jejich života. A smyslem nejen hasičského života je především svými činy pomáhat jiným lidem – lidem slabším v ohrožení. Děkuji.
Krásné a klidné prožití svátků vánočních a úspěšné vykročení do nového
roku 2022. Pojďme se nadechnout a semknout stejně tak, jako jsme se semkli
při tornádu na Moravě, a pevně věřím, že nastávající rokpak bude výrazně
lepším rokem než ten minulý.
IV

-Martin Brodský-
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	Vážení spoluobčané,
ač nerada, ale musím reagovat na článek uvedený v minulém čísle Chotilského zpravodaje. V žádném případě nechci řešit problémy a nedostatky přes Zpravodaj nebo jiné informační médium. Musím se ohradit proti narčením paní Janatové. Nechci komentovat, kolik tady máme rozhleden, muzeí nebo jaká je situace v jednotlivých místních částech. Vše se řeší
individuálně a měla by to být především starost jednotlivých zastupitelů
zvolených (nebo žijících) za danou místní část. Nikdy jsem nikomu nedala najevo, že mě obtěžuje svojí návštěvou na obecním úřadě, myslím, že
se vždy snažím každému vyjít vstříc bez ohledu, kdy a kde mne kdokoli
z Vás osloví. Z titulu své funkce se musím především řídit zákony, vyhláškami a nařízeními, ale pokud někdo z Vás za mnou přijde s nějakým problémem, snažím se najít řešení k uspokojení obou stran.
Po vyjasnění a uvedení na pravou míru situace kolem odpadu uvádím:
Dle minulé obecně závazné vyhlášky za systém likvidace odpadů byl stanoven poplatek ve výši 900,- Kč za každou trvale žijící osobu nebo nemovitost bez trvalého pobytu. Tato částka byla vypočtena dle skutečně vynaložených nákladů za odvoz a likvidaci odpadu v předešlém roce. Obec
doplácela trvale žijícím osobám 400,- Kč ze svého rozpočtu a k tomu poskytla zdarma známku na popelnici. Jelikož došlo ke změně zákona o odpadech, musela být vyhláška aktualizována. Ministerstvo vnitra nám vyškrtlo uvedenou slevu na trvale žijícího občana s odůvodněním, že poskytnutím této slevy dochází k diskriminaci majitelů nemovitostí bez
trvalého pobytu. Zastupitelstvo schválilo vyhlášku s jednotnou cenou
za systém likvidace odpadů v částce 1000,- Kč s tím, že bude nadále poskytována zdarma známka na popelnice pro domácnosti s trvale žijícími
osobami.Pro místní občany se nadále snažíme hledat možný způsob kompenzace vyšších poplatků za systém likvidace odpadů.
Dále bych Vám chtěla oznámit, že už od příštího čísla Chotilského zpravodaje bude pravidelně vycházet informační článek o činnosti obce a obecního úřadu pro lepší informovanost občanů. Vím, že vázla distribuce Zpravodajů do domácností, a proto jsme přistoupili od nového roku k převzetí
roznosu za zastupitele pracovnicí informačního centra. Tak by mělo být zajištěno včasné dodání Zpravodaje do Vašich schránek.
Věřím, že jsem Vám osvětlila situaci ohledně výše plateb za odpady. Bohužel náklady na odvoz a likvidaci odpadů se neustále zvyšují. Pokud budete
mít nějaký návrh na zlepšení života v naší obci, neváhejte mě kontaktovat,
určitě najdeme společné řešení.
V této nelehké a hektické době Vám přeji pevné zdraví a pohodové dny.

Prosinec 2021

Zprávy z obce
Vážení spoluobčané,
když jsme se před dvěma lety naposledy sešli u rozsvícení vánočního
stromečku, jen stěží si někdo z nás dovedl představit, jak složité období
máme před sebou.
Žijeme v době nejistoty. Klid a pohoda, na které jsme byli po léta zvyklí, se
z našich životů kamsi zvolna vytrácí. Tradice a zvyky náhle mají jiná pravidla a je čím dál složitější je udržovat.
Lidský život už je takový, že nám přináší nejen příběhy s dobrým koncem,
ale i starosti a zármutek. Chtěla bych ale v této chvíli myslet jen na to dobré,
co nás čeká a na co stojí za to se těšit. Prožíváme nyní adventní čas, který zakončí vánoční svátky. Přeji Vám, abyste prožili tento vánoční čas v radosti se
svými nejbližšími co nejlépe.
Vánoce jsou také obdobím, kdy vzpomínáme na naše blízké, přátele
i na naše předky. Připomeňme si, co hezkého jsme s nimi zažili, a potěšme se
společně návštěvou, popovídáním či vzpomínkou.
Přeji Vám hodně štěstí, zdraví a spokojenosti. Dětem přeji, aby pod vánočními stromky našly dárky, které je potěší. A do nového roku 2022 Vám všem
přeji pohodu a radost.
Stanislava Ecklová, starostka obce

-Běla Tobolová, starostkaVI
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	Poděkování 
Děkuji zastupitelům a zaměstnancům obecního úřadu za podporu
a spolupráci při správě obce. Děkuji také všem občanům, kteří se aktivně podíleli v letošním roce na pořádání společenských akcí v obci. Vaši
pomoc velice oceňuji a vážím si jí.
Stanislava Ecklová, starostka obce

	Ohlédnutí za letošním rokem
	a plány roku příštího 
Začátkem roku byla zkolaudována a uvedena do provozu naše největší investiční akce – rozšíření kanalizačních sítí v Mokrovratech, v Pouštích
a ve Vilách. Tímto se zvýšil životní komfort obyvatel obce. Při této stavbě
došlo v Mokrovratech a ve Vilách i k výměně starého litinového vodovodního potrubí. V současné době probíhá obnova vodovodního řadu ve staré zástavbě Pouští. Také jsme zahájili ve spolupráci s Vodohospodářskou
společností Dobříš, s.r.o. výměnu vodoměrů s možností dálkového odečtu,
ve které budeme pokračovat i v následujícím roce.
Další velkou akcí bylo rozšíření veřejného osvětlení v Mokrovratech u školy a ve Vilách. Kabely veřejného osvětlení byly v rámci projektu ČEZu připoloženy do země ke kabelům elektrického vedení. Stejné práce jsou v příštím roce plánovány i na Pouštích. Zde bude dokončena i obnova vodovodu.
V roce 2022 plánujeme především přeložku vodovodního přivaděče
do Mokrovrat a částečně i tady další výměnu vodovodního řadu.
Významnou akcí následujícího roku budou nové asfaltové povrchy ve východní části Mokrovrat a v Pouštích.
Věříme, že se nám tyto plány podaří zrealizovat a přispějeme tím ke zkvalitnění života v obci.
Zastupitelstvo obce

II

	Poděkování 
5. 1. – Program zaměřený na prevenci sociálně patologických jevů
18. 1. – Turnaj v Člověče, nezlob se
31.1. – Předání pololetního vysvědčení
Vážení přátelé,
dovolte nám, abychom se s Vámi ještě naposledy v tomto roce podělily
o novinky z naší školy. Vánoční atmosféru navodilo hned počátkem měsíce fotografování. Stěžejní předvánoční akcí byla mikulášská nadílka, která má na naší škole dlouhodobou tradici. Naštěstí se ukázalo, že děti jsou
hodné a šikovné, takže čertíci odešli s prázdnou a od anděla děti obdržely
balíčky plné dobrot. V úterý 7. prosince jsme si udělali výlet do Planetária
v Praze na naučný program Polaris 2, ve kterém vesmírní badatelé objevují tajemství polární záře, meteorologických rojů i záhady mayských pyramid. Zároveň jsme měli možnost seznámit se nejen s fázemi Měsíce, ale poznat hvězdy a souhvězdí Sluneční soustavy.
III

12 / 2021

mokrovr atský ZPR AVODAJ

Bohužel i v naší škole se objevila nákaza Covidem 19. Věříme však, že během vánočních prázdnin se podaří tuto hrozbu zažehnat a v novém roce
se znovu všichni sejdeme plni odhodlání čelit dalším výzvám.
Přejeme všem do nového roku hodně zdraví, síly a optimismu a co nejklidnější prožití vánočních svátků.
Zaměstnankyně ZŠ a MŠ Mokrovraty

	Knihovna Mokrovraty 
Knihovna v Mokrovratech bude v době vánočních svátků
od 24. 12. 2021 do 3. 1. 2022 uzavřena.
Otevřena bude opět v pátek 7. 1. 2022 od 18:00 do 19:00 h.
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Úřední hodiny OÚ Mokrovraty
o vánočních svátcích 
Pondělí

20. 12. 2021

08:00 – 10:00 a 15:00 – 17:00 h

Středa

22. 12. 2021

17:00 – 19:00 h

Pondělí

27. 12. 2021

08:00 – 10:00 a 15:00 – 17:00 h

Od 28. 12. 2021 do 2. 1. 2022 zavřeno.

Na vánoční svátky,
vklouzněte do pohádky,
nechte kouzla, ať se dějí,
ať se děti u pohádek smějí.
Kouzelné Vánoce a nový rok
přeje

Knihovna Mokrovraty
PF2022

IV
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