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Prosinec 2020
výtisk zdarma

Měsíčník pro Nový Knín, Chotilsko
a Mokrovraty – Mikroregion Střední Povltaví

Z DŮVODU VLÁDNÍCH OPATŘENÍ PROTI ŠÍŘENÍ COVIDOVÉ
NÁKAZY NENAVŠTÍVÍ V ROCE 2021 VAŠE DOMÁCNOSTI
NAŠI KOLEDNÍCI OSOBNĚ. PROSÍME VÁS VŠAK O DARY
PROSTŘEDNICTVÍM TELEFONŮ (DMS) NEBO SBÍRKOVÉHO
KONTA A TAKÉ PŘI SLEDOVÁNÍ TŘÍKRÁLOVÉHO KONCERTU
V TELEVIZI. PEVNĚ VĚŘÍME, ŽE V NÁSLEDUJÍCÍM ROCE
SE BUDEME POTKÁVAT OSOBNĚ A MILÁ SETKÁNÍ
S KOLEDNÍČKY SI VYNAHRADÍME.
PŘEJEME VŠEM HODNĚ
BOŽÍHO POŽEHNÁNÍ,
ZDRAVÍ A SIL.


VAŠE CHARITA STARÝ KNÍN
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
držíte v rukou poslední výtisk Novoknínského zpravodaje roku 2020, a tak
je čas na krátké ohlédnutí.
Když jsem koncem února poprvé usednul v kanceláři starosty na naší
krásné radnici, rozhodně jsem si ani v nejmenším nepředstavoval, co všechno mě během roku čeká. Když se ohlédnu, tak se událo tolik věcí, pro naše
město tak zásadních, že bych je nejraději rozprostřel do několika let. Zřejmě
mi bylo dopřáno, a tak jsem si je užil v rozpětí několika měsíců.
Důležité je, že jsme společně vše zvládli a přes léto si užili i radosti z dočasného uvolnění a mohli načerpat energii ať už na proběhlých kulturních
nebo sportovních akcích, nebo při dovolené, kterou letos většina z nás zřejmě strávila při objevování krás naší republiky.
Uplynulý rok nepatřil k těm bezstarostným a nejšťastnějším, ale na všem
špatném a nepříjemném je třeba najít něco pozitivního. Zjistili jsme, že si
dokážeme vzájemně pomoci a k životu nepotřebujeme zas tolik ze záplavy
lákadel a možností, které současná společnost nabízí. Ukázalo se, že elektronická komunikace nemusí být nutně pouze doménou mládeže, ale když
si ji osvojí úřady a instituce, je komunikace s nimi jednodušší, a i rychlejší.
Zkrátka i rok 2020, který se na první pohled může zdát plný omezení, zákazů, starostí a problémů, nebyl zas tak špatný. Stejně tak věřím, že i rozhodnutí, která jsem já a vedení města tento rok učinili, nemusejí být zrovna populární, ale byla nezbytná a ve svém důsledku budou našemu městu v budoucnu ku prospěchu a přinesou své ovoce.
Co si přát do roku 2021? Ať nám vydrží optimismus a dobrá nálada, i když
by zrovna nebylo nejlíp, ať jsme na sebe ohleduplní, s chutí druhému pomoci, tak jako tomu bylo letošní jaro. Ať se nás drží zdraví – važme si ho. Nebojme se zapojit do dění v našem okolí. Naši sousedé nekoušou a společně můžeme našemu městu pomoci a udělat ho hezčím.
Krásné a klidné vánoční svátky a do nového roku vše nejlepší a stále pozitivní mysl.

Petr Chmelík, starosta města
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ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉ RADY
A ZASTUPITELSTVA MĚSTA 
Usnesení č. 46/20 ze zasedání Rady města Nový Knín
ze dne 7. 12. 2020
USNESENÍ č. 1 – 46/2020 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program rady.

užívání jeho pozemků Městem Nový
Knín bez nájemní smlouvy a předává tento dopis k projednání stavební komisi a zastupitelstvu města.

USNESENÍ č. 2 – 46/2020 – RM
Rada města Nový Knín bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti Základní školy Nový Knín ve školním
roce 2019/2020.

USNESENÍ č. 6 – 46/2020 – RM
Rada města Nový Knín bere na vědomí dopis M. P. s nabídkou nájmu
zemědělské půdy Města Nový Knín
a předává tento dopis k projednání
stavební komisi.

USNESENÍ č. 3 – 46/2020 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje odměnu řediteli Základní školy
Nový Knín ve výši jednoho průměrného měsíčního platu.

USNESENÍ č. 7 – 46/2020 – RM
Rada města Nový Knín bere na vě
domí informaci o dalším fungování
sběrného dvora v Novém Kníně.

USNESENÍ č. 4 – 46/2020 – RM
Rada města Nový Knín bere na vědomí Stížnost na dopravní situaci
před domem Havlíčkova 39, Nový
Knín a pověřuje starostu města
předáním stížnosti na MěÚ Dobříš,
odbor dopravy a Dopravnímu inspektorátu Policie ČR.

USNESENÍ č. 8 – 46/2020 – RM
Rada města Nový Knín projednala nabídku na pořízení knihy leteckých fotografií „Příbramsko z nebe“
a konstatuje, že vzhledem k současné finanční situaci města nebude
knihy objednávat.
Petr Chmelík, starosta města
a Ing. Tomáš Havlíček, místostarosta,
V Novém Kníně dne 7. 12. 2020

USNESENÍ č. 5 – 46/2020 – RM
Rada města Nový Knín bere na vědomí dopis M. P. s žádostí o řešení
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Usnesení č. 16/20 ze zasedání zastupitelstva města
Nový Knín ze dne 26. 11. 2020
USNESENÍ č. 1 – 16/2020 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
volí ověřovatele zápisu: pana Martina Doušu a pana Ing. Tomáše
Havlíčka.

ho svazku obcí Dobrovolný svazek
obcí POKOCÁBÍ a stanov, které jsou
přílohou smlouvy.
USNESENÍ č. 7 – 16/2020 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
volí místostarostu města pana
Ing. Tomáše Havlíčka jako zástupce
Města Nový Knín ve vrcholném orgánu, tj. členské schůzi, dobrovolného svazku obcí Dobrovolný svazek
obcí POKOCÁBÍ.

USNESENÍ č. 2 – 16/2020 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje pozměněný program zasedání.
USNESENÍ č. 3 – 16/2020 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje založení dobrovolného
svazku obcí s názvem Dobrovolný
svazek obcí POKOCÁBÍ, se sídlem Jiráskova 656, 263 01 Dobříš.

USNESENÍ č. 8 – 16/2020 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje
Dohodu
společníků
o principech řízení a fungování
společnosti Vodohospodářská společnost Dobříš spol. s r.o.

USNESENÍ č. 4 – 16/2020 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje Smlouvu o vytvoření
dobrovolného svazku obcí Dobrovolný svazek obcí POKOCÁBÍ a stanovy dobrovolného svazku obcí.

USNESENÍ č. 9 – 16/2020 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
bere na vědomí informaci starosty města o investičních akcích města Nový Knín.

USNESENÍ č. 5 – 16/2020 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje sídlo dobrovolného svazku obcí na adrese Jiráskova 656,
263 01 Dobříš.

USNESENÍ č. 10 – 16/2020 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje prodej pozemku parc. č.
749/4 v k.ú. Starý Knín o výměře 63
m2 společnosti ARC Integrity, s.r.o.
se sídlem V Oblouku 114, Čestlice,
251 01, za cenu 400,– Kč/m2, tedy
25 200,– Kč a pověřuje starostu
města podpisem kupní smlouvy.

USNESENÍ č. 6 – 16/2020 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy o vytvoření dobrovolné5
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USNESENÍ č. 11 – 16/2020 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje koupi pozemku parc. č.
60/3 o výměře 11 m2, parc. č. 60/4
o výměře 12 m2 a parc. č. 424/14
o výměře 16 m2, vše v k.ú. Starý
Knín, od společnosti ARC Integrity,
s.r.o. se sídlem V Oblouku 114, Čestlice, 251 01, za cenu 400,– Kč/m2, tedy
15 600,– Kč a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.

USNESENÍ č. 16 – 16/2020 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje podání žádosti o dotaci
na Ministerstvo pro místní rozvoj
z programu Podpora rozvoje regionů
2021, podprogramu 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotačního titulu DT 117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací.
USNESENÍ č. 17 – 16/2020 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje podání žádosti o dotaci
na Ministerstvo pro místní rozvoj
z programu Podpora rozvoje regionů
2021, podprogramu 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotačního titulu DT 117d8210B – Podpora obnovy sportovní infrastruktury.

USNESENÍ č. 12 – 16/2020 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje prodej pozemku parc.
č. st. 419 o výměře 74 m2 a pozemku parc. č. 918/23 o výměře 36 m2
v k.ú. Nový Knín paní O. K. bytem
XXXXXXX a M. D. bytem XXXXXXX,
za cenu 800,– Kč/m2, tedy 88 000,– Kč
a pověřuje starostu města podpisem
kupní smlouvy.

USNESENÍ č. 18 – 16/2020 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj z programu Podpora rozvoje regionů 2021, podprogramu 117D8210
– Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotačního titulu DT 117d8210H
– Podpora budování a obnovy míst
aktivního a pasivního odpočinku.

USNESENÍ č. 13 – 16/2020 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje rozpočtové opatření č.
3/2020. Rozpočtové opatření je nedílnou součástí tohoto usnesení.
USNESENÍ č. 14 – 16/2020 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
projednalo návrh rozpočtu Města
Nový Knín na rok 2021.

USNESENÍ č. 19 – 16/2020 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje rozdělení finančních prostředků z fondu sportu a kultury
na základě zápisu sportovní, kulturní a sociální komise takto:
• SK Nový Knín – 150 000,– Kč
• Sokol Nový Knín – 150 000,– Kč
•	Skautský oddíl Junák – uspořádání tábora – 10 000,– Kč .

USNESENÍ č. 15 – 16/2020 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje předčasné splacení překlenovacího úvěru č. 0495375129/LCD
uzavřeného s Českou spořitelnou a.s.
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USNESENÍ č. 20 – 16/2020 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
projednalo problematiku a stav
vodohospodářské
infrastruktury Města Nový Knín včetně jejího
financování.

USNESENÍ č. 21 – 16/2020 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
projednalo zápis stavební komise
ze dne 22. 11. 2020.
Petr Chmelík, starosta města
a Ing. Tomáš Havlíček, místostarosta,
V Novém Kníně dne 26. 11. 2020

SDĚLENÍ RADNICE
Provoz městského úřadu o vánočních svátcích
Ve středu 23. 12. 2020 – otevřen úřad od 7.00 do 12.00 hodin.
Ve čtvrtek 31. 12. 2020 bude úřad uzavřen.

Vývoz TKO pro rok 2021
Od 1. 1. 2021 bude svoz TKO zajišťovat firma RUMPOLD s.r.o.
Celoroční svoz bude probíhat každé úterý. Svoz 1x za 14 dní bude
vždy v lichý týden, počínaje dnem 5. 1. 2021.
7
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SLOŽKY
Tříkrálová sbírka 2021
Vážení spoluobčané, před koncem roku bych Vás chtěl informovat o použití výtěžku Tříkrálové sbírky 2020. Z celkového výnosu bylo pro naši charitu určeno 65 192 Kč. Z toho jsme použili 23 046 Kč na nákup koncentrátoru
kyslíku pro naši zdravotní službu. Dále jsme použili 5 000 Kč na pomoc člověku ve velmi vážném zdravotním stavu na pokraji bezdomovectví a větší částku jsme použili na podporu osoby, která přišla o veškeré vybavení
domácnosti po požáru domu. Zbývající prostředky použijeme na dorovnání plateb za elektřinu v AD Mokrovraty. Upřímné poděkování všem, kteří
do sbírky přispěli.
V nadcházejícím roce 2021 nahradíme místní Tříkrálovou sbírku sbírkami kostelními ve všech našich kostelích o bohoslužbách v neděli 3. ledna
a 10. ledna. Výnos těchto sbírek bude věnován naší místní charitě k použití pro potřebné lidi. Na republikovou Tříkrálovou sbírku je možno přispět
prostřednictvím mobilního telefonu zasláním zprávy DMS KOLEDA 30, 60
nebo 90 na číslo 87 777. Předpokládáme, že ještě budou zveřejněna čísla sbírkových bankovních účtů.
Omlouváme se, že z důvodů obav z šíření infekce a z důvodů obav z případných kolizí s vládními nařízeními, jsme zvolili tuto cestu. Doufáme, že
příští sbírka již půjde obvyklým radostným způsobem s malými koledníky.
I letos děkujeme za Vaši štědrost a přejeme vše dobré od Pána v roce 2021.
dr. Stanislav Žák, ředitel Charity Starý Knín

ČRS, z.s., MO Nový Knín přeje všem rybářům
i jejich rodinám krásné prožití svátků vánočních
a hodně zdraví, štěstí i úlovků v roce 2021.
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ČRS, z.s. MO Nový Knín sděluje nové
termíny výdejů povolenek na leden 2021

►L
 eden: – 9. 1., 16. 1., 23. 1. a 30. 1. 2021

od 9 do 11:30 hod

Sbor dobrovolných hasičů Nový Knín
Vážení a milí spoluobčané,
dovolte, abych Vám přiblížil činnost našeho sboru v letošním roce 2020.
Na začátku ledna proběhly volby do našeho sboru a my jsme se hned po nich
mohli vrhnout na přípravy a plány pro rok 2020. V plánu bylo tradiční pálení čarodějnic, jarní sběr odpadků v Novém Kníně, okrsková soutěž v požárním sportu, oslavy s vystoupením kapely na převzetí nové cisterny CAS 20,
rozsvícení vánočního stromku a další akce, které bohužel nakonec nemohly
proběhnout kvůli vládním nařízením spojené s covid – 19.
Před příchodem 1. vlny pandemie jsme stihli uspořádat sběr železa
na podporu našeho sboru. Vybrali jsme díky vám přes 15 300 Kč. Peníze byly
použity na obnovu hasičského vybavení a pomohly k celkovému chodu našeho sboru. Moc si vážíme Vaší pomoci a ještě jednou děkujeme všem lidem,
kteří nás podpořili tím, že nám železo darovali.
V době 1. vlny pandemie jsme se snažili pomáhat všude, kde to bylo možné a co bylo v našich silách. Jako dobrovolní hasiči jsme nechtěli jen tak sedět doma a přihlížet. Chopili jsme se činností, které snad ulehčily alespoň
trochu životy našim spoluobčanům, v tak těžkém čase. Jednali jsme s krizovým štábem města a starostou města Nový Knín o poskytnutí pomoci pro
naše spoluobčany. Nabízeli jsme pomoc dezinfekcí různých prostorů a budov, humanitární pomoc, nákupy starším obyvatelům města a lidem v okolí.
Vymysleli jsme pro vás rouškovník, tím je myšlen proutěný koš, který jsme
vyrobili a připravili 1. 4. 2020. Rouškovník byl každý den umístěn před naší
hasičskou zbrojnicí. Roušky jste zde mohli dávat a samozřejmě si je i brát.
Pravidelně jsme ho pro Vás doplňovali novými rouškami. A všem úžasným
lidem, kteří šili roušky a tím s námi pomáhali, bych rád upřímně poděkoval. 4. 5. a 5. 5. 2020 jsme Vám rozdávali spolu s rouškami a ochrannými ru9
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kavicemi i dezinfekci (o které jste byli informováni třeba z městského webu
nebo z našich facebookových stránek). Opět se vše odehrálo před naší hasičskou zbrojnicí. Podařilo se nám rozdat za oba dny okolo 40 litrů dezinfekce.
Panem starostou jsme byli požádáni, abychom doplňovali vodu na hřbitově ve Starém Kníně. Rádi jsme této žádosti vyhověli. Vodu jsme jezdili
doplňovat přibližně 1x týdně. První vodu jsme vezli 14. 4. 2020 a poslední
na svátek zemřelých 2. 11. 2020. Z důvodu nařízení vlády jsme jezdili v počtu pouze 1+1. Snad se problém s vodou podaří v příštím roce vyřešit.
Dne 8. května 2020, stejně jako každý rok, proběhlo již tradiční pokládání věnců k pomníkům a hrobům obětí II. světové války. Celého ceremoniálu
se účastnili členové našeho sboru. Ceremoniál začal u pomníku na novoknínském náměstí Jiřího z Poděbrad v 10.00 hodin. Pokračovali jsme na hřbitov v Novém Kníně, dále jsme se přesunuli na hřbitov ve Starém Kníně a pak
k pomníku na Kozích Horách. Dále jsme v omezeném počtu pokračovali
na pietní akt k pomníku do Záborné Lhoty. Bohužel se mohlo celé akce zúčastnit maximálně 10 osob.
Za veliký úspěch považuji, že se nám podařil opět rozjet požární sport v Novém Kníně. Začátkem zimy jsme se obávali, že se nám nepodaří složit družstvo na námi pořádanou okrskovou soutěž. Nakonec jsme se ale semkli, složili závodní družstvo a začali poctivě trénovat a tím se přidávali další zájemci
o požární sport. Okrsková soutěž musela být nakonec kvůli koronavirovému
opatření zrušena. Po celé léto, jak nám situace a čas dovoloval, jsme pilně trénovali na louce. Počasí bylo dost často proti nám, kvůli dešti jsme spoustu tréninků museli zrušit. Na první letošní soutěž v požárním sportu jsme vyrazili do Staré Hutě. Nedařilo se – skončili jsme na 6. místě. Naše SDH uspořádalo
tradiční Den soutěží za Zahradníčkovou pilou. Náš domácí tým bral 2 x 2. místo – gratuluji. Třetí soutěž, které jsme se zúčastnili, byla O pohár starosty OSH
Prahy-západ a o postup do soutěže o Pohár starosty KSH Středočeského kraje
v nedalekých Pikovicích. Z 32 soutěžících týmů jsme zůstali někde ve středu
tabulky. Hasiči z Pikovic nás požádali o spolupráci při pořádání soutěže – zajistili jsme časomíru, terče, jednoho z rozhodčích a vypomáhali se startováním. Byli jsme připraveni odjet i na další dvě soutěže. Z důvodu příchodu 2.
vlny pandemie byly obě zrušeny. Do Libčic jsme registrovali dokonce 2 soutěžní týmy. Pozváni jsme byli i do nedalekých Bojanovic.
18. 8. 2020 jsme se zúčastnili průvodu při zahájení MS v rýžování zlata 2020. Obě naše cisterny doplňovaly vodu do soutěžních kádí a pomáhali
jsme s určitými technickými záležitostmi.
30. 8. 2020 jsme pomáhali na akci Dětský den s Duatlonem v místní Oplocence. Tuto akci s dětmi jsme si vážně užili. Připravili jsme si několik stanovišť. Např: tradiční lanovku nebo přetahování lanem. Tato disciplína pro
nás byla opravdu zvlášť náročná. Zvítězit v přetahování nad dětmi nebo
uznat porážku nebylo pro nás vždy jednoduché :-).
10
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Rád bych vyzdvihl, že i přes tuhle nepříznivou dobu se nám podařilo získat do našeho sboru celkem 4 nové členy mladší 18 let a s dalšími jsme
domluveni na spolupráci v příštím roce. V deštivých dnech jsme pořádali
brigády na renovaci vybavení, dělali menší výcviky s novými členy. Bohužel letos jsme se jim nemohli naplno věnovat, jistě asi víte proč. Ano, zase
ten COVID – 19. Doufáme a věříme, že příští rok to už bude pro nás všechny
podstatně lepší. Dělat práci na půl a stále zjišťovat, co člověk smí nebo nesmí, je opravdu náročné.
19. 9. 2020 jsme se dobrovolně přihlásili do akce – Ukliďme svět, ukliďme Česko 2020 a hlavně ukliďme Nový Knín. Vyčistili jsme příjezdové cesty ( Mokrovraty x Nový Knín, Libčice x Nový Knín a Sudovice x směr Korkyně). Samozřejmě oba směry. Celkem jsme nasbírali více jak 17 pytlů odpadků. Tímto si dovoluji opět poděkovat všem, kteří přišli na pomoc. Kéž by to
nějakou dobu vydrželo čisté.
28. 10. 2020 byla uctěna památka všech padlých v I. světové válce. Věnce
byly položeny ke všem pietním místům na území města. Z důvodu nařízení
vlády se pietního aktu zúčastnil pouze starosta města a jedna členka SDH.
Toto je jen stručný přehled z naší dobrovolné práce. Psát tady ještě o práci JSDH, zásazích a o všech brigádách v naší hasičské zbrojnici, výcviku jednotky, tak je ten článek poněkud delší a to už byste se nudili :-). Tak třeba
příště se dozvíte zas více.
V příštím roce 2021, pokud nám to současná situace dovolí, budeme v naší
práci samozřejmě pokračovat. Za důležité považujeme uspořádat nábory
nových členů do našich řad hasičů. Dveře u nás jsou otevřeny pro každého
nového zájemce, který by se rád stal dobrovolným hasičem.
Dovolte mi touto cestou poděkovat Charitě Starý Knín (pracovníci šicí a sítotiskové dílny z Dobříše a Mokrovrat) za překrásné roušky, které pro nás
ušili. Roušky jsou s naším hasičským znakem a nápisem HASIČI Nový Knín.
Samozřejmě patří velký dík i za potisk na naše hasičská trika, ve kterých
jste nás mohli na výše uvedených akcích na konci sezony potkávat.
Všem členům SDH děkuji za jejich práci pro sbor. Velice si vážím vaší dobrovolné práce, kterou vykonáváte ve svém volnu. Přeji vám příjemné a pohodové prožití vánočních svátků.
Vážení a milí spoluobčané, dovolte mi na závěr, abych i Vám jménem hasičů Nový Knín popřál šťastné a veselé Vánoce, šťastný nový rok 2021. Přejeme Vám hlavně zdraví a aby se život zase vrátil do normálu a nemusel nám
nikdo říkat, kdy si můžeme jít nakoupit nebo jít na procházku. Tento rok byl
pro nás všechny opravdu náročný a složitý. Ale společně jsme to zvládli!!!
Musíme zvládnout i ten další rok 2021!!! Jsme v tom všichni spolu.
Děkuji za Vaši pozornost.
Za SDH Nový Knín – Lukáš Dragoun
11
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Přání
23. okrsek sborů dobrovolných hasičů přeje všem příjemné
a ve zdraví prožité vánoční svátky strávené v kruhu svých nejbližších. Hasičům a zdravotníkům děkujeme za jejich pracovní nasazení
a obětavost, příznivcům za jejich přízeň. Do roku 2021 přejeme hlavně pevné zdraví, je to to nejdůležitější, co člověk může mít s ohledem
na to, jak probíhal letošní rok právě, pokud se zdraví týká. Važme si
každé chvilky radosti a pohody. Děkuji za spolupráci a podporu Městu Nový Knín a Obci Chotilsko. Do roku 2021 vkročme všichni s nadějí a vírou na lepší časy.
Miroslav Konopásek, starosta 23. okrsku

Milí přátelé,
vstupujeme do vánočních svátků, které se liší od těch, které jsme již prožili. Jsou totiž poznamenány nejistotou. Valí se na nás mnoho příkazů, zákazů… Při všem tom zmatku jsou také velkou příležitostí znovu objevit Boha,
který se stal člověkem.
I když o letošních svátcích nezazní v našem chrámu Rybova mše a nebude možnost zaposlouchat se při koncertech do krásných vánočních zpěvů,
můžeme se v tichosti poklonit malému Dítěti, Ježíši, Božímu Synu. Přednést
mu své prosby.
Přikládám plán bohoslužeb o letošních svátcích. Prosím o ověření na našich stránkách farnosti www.farnoststaryknin.cz. Půl hodinu před začátkem
bohoslužeb bude možné prohlédnout si jesličky v našich kostelích.
Chci poděkovat všem, kteří se v tomto roce více než jindy věnovali službě
svým bližním. Mám na mysli rodiče dětí, učitele, zdravotníky…
Pamatuji na všechny v modlitbě a vyprošuji Vám všem požehnané Vánoce.
Žehná Vám P. Josef Andrejčák O.Cr.
12
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Biblická zpráva o třech králích
Biblická zpráva o třech králích („mudrcích“) ukazuje cestu
k Bohu. Mudrci nejprve spatřili hvězdu a pak se za ní vydali.
Spatřit hvězdu! Odtud vše začíná. Proč ji však spatřili pouze
oni? Možná proto, že pozvedli pohled k nebesům. Často se totiž
v životě spokojujeme s pohledem držícím se při zemi: stačí nám
zdraví, nějaký ten peníz a trocha zábavy. A já se ptám: dokážeme ještě pozvedat oči k nebi? Dokážeme snít, toužit po něčem
víc, očekávat novost, nebo se necháváme unášet životem jako
suchá větev ve vodě? Mudrci se nespokojili s živořením a proplouváním. Vytušili, že k plnému životu je zapotřebí vysokého
cíle, upírat oči k Bohu.
Lze se ptát, proč onu „jeho hvězdu“ (Mt 2,2) nenásledovali i další? Snad proto, že nebyla nápadná. Ježíšova hvězda neoslepuje, neohromuje, nýbrž vlídně
zve. Jakou hvězdu volíme ve svém životě my? Existuje totiž mnoho oslnivých.
Platí to pro úspěch, peníze, kariéru, pocty a požitky, které bereme jako životní cíl. Jsou ale jen jako meteority, které na chvíli zazáří a zhasnou. Jsou to
padající hvězdy, které spíše zavádějí, než orientují. Pánova hvězda však není
vždy žhnoucí, ale je vždy přítomná. Bere tě v životě za ruku a doprovází tě.
Neslibuje materiální odměny, ale zaručuje pokoj a daruje, stejně jako mudrcům, „nevýslovnou radost“ (Mt 2,10). Žádá však, abychom se vydali na cestu.
Vydat se na cestu – to je druhá činnost mudrců, nezbytná k nalezení Boha,
Ježíše. Jeho hvězda totiž žádá rozhodnutí vyjít, snášet každodenní těžkosti cesty. Žádá po nás, abychom se osvobodili od neužitečných zátěží a okázalostí,
které překážejí, a přijali to, co je nečekané a co nepatří k plánům na poklidný
život. Ježíš se nechává nalézt tomu, kdo ho hledá. Avšak abychom ho hledali,
musíme se pohnout z místa, vyjít. Nečekat, nýbrž riskovat. Nestát namístě, nýbrž postupovat vpřed. Ježíš na nás klade i nároky. Následovat Ježíše neznamená držet se zdvořilostního protokolu, nýbrž exodus, který je třeba žít. Abychom
našli Ježíše, je potřeba odložit lenost, která už od života nic nežádá. Je třeba riskovat proto, abychom se setkali s Bohem, který přišel jako Dítě. Avšak natisíckrát se to vyplatí. Když totiž nalezneme toto Dítě, když objevíme Boží něžnost
a lásku, nalezneme opět i sami sebe.
Zpracováno podle promluvy
papeže Františka 6. 1. 2018.
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Pořad bohoslužeb o vánočních svátcích
15.00 hod. Živohošť

24. 12. Štědrý den

24.00 hod. Starý Knín
8.30 hod. Borotice

25. 12. Boží Hod vánoční

10.30 hod. Starý Knín
8.30 hod. Borotice

26. 12. svátek sv. Štěpána

10.30 hod. Nový Knín
8.30 hod. Borotice

27. 12. svátek Svaté rodiny

10.30 hod. Starý Knín
15.00 hod. Živohošť

28. 12. svátek sv. Mláďátek

16.00 hod.

Nový Knín

29. 12.

16.00 hod.

Čelina

30. 12.

16.00 hod.

Borotice

31. 12.

16.00 hod.

Nový Knín

8.30 hod.

1. 1. slavnost Matky Boží Panny Marie

2. 1.

3. 1.

10.30 hod.

Starý Knín

15.00 hod.

Velká Hraštice

17.00 hod.

Nový Knín

8.30 hod.

Borotice

10.30 hod.

Starý Knín

15.00 hod.

Živohošť

4. 1.

–

5. 1.

–
14
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6. 1. slavnost Zjevení Páně

požehnání vody u studny ve S. Kníně,
pak následuje mše sv. ve farním
kostele

16.00 hod.

Starý Knín

7. 1.

17.00 hod. Borotice

8. 1.

17.00 hod. Nový Knín

9. 1.

17.00 hod.

Nový Knín

8.30 hod. Borotice

10. 1. svátek Křtu Páně

10.30 hod.

Starý Knín

15.00 hod. Živohošť

Nedělí Křtu Páně končí vánoční doba.

Požehnané vánoční svátky
vyprošuje v našem farním
kostele sv. Františka
ve Starém Kníně
P. Josef Andrejčák O.Cr.

Projevila se Boží dobrota,
která přináší spásu všem lidem.
(Tit 2,11)
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PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Vážení spoluobčané,
za dveřmi máme Vánoce, jistě máte uklizené zahrádky. Kocába zase dostala svůj pravidelný nášup (padanky listí i větví). Bylo by záhodno, aby
se o takovéto nešvary starala komise životního prostředí. Nyní se vrátím
k vodnému a stočnému. Byla nám předložena tabulka, kolik se kde platí.
Praha, Příbram atd. nás nezajímá. Ve zpravodaji č.10 se psalo, že za vodu
z Chotilska platí město 40 Kč/m3 a uživatelé jen 35 Kč/m3.
Před tabulkami je uvedena cena vodného 30,60 Kč/m3 a stočného 42,84
Kč/m3 . To je málo? Na naší faktuře k platbě je cena vodného (s 10% DPH)
27,80 Kč/m3 a stočného 38,97 Kč/m3 . Tak „babo“ raď! Co je pravda?
Ten, kdo povoloval masivní výstavbu, zřejmě nepřemýšlel, že čím více občanů, tím bude větší spotřeba vody. Dříve pro Nový Knín stačily dvě studny. No zkrátka, byli to odborníci na svém místě. Takže, moji milí. Přeji vám
do nového roku hodně optimismu, aby se vám dobře žilo v tom našem novodobém Kocourkově. Štěstí a hlavně zdraví přeji všem slušným lidem a lidem dobré vůle.
Vaše Jiřina

Něco je jinak. Jinak, než dřív bylo,
a na někoho je to možná moc.
Zíráme, cože se nám narodilo,
že nás to všechny takhle uzemnilo
a tvrdě nám tu hráblo do Vánoc.
Tak možná sami prožijeme svátky.
Kde proudil dav, teď lezou pavouci...
Až přejdou tyhle časy, víc než vratký,
snad začnem ptát se. Co chtít vrátit zpátky
a co chtít vracet neni žádoucí.
Miloš Hlávka

16
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme touto cestou SDH Nový Knín a Městskému úřadu Nový
Knín za blahopřání k našim životním jubileům.
Věra a Miroslav Novákovi

Jubilanti měsíce
V lednu 2021 slaví neuvěřitelné narozeniny pan Stanislav Fiala.
Další krásné narozeniny bude mít paní Růžena Fafejtová. Jubilanti tohoto měsíce jsou paní Gertrud Čechová a paní Lydie Němečková. Kulatiny oslaví také paní Jaroslava Kočová, paní Alena Čadková a pan František Bříza. Slavit bude také pan Vilém Šírl. Hodně
zdraví, štěstí, lásky a radosti přejeme všem lednovým oslavencům.

VZPOMÍNÁME
Dne 4. 1. 2021 tomu bude již patnáct let od náhlé a nečekané smrti manžela, tatínka, dědečka a kamaráda pana
Jiřího Kouklíka. Kdo jste jej znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. V našich srdcích je tu pro nás dál.
Manželka a děti
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Vážení a milí spoluobčané,
po roce opět přichází vánoční čas, nejkrásnější svátky v roce, které jsou
letos bohužel zastřeny zvláštní dobou a různými omezeními. Na návsích
nám září rozsvícené stromečky a my se snažíme zvládnout předvánoční
shon. Vůně vánočního cukroví se line po celém domě, nakupujeme dárky
a těšíme se na nejúžasnější den v roce. A proto nespěchejme, pozastavme
se a užijme si tento krásný vánoční čas v klidu a pohodě.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem zastupitelům, zaměstnancům
obce, dobrovolným hasičům a Vám všem, kteří jste pracovali a pracujete
ve prospěch obce a všech svých spoluobčanů. Dále pak všem občanům obce
Chotilsko za dodržování všech opatření, která letos byla nastolena.
Do nastávajících svátečních dnů a nového roku 2021 Vám všem přeji jen to
nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, pohody a co nejvíce si užijte nenahraditelné příjemné chvíle strávené se svými blízkými.
Běla Tobolová, starostka

PODĚKOVÁNÍ
Ing. Jiří Filgas se v listopadu rozhodl vzdát se mandátu zastupitele obce Chotilsko. Proto bych mu chtěla touto cestou moc poděkovat za dlouhodobou spolupráci s obcí Chotilsko. Většina plakátů, reklamních předmětů a fotografií z akcí nese jeho rukopis. Jeho největším dílem bylo vydání knihy „Chotilským souhvězdím ve stopách
času“. Věřím, že naše spolupráce nekončí a nadále se bude spolupodílet na rozvoji a rozkvětu obce Chotilsko. Přeji panu Jiřímu Filgasovi vše nejlepší a hlavně hodně zdraví v jeho dalším životě. DĚKUJI.
Běla Tobolová, starostka
I
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Poděkování zastupitelstvu obce

Prostřední Lhota tímto děkuje zastupitelstvům obcí Chotilsko, Korkyně
a Čím za poskytnuté příspěvky a pomoc v průběhu roku 2020. Všem občanům přejeme klidné prožití svátků vánočních, hodně zdraví, osobní pohody, pracovních a životních úspěchů v roce 2021.
TJ Prostřední Lhota

Vážení a milí spoluobčané,
rády bychom Vám poděkovaly za celoroční přízeň a podporu našich akcí. Nepříznivá
zdravotní situace nám mnohé z nich nedovolila zrealizovat a tak práce vynaložená na jejich uskutečnění zůstala někdy jen v plánech.
Věřte nám, že nic z nich ale neskončilo v koši.
Připravujeme další sezonu a věříme, že bude
lépe a že se s našimi věrnými účastníky besed, přednášek a výtvarných dílen opět brzy
setkáme. S přáním krásných vánočních svátků a pevného zdraví.
Vaše děvčata z Infocentra Chotilsko
Stáňa Rákosníková a Lenka Kramatová
II
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Opět naposledy v tomto roce …
Je to závěr roku 2020 a já opět s krátkým rozestupem mezi uzávěrkami
dvou čísel Chotilského zpravodaje píši tento poslední článek v tomto roce.
Člověk by řekl, že snad ani nebude o čem psát, ale není tomu tak, naopak
mám pokyn být krátký a tak je největším problémem článek naformulovat
tak, abych na nic a na nikoho nezapomněl. Ale snad se mi to podaří…
7. 12. 2019 krátce před 12:00 vyjížděla naše jednotka na silnici 11427, kousek pod vrch Besedné, k technické pomoci – odstranění spadlého stromu
přes vozovku.
Jak jsem se zmiňoval již v minulém čísle Chotilského zpravodaje, získala naše obec neinvestiční dotaci od GŘ HZS na dovybavení naší jednotky.
Naše jednotka tak na přelomu roku získá další nové vybavení, mimo jiné
i na odstraňování spadlých stromů. Blíže se k tomuto tématu (seznamu zakoupených věcí) ovšem vrátím v dalším článku. Opět bych v této situaci využil tohoto prostoru a poděkoval zastupitelstvu obce Chotilsko za spolupráci a podporu naší jednotky. Naší snahou je, aby nákup nové techniky co nejméně anebo ještě lépe vůbec nezatěžoval rozpočet obce – jako v případě této
dotace. Nesmím zapomenout ani poděkovat obcím Čím a Korkyně, jejichž
zastupitelstva schválila v tomto měsíci finanční dar (2 x 7.500Kč) pro naší
výjezdovou jednotku, který bude využit k nákupu nové motorové pily. A nesmím zapomenout poděkovat ani obcím Nové Dvory / Krámy, s jejichž jednotkami dlouhodobě úzce spolupracujeme ve výjezdové činnosti.
Nesmím ale především zapomenout na všechny členy našeho sboru a jejich rodinné příslušníky, kteří nás v naší činnosti v uplynulém roce jakkoliv podpořili, zachovejte nám prosím přízeň i v novém roce 2021! Při této
příležitosti bych rád popřál starostovi našeho SDH panu Jiřímu Petřinovi
k jeho kulatým narozeninám – mnoho zdraví, štěstí a sil nejen v práci pro
náš sbor.
A když už jsme v tom „oscarovském děkování“, nesmím zapomenout
na osobu, která mě vlastně přivedla k tomu, abych každý měsíc poctivě sepisoval, co náš sbor dělá a abych tyto zápisky začal odesílat do Chotilského nebo chcete-li Novoknínského zpravodaje. Na těchto stránkách ho znáte
především pod zkratkou –JeF–. Je jím Ing. Jiří Filgas, který se po mnoha letech rozhodl odejít ze zastupitelstva obce Chotilsko, ale i z neúnavné práce
na úpravě a přípravě Chotilského zpravodaje. Myslím, že nezbývá než z celého srdce poděkovat za tuto práci a popřát mnoho zdraví a sil do další etapy života. Děkuji!
Jak jsem psal již v minulém čísle Zpravodaje, není prozatím stanoven termín tradiční Výroční valné hromady našeho sboru a pravděpodobně se tak
v lednu uskuteční pouze pravidelné měsíční setkání výboru našeho sboru.
O dalším vás budu ještě informovat.
III
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Závěrem mi dovolte se s vámi podělit o krátké zamyšlení:
Není to tak dávno, vlastně stalo se to někdy v listopadu, objevila se podél
nenápadné polní cesty mezi Křeničnou a Čímí alej nově vysázených stromků. Někdo si dal tu práci, aby ze zcela nevýrazné a zabahněné cesty udělal cestu, která už navždy bude jiná, a i když bude zabahněná, bude okolo
řada stromů, které budou hrát všemi barvami, za každého ročního období a bude jiná i každý den. Rok 2020 připomínal bohužel zabahněnou cestu po dešti, ale věřím, že každý z nás si našel tu svojí alej stromů, která mu
tu cestu rokem nějak pomohla vybarvit a vyjasnit. A v zimě, až cesta zapadá sněhem, nám ta alej ukáže směr, abychom z té cesty nesešli. Protože život je cesta, a nikoliv cíl…
Krásné a klidné prožití svátků vánočních a úspěšné vykročení do nového
roku 2021. Pevně věřím, že nastávající rok bude klidnějším a lepším rokem
než uplynulý rok.
Martin Brodský

Otevírací doba obecního úřadu Chotilsko
(pro veřejnost)
pondělí

21. 12.

08:00 – 13:00

úterý

22. 12.

pro veřejnost zavřeno

středa

23. 12.

09:00 – 11:00

čtvrtek

24. 12.

zavřeno

pátek

25. 12.

zavřeno

pondělí

28. 12.

09:00 – 14:00

úterý

29. 12.

pro veřejnost zavřeno

středa

30. 12.

09:00 – 13:00

čtvrtek

31. 12.

pro veřejnost zavřeno

pátek

01. 01.

zavřeno

IV
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ZPRÁVY Z OBCE
Vážení spoluobčané,
když jsme před rokem slavnostně rozsvěceli vánoční stromek a adventní výzdobu v naší obci, jen stěží asi někoho napadlo, jak složité období máme přes
sebou. Pandemie, která se bohužel nevyhnula ani naší obci, tvrdě postihla
celý svět a neblaze ovlivnila také naše osudy. V této těžké době, kdy jde o životy a zdraví, musel být bohužel utlumen i společenský a kulturní život v celé
vlasti, a tudíž i v naší obci. A tak například naše děti letos neměly možnost
pochlubit se svými výrobky na tradičním vánočním jarmarku. A také jsme se
letos o adventu nemohli sejít u vánočního stromečku, abychom ho rozsvítili,
zazpívali si koledy, popovídali si a společně se těšili na Vánoce.
Přestože jsme v naší obci letos museli téměř úplně omezit společenské, kulturní i sportovní akce, život se u nás nezastavil. Naopak. S velkým nasazením jsme se pustili do dokončení základní infrastruktury v obci. A tak
nyní máme nejen nový vodovod, kanalizaci, ale také nové silnice, chodníky a veřejné osvětlení. Děkuji vám všem za trpělivost, se kterou jste mnohdy velmi složité podmínky stavebních prací v obci museli překonat.
Jak jsem zmínila v úvodu, rok, který právě končí, byl pro většinu z nás velmi náročný. Planeta Země nás opět přesvědčila, že přírodní zákonitosti platí i pro lidstvo. Ale naším posláním je umět překonat všechna úskalí, která
nám život klade do cesty. Naši předkové se nejen v dávné historii dovedli vypořádat s nepřízní osudu. Jsem přesvědčena, že to nyní zvládneme i my. Kromě rozumu, kterým nás příroda obdařila, k tomu budeme potřebovat i odvaI
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hu a štěstí. A také lásku, víru a pokoru. Bez lásky k bližnímu, víry v lepší budoucnost a bez pokory k přírodě, by totiž náš život neměl smysl.
Přeji vám všem nejen o vánočních svátcích, ale též v novém roce 2021 vše
nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Přeji vám také optimismus, víru a odolnost, úspěchy v práci a mnoho radosti v osobním životě.
A také nám všem přeji, abychom se za rok už mohli setkat pod naším obecním
vánočním stromečkem a společně jej rozzářit.
Stanislava Ecklová, starostka obce

II
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PODĚKOVÁNÍ STAROSTCE
Vážená paní starostko,
chtěli bychom Vám touto cestou veřejně poděkovat za to, co všechno jste
pro naši obec za uplynulá volební období udělala. Investičním akcím, které
v současné době dospěly do svého finále, předcházela několikaletá usilovná
práce, která je však bohužel pro většinu nezasvěcených pozorovatelů téměř
neviditelná. Všemu předcházelo náročné zajištění zpracování projektů pro
jednotlivé akce, a ne vždy jednoduché získání dotačních titulů na tyto projekty, bez kterých by nebylo možné je realizovat. V neposlední řadě pak i samotná realizace, která se málokdy obejde bez potíží. Mimořádné je také to,
že se vše podařilo v současné nelehké době, komplikované koronavirovou
krizí. Doufáme, že i obyvatelé naší obce ocení výsledky Vaší práce. Zvelebená obec s dobudovanou kanalizací, rekonstruovaným vodovodem, novými
vozovkami a moderním úsporným osvětlením bude jistě příjemnějším místem pro život nás všech.
Starostování není vůbec lehká věc a je jisté, že na takovém postu se nikdy
všem nezavděčíte, přesto jste se své funkce starostky obce Mokrovraty zhostila velmi zodpovědně a se ctí.
Závěrem bychom Vám chtěli vyjádřit naši podporu a popřát mnoho zdraví
a úspěchů do dalších let.
Zastupitelstvo a účetní obce

ZPRÁVY Z NAŠÍ ŠKOLY
Vážení přátelé,
je naší milou povinností popřát Vám co nejklidnější prožití vánočních svátků a hodně zdraví v novém roce. Než tak učiníme, rádi bychom se zmínily
o předvánočních akcích našich dětí. Jde o mikulášskou nadílku, která sice
neproběhla nijak okázale a bouřlivě, ale sladký dárek všechny potěšil. Další akcí je příprava na vánoční jarmark, která přiblížila a zkrátila dětem čekání na Vánoce.
A závěrem slíbené přání pokojných a pohodových Vánoc.
Zaměstnankyně ZŠ a MŠ Mokrovraty

III
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Zprávy z naší školy

ÚŘEDNÍ
Vážení
přátelé, HODINY OÚ
je MOKROVRATY
naší milou povinností popřát
Vám co nejklidnější prožití
O VÁNOČNÍCH
vánočních svátků a hodně zdraví v novém roce. Než tak
SVÁTCÍCH
 se zmínily o předvánočních akcích
učiníme,
rádi bychom
našich dětí. Jde o mikulášskou nadílku, která sice neproběhla
nijak okázale a bouřlivě, ale sladký dárek všechny potěšil.
Po
12.
8:00 – 10:00 a 15:00 – 17:00 hod.
Další
akcí je příprava21. na
vánoční
jarmark, která přiblížila a
St
23.
12.
8:00
–
12:00 hod., odpoledne zavřeno
zkrátila dětem čekání na Vánoce.
Po

28. 12.

8:00 – 10:00 a 15:00 – 17:00 hod.

A závěrem slíbené přání pokojných a pohodových Vánoc.
Od 29. 12.2020 do 3. 1.2021 zavřeno.

Zaměstnankyně ZŠ a MŠ Mokrovraty

Knihy, co srdce pohladí,

rodinu, přátele, co nikdy nezradí,

ke štěstí krok,

nádherné Vánoce a nový rok

přeje

Knihovna Mokrovraty
PF2021
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MÍSTNÍ POPLATKY NA ROK 2021 
Od pondělí 7. 12. 2020 jsou vydávány známky na popelnice
na rok 2021 po zaplacení místního poplatku za odpady ve výši:
•	800 Kč za trvale hlášenou osobu
v obci, sleva 50 % pro děti do 18
let a pro osoby starší 70 let; splatnost do 31. 1. 2021;

•	800 Kč za trvale hlášenou osobu
v obci, sleva 50 % pro děti do 18
let a pro osoby starší 70 let; splatnost do 31. 1. 2021;

Poplatky lze hradit hotově na pokladně OÚ (pouze v úředních hodinách)
nebo převodem na účet obce č. 521703369/0800 (u bankovního převodu je
nutné do poznámky k platbě uvést jméno plátce a do variabilního symbolu napsat číslo domu). Po připsání platby na účet obce budeme roznášet
známky na popelnice do poštovních schránek cca do 10 dnů. Do konce ledna 2021 budou popelnice vyváženy i na staré známky. Svozový den je opět
čtvrtek.

MÍSTNÍ POPLATEK NA ROK 2021 
Místní poplatek za psa na rok 2021 je splatný do 28. 2. 2021:

1. pes: 50 Kč
2. a každý další pes: 120 Kč

V

PF 2021

Přejeme Vám
příjemné prožití vánočních svátků
a v novém roce 2021
pevné zdraví, mnoho štěstí, spokojenosti
a optimismu
Petr Chmelík
starosta Města Nový Knín

