Novoknínský 12
zpravodaj

prosinec 2018
výtisk zdarma

Měsíčník pro Nový Knín, Chotilsko a Mokrovraty
Mikroregion Střední Povltaví

Římskokatolická farnost Starý Knín
srdečně zve na vánoční bohoslužby
24. 12. 2018 ve 24:00 hod na půlnoční mši svatou
do kostela sv. Františka ve Starém Kníně
(doprovod Česká mše vánoční – J. J. Ryba)
25. 12. 2018 v 10:30 hod na slavnou mši svatou
do kostela sv. Františka ve Starém Kníně
(doprovod Missa pastoralis - F. X. Brixi)
26. 12. 2018 v 10:30 hod na mši svatou
do kostela sv. Mikuláše v Novém Kníně
(doprovod koledy)

a na vánoční koncerty
26. 12. 2018 v 16:00 hod na tradiční vánoční koncert
do kostela sv. Mikuláše v Novém Kníně
(koledy a vánoční písně – J. J. Ryba, F. X. Brixi,
W. A. Mozart, A. Michna)
29. 12. 2018 v 15:00 hod na tradiční vánoční koncert
do kaple sv. mučedníků Jana a Pavla v Libčicích
(Česká mše vánoční – J. J. Ryba)
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dovolte mi popřát Vám všem pohodové Vánoce plné lásky a radosti se
svými blízkými. Dětem hodně dárečků od Ježíška. Do nového roku 2019
Vám přeji hodně zdraví a elánu a ať nám tento rok přinese jen dobré věci.
Ještě bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na tradičních předvánočních akcích – rozsvěcení všech vánočních stromů, posezení s dříve
narozenými a tradiční výstavy v našem muzeu.

Ing. Tomáš Havlíček
starosta

Titulní kresba:
Vánoční strom na náměstí v Novém Kníně.

Novoknínsk¯

zpravodaj

3

12 / 2018

SDĚLENÍ RADNICE
Provoz na Městském úřadu Nový Knín v době vánočních svátků
Ve čtvrtek 27. 12. 2018 a v pátek 28. 12. 2018 bude Městský úřad Nový
Knín v provozu od 7.00 do 12.00 a od 12.30 do 14.00 hodin.
V pondělí 31. 12. 2018 bude městský úřad uzavřen.

INFORMACE Z KNIHOVNY
Vážení a milí čtenáři, čtenářky a malí knihomolové.
Dovolte mi připojit se ke všem těm zdravicím, co na vás určitě odevšad
vyskakují.
Pomalu končí tento rok a já s radostí shledávám, že vás čtenářů přibývá, i v řadách těch nejmenších a doufám, že to není jen momentální vlna,
ale že ti, co se stali v tomto i v minulém roce čtenáři, zachovají knihovně
přízeň.
Možná jste zaznamenali, že knihovna nefunguje jen jako budova, ve které si půjčíte knihy a jdete domů. Probíhá zde celoročně několik akcí jako dílničky, akce pro školu, školku i družinu. A samozřejmě pasování na čtenáře
pro prvňáčky – je toho prostě více. Naposledy přibylo středeční setkávání
našich děvčat dříve narozených, které konečně činí to, co jsem vždy chtěla,
aby zde fungovalo – v duchu „přijďte k nám na kafíčko“. „Děvčata“ si prostě
přinesou třeba to svoje pletení a přijdou na kus řeči s vrstevnicemi. Tak to
jen velmi stručně, co se zde děje.
Závěrem vám chci tedy popřát krásné pohodové vánoční svátky s těmi,
které máte rádi, a do nového roku vstupme tou „pravou“ nohou a snažme
se, aby svět byl alespoň o trošičku lepší.
Vaše knihovnice Marie Kápičková
P. S. Ještě malé upozornění, od 16. ledna 2019 bude knihovna až do odvolání ze zdravotních důvodů uzavřena. Děkuji za pochopení.

4

Novoknínsk¯

zpravodaj

12 / 2018

PF 2019
Sdružení ZLATOHORNÍ MĚSTO NOVÝ KNÍN
Vážení spoluobčané, sousedé, milí přátelé!
U příležitosti blížících se Vánočních svátků a očekávání příchodu Nového roku 2019 Vám přejeme hodně
štěstí, zdraví a spoustu sil. Celým rokem ať Vás provází
optimismus a dobrá nálada.
To z celého srdce přejí členové sdružení
ZLATOHORNÍ MĚSTO NOVÝ KNÍN
Ing. Radek Hrubý, Petra Moravcová, Martin Provazník, Ing. Petr
Skýpala, Ing., Pavel Hnízdil, MUDr. Miloš Nevařil, Ludvík Koza, Ing.
Štěpán Polák, Michal Rambousek, Jaroslav Záleský, Bc. Václav Krotil,
DiS, Ing. Aneta Hrubá, Marek Zach, Josef Hrdinka, Zuzana Záleská.

Sdružení nezávislých kandidátů Novoknínska
Vážení občané Novoknínska,
chceme vám ještě jednou poděkovat za projevenou důvěru. Pracujeme
pro vás a nechceme vás v tomto vánočním čase zatěžovat malichernostmi
typu odpovědí na nekorektní články. Přejeme vám příjemné prožití vánočních svátků v kruhu svých nejbližších, úspěšný vstup do nového roku
2019 a těšíme se na společné diskuse nad naší dosavadní prací.
Zrealizovali jsme pro vás nové www stránky na adrese www.snknk.cz.
Sdružení nezávislých kandidátů Novoknínska
Libor Budka, Martina Čermáková, Martin Douša, Stanislav Foukner,
Jan Hájek, Simona Hájková, Michal Hranický, Tomáš Kadlec,
Mgr. Augustin Kůr, Ing. Josef Lukeš, Ph.D., Ivana Moravcová,
Petr Pazderka, Miloslav Pilař, Miloslav Pipota, Jana Zelenková, DiS.
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ČRS, Z.S., MO NOVÝ KNÍN INFORMUJE

ČRS, z.s., MO Nový Knín přeje všem
rybářům i jejich rodinám krásné prožití
svátků vánočních a hodně zdraví, štěstí
i úlovků v roce 2019.
ČRS, z.s., MO Nový Knín sděluje nové termíny výdejů povolenek na rok 2019
Leden:
Únor:
Březen:

5. 1., 12. 1., 19. 1. a 26. 1. 2019
9. 2. a 23. 2. 2019
9. 3. a 23. 3. 2019

od 9–11:30 hod.
od 9–11:30 hod.
od 10–11:30 hod.

Termíny
Leden:
Únor:
Březen:

provádění zkoušek jsou:
5. 1. a 26. 1. 2019
23. 2. 2019
23. 3. 2019

od 9–11:30 hod.
od 9–11:30 hod.
od 10–11:30 hod.

Vážení kolegové rybáři a rybářky,
v letošním roce nastaly změny v ochraně osobních údajů. Od 25. května
2018 vstoupilo v účinnost tzv. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů
(obecně známé pod zkratkou GDPR – z anglického názvu General Data Protection Regulation). Ubezpečujeme Vás, že ochrana soukromí a osobních
údajů našich členů patřila již v minulosti mezi naše priority. V roce 2019 při
výdeji povolenek dojde ke zpracování údajů na základě Vašeho souhlasu.
Bližší informace o takovém zpracování, včetně možnosti odvolání souhlasu,
obdržíte při výdeji povolenek. Je tudíž nutné zúčastnit se výdejů osobně
a zároveň prosíme všechny místní členy a ty členy, kteří nepotřebují povolenku hned na začátku roku, aby k výdejům přišli až v dalších výdejních
termínech. Tím usnadníte výdej povolenek a sobě ušetříte čas ztracený při
čekání na povolenku při prvních výdejích. Děkujeme za pochopení. S pozdravem Petrův ZDAR!
Za tým členů výboru předseda Ing. David Veselý
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CO SE DĚLO V DOMEČKU
V září si děti z Mateřské školy Nový Knín, Starý Knín zvykaly na nové
prostředí a kamarády. Navštívilo nás divadlo Úsměv s pohádkou „O řepě“.
Předškoláci byli na radnici v Novém Kníně, kde si prohlédli prostory a seznámili se s historií Nového Knína. Děkujeme p. Kolkové za průvodcovství.
V říjnu jsme měli v mateřské škole živého ježka. To byl výukový program „Ježek je kamarád“ z Ekocentra Hrachov. Proběhlo také focení – Vánoční soubor. Navštívila nás pohádková školička „S písničkou a hravě nejen
o dopravě“. Předškoláci byli v muzeu v Novém Kníně. Děti zhlédly krátký
dokument o návštěvě našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka v základní
škole. Prohlédly si muzeum zlata. Děkujeme paní Lojínové za hezky připravený program pro děti.
V listopadu jsme měli ve školce výukový program z Ekocentra Hrachov
„Život v mraveništi“. Navštívilo nás divadlo Úsměv s pohádkou „Dva sněhuláci“. Během podzimu sbíraly děti žaludy a kaštany, vytvářely s rodiči
skřítky podzimníčky. Kaštanů a žaludů pro zvířátka bylo opravdu velké
množství, děti dostaly odměnu a diplom. Skřítkům podzimníčkům jsme každý den zazpívali a pozorovali jsme, jestli nějaký skřítek přibyl. Některé
děti se zúčastnily vyšetření zraku.
V prosinci jsme měli výukový program „Zábavná první pomoc pro mateřské školy“. A už je tu advent. Všichni se těšíme na Vánoce. 13. 12. jsme
měli besídku s tvořením pro rodiče. Děti si domů odnesly přáníčko, ozdoby,
svícen, vánoční řetěz a zvoneček. Všem čtenářům, dětem a rodičům přejeme klidné a krásné prožití vánočních svátků, štěstí a zdraví v novém roce
2019.
Za kolektiv dětí a zaměstnanců Mateřské školy Nový Knín
napsala Blanka Kokštejnová

Informace pro občany Mokrovrat:

Sběr potravinářského oleje
Potravinářský tuk/olej nepatří do kanalizace, protože zanáší
potrubí a prodražuje provoz čistírny odpadních vod.
Obec Mokrovraty zavedla pro své občany a chataře novou
službu – sběr potravinářského oleje. Stačí použitý olej doma
slévat do PET lahví a uzavřené PET lahve vhodit do speciální
popelnice na zahradě obecního úřadu (vedle popelnice na plechovky).
Olej bude ekologicky zlikvidován.
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VÁNOČNÍ PROMLUVA

Pokojné svátky Božího příchodu na naši zem
vyprošuji všem našim spoluobčanům. Vašim
rodinám, dětem, nemocným a opuštěným
Boží požehnání.
P. Josef Andrejčák O.Cr., farář

J

Před jesličkami objevujeme, že jsme milováni
Před jesličkami totiž objevujeme, že jsme milováni, a okoušíme ryzí
smysl života. Mlčky hledíme a necháváme Ježíše, aby promluvil k našemu
srdci a svojí nepatrností rozložil naši pýchu, svojí chudobou narušil naši
pompéznost a svojí něhou obměkčil naše necitlivé srdce. Vyhrazujeme-li si
každý den chvilku na ztišení s Bohem, uchováváme svoji duši, uchováváme
svoji svobodu před leptavými banalitami konzumu, reklamním otupováním, šířením prázdných slov a strhujícími návaly řečnění a halasu.
Maria uchovávala všechno v srdci a rozvažovala o tom. Čím bylo ono
„všechno“? Byly to radosti i bolesti. Na jedné straně Ježíšovo narození,
Josefova láska, návštěva pastýřů a prozářená noc. Na druhé straně však
nejistá budoucnost, chybějící příbytek, »protože pro ně nebylo místo« (Lk
2,7), zklamání z odmítnutí a rozpačitost nad tím, že se Ježíš musel narodit
ve stáji. Naděje a úzkosti, světlo a temnota: to všechno přebývalo v Mariině srdci. A co dělala ona? Rozvažovala o tom, to znamená – probírala
to v srdci s Bohem. Nic si nenechávala pro sebe, s ničím se neuzavřela
do samoty, ani se nepohroužila do hořkosti, nýbrž všechno přinášela Bohu.
Tak to uchovávala. Svěřovat znamená uchovávat. Nenechat život napospas
strachu, bezútěšnosti či pověrčivosti, neuzavírat se, ani se nesnažit zapomenout, nýbrž vést o všem dialog s Bohem. A Bůh, kterému ležíme na srdci,
přijde obývat naše životy.
(z promluvy papeže Františka z 1. 1. 2018)
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POŘAD BOHOSLUŽEB V DOBĚ VÁNOČNÍ
15.00 Živohošť

24. 12.
pondělí

Štědrý den

25. 12.
úterý

Slavnost Narození Páně

26. 12.
středa

Svátek sv. Štěpána

27. 12.
čtvrtek
28. 12.
pátek

24.00 Starý Knín

(Missa pastoralis F. X. Brixi)

vánoční koncert

15.00 Čelina

požehnání vína při mši svaté

Svátek Mláďátek

15.00 Nový Knín

setkání dětí u jesliček, mše svatá

15.00
17.00
8.30
10.30
15.00

koncert

Svátek Svaté rodiny

31. 12.
pondělí
1. 1.
úterý

Borotice
Starý Knín
Borotice
Nový Knín
Nový Knín

Svátek sv. Jana

29. 12.
sobota
30. 12.
neděle

8.30
10.30
8.30
10.30
16.00

mše sv. z vigilie Božího narození
půlnoční mše svatá Rybova, zpívá
staroknínský sbor

Libčice
Nový Knín
Borotice
Starý Knín
Živohošť

15.00 Nový Knín
Slavnost Matky Boží,
Panny Marie

5. 1.
sobota
6. 1.
neděle

Slavnost Zjevení Páně

13. 1.
neděle

Svátek Křtu Páně

8.30
10.30
15.00
17.00
8.30
10.30
15.00
8.30
10.30
15.00

mše svatá
mše svatá s obnovou manželských slibů

mše svatá na poděkování

Borotice
Starý Knín
Velká Hraštice
Nový Knín
Borotice
požehnání vody u studny ve Starém
Kníně, pak následuje mše svatá
Starý Knín
Živohošť
Borotice
Starý Knín
Živohošť

J
Nedělí 13. ledna končí vánoční doba i vánoční výzdoba, bohoslužby o všedních dnech vánoční doby budou v obvyklém pořádku. V Živohošti budou
bohoslužby o nedělích v 15:00 hod. do 20. ledna, kdy se slaví první pouť
ve farnosti v novém roce.
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KENTAUŘI NK
Příjemné a klidné prožití vánočních svátků a vše
nejlepší do nového roku 2019 všem spoluobčanům
Nového Knína přejí Kentauři NK.

ČHJ LIBČICE
Jménem České hasičské jednoty Libčice i jménem svým bych Vám rád
popřál pohodové Vánoce, do nového roku hodně zdraví, štěstí a osobních
úspěchů. Pro nás hasiče co nejméně výjezdů a na poli sportovním co nejvíce medailových umístění.
Josef Kolka, starosta ČHJ Libčice

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ NOVÝ KNÍN
Přejeme všem svým členům, jejich rodinám a příznivcům příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a úspěchů do roku 2019. Děkujeme všem za přízeň, spolupráci a podporu města Nový Knín.
Anna Říhová Kalianková, starostka SDH Nový Knín
Připomínáme, že výroční valná hromada SDH Nový Knín proběhne dne
28. 12. 2018 od 18:30 hodin v restauraci U Mikulášků v Novém Kníně.
Srdečně zveme všechny členy.

PŘÁNÍ 23. OKRSKU SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
23. okrsek sborů dobrovolných hasičů přeje všem hasičům a lidem dobré
vůle krásné prožití vánočních svátků. Do nadcházejícího roku 2019 přejeme hodně zdraví, spokojenosti a štěstí. Závěrem roku děkuji všem členům
svých sborů Nový Knín, Sudovice, Prostřední Lhota a Záborná Lhota za jejich práci. Městu Nový Knín a obci Chotilsko děkujeme za dosavadní spolupráci a podporu.
Miroslav Konopásek, starosta 23. okrsku SDH

Novoknínsk¯
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019
Milí spoluobčané, Tříkrálová sbírka se již blíží, její termín je od 1. do 14. ledna 2019. Jistě se sluší sdělit, jak byly
použity prostředky ze sbírky předcházející. Letos jsme spolu
s dalšími dvěma organizacemi pomáhali člověku ve speciﬁcké situaci – invalidní důchodce s velmi nízkým důchodem,
před operací, nepříliš schopný samostatně vyjednávat na úřadech, s jedním
synem studujícím ve třetím ročníku střední školy (dobrý student). Odpojena
elektřina, voda, nefungující topení. Podařilo se nám domácnost zprovoznit
a doufáme, že s další podporou nejen naší, ale i ostatních organizací se rodina dostane do situace, že syn zdárně odmaturuje. Za to jsme vydali cca
20 000 Kč. Za zbývající částku cca 46 000 Kč připravujeme větší nákup do naší
půjčovny rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, hlavní položkou budou
dvě polohovací postele.
Velmi děkujeme za dary v minulé sbírce a prosíme o Vaši štědrost a velkomyslnost i ve sbírce nadcházející.
Přejeme hluboké prožití přicházejícího tajemného svátku Božího narození. Co znamená, že Bůh jediný svatý a nevinný se stal člověkem, když přece
víme, že s naší svatostí a nevinností to není nijak slavné?
Přejeme pokoj všem lidem dobré vůle. Pokoj v rodinách, v obcích, na radnicích i v celé společnosti. Ať ze všech trablů jak na rovině osobní, tak společenské vyjdeme vítězně a ať je k tomu nadcházející nový rok 2019 vstupní branou.
dr. Stanislav Žák, ředitel Farní charity Starý Knín
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Věčnej příběh
Miloš Hlávka
Snad v každou chvíli na tý naší Zemi
uprostřed bídy děťátko se rodí
do světa, v kterym nenávist se tlemí…
Někdy snad v chlívě, jindy na dně lodi
uprostřed chumlu rozedranejch lidí.
Vochraptěl anděl, voněměly múzy
a leckdo jak svůj novej Betlém vidí
zatím jen matný skály Lampedusy.
Zas někdo z břehů na pozdrav jim mává
a někdo jinej posílá je k ďasu
a rozezná se stěží – marná sláva –
kdo představuje hrozbu a kdo spásu.
Sou těžký tyhle dilemata lidský.
Na pláži příboj lhostejně si pění.
Jen Herodové jasno mívaj dycky...
Jenže…
Je tohle důvod k závidění...?
2017-12-22

JUBILANTI MĚSÍCE LEDNA 2019
• V lednu 2019 oslaví krásné narozeniny pan Stanislav
Fiala. Jubilantem je pan Zdeněk Jaroš. Oslavencem je
i pan Josef Hanzlík. Půlkulatiny bude slavit pan Josef
Kočí.
Přejeme Vám všem spoustu zdraví, pohody, dobré nálady a radosti.

Měsíčník Novoknínský zpravodaj
Číslo 12/2018 vyšlo v Novém Kníně, dne 20. 12. 2018.
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. ledna 2019.
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PŘÍLOHA NOVOKNÍNSKÉHO ZPRAVODAJE

Vážení a milí spoluobčané,
rok se s rokem sešel a nám už opět září rozsvícený stromeček na návsi.
Blíží se čas vánoční, čas klidu a pohody, předznamenaný tradičním předvánočním shonem. Domácnostmi se line vůně vánočního cukroví, spěcháme
za nákupy dárků a chceme, aby nejkrásnější den v roce byl i letos, ostatně
jako každým rokem, pro všechny blízké ten nejúžasnější. Nezapomínejme
však, že žádný spěch a žádné drahé dárky nenahradí příjemné chvíle strávené se svými blízkými.
A proto se pozastavte a užívejte si vánoční čas v klidu a pohodě.
Do nastávajících svátečních dnů a do nového roku 2019 Vám všem přeji
jen to nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pohody, a aby se všechny starosti navždy rozplynuly.
Za obecní úřad a zastupitelstvo
Běla Tobolová, starostka
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UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Obecní úřad v Chotilsku upozorňuje občany na provozní dobu úřadu
v závěru roku 2018:
• ve dnech 24. až 26. 12. (pondělí, úterý a středa) zavřeno,
• ve dnech 27. a 28. 12. (čtvrtek a pátek) otevřeno od 9:00 do 12:00 hodin,
• v pondělí 31. 12. zavřeno.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit s paní Olgou Maškovou, děkujeme za projevené soustrasti a květinové dary.
Manžel a syn s rodinou

VÁNOČNÍ STROM
Spolu s první svící
na adventním věnci, za radostného dovádění dětí
s prskavkami a vypouštění ořechových skořápek se
svíčkami k odhalení kdo
s kým, kdy a zda vůbec,
jsme v Chotilsku společně
odpočítali okamžik rozsvícení vánočního stromu.
Podařilo se – svítí! Ať nám
s připomínkou vánočního
příběhu navodí tu správnou pohodu a zklidnění
nejen pro sváteční dny, ale
i pro celý nastávající rok.

II
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MIKULÁŠ 2018
Je
odzpíváno,
dárečkem
a hvězdičkou na čelo pro štěstí
od anděla odměněno, čerti opět
přišli zkrátka – nikdo v pekle nezůstal. Po pravdě ale řečeno, někdy to bylo jen tak tak a peklo
hříšníka propustilo, až když toho
hodně a hodně nasliboval (nejen
vládce pekel, ale hlavně rodiče
si ty sliby pečlivě zapisovali). To
Mikuláš byl naštěstí shovívavější.
S laskavostí sobě vlastní naslouchal básničkám a písničkám, sem
tam dětem vypomohl nápovědou,
když jim z nervozity vypadl kousek textu, případně strpěl, aby
za ty nejmenší „odsloužil“ povinný přednes některý z rodičů.
A tak děti, obdarované výslužkou
od anděla, odcházely plny dojmů
nejen z té pouti peklem i nebem, ale také z příběhu o Ježíškovi, kterým celý
vydařený večer zahájilo divadélko „NAVĚTVI“.
Organizátorům z obecního úřadu opět vše vyšlo na jedničku s hvězdičkou. Díky.

chotilsk¯

zpravodaj

III

12 / 2018

IV

chotilsk¯

zpravodaj

12 / 2018

chotilsk¯

zpravodaj

V

2018
Měsíčník pro Mokrovraty, Pouště12a/okolí
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PŘÍLOHA NOVOKNÍNSKÉHO ZPRAVODAJE

AKTUALITY Z OBCE
Usnesení ze zápisu č. 2/2018 ze zasedání Zastupitelstva obce
Mokrovraty konaného dne 19. 11. 2018 od 18.00 hodin
• Návrh usnesení č. 1-2/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
volí zapisovatelku p. Mgr. Jiřinu
Zorkovou a jako ověřovatele zápisu sl. Markétu Poslušnou a p. Pavla
Vohralíka.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů.
• Návrh usnesení č. 2-2/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje program jednání zastupitelstva obce dne 19. 11. 2018 takto:
1. Žádost o poskytnutí příspěvku –
Sociální fond regionu Brdy-Vltava
2. Dodatek č. 1, 2, 3, 4 ke Smlouvě
o dílo na nakládání s odpady
3. OZV č. 1/2018 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
4. Rozpočtové opatření č. 6/2018
5. Směnná smlouva mezi Obcí
Mokrovraty a p. I. K. a p. M. D.
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6. Smlouva o dílo – výběrové řízení
na poskytování bankovního úvěru
7. Určení zastupitele pro pořizovanou
územně plánovací dokumentaci
8. Zřízení inventarizační komise
9. Pokladní limit 2019
10. Různé
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů.
• Návrh usnesení č. 3-2/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje Žádost Sociálního fondu
Brdy-Vltava o poskytnutí ﬁnančního příspěvku na rok 2019 ve výši
44 155,- Kč na zajištění ﬁnanční stability existujících sociálních služeb.
Výsledek hlasování: Pro: 6 hlasů /
Proti: 1 hlas / Zdržel se: 2 hlasy.
• Návrh usnesení č. 4-2/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje Dodatek č. 1, 2, 3, 4
ke Smlouvě o dílo na nakládání s odpady mezi Obcí Mokrovraty a společností Dokas Dobříš, s.r.o. pro rok 2019.
zpravodaj
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Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů.
• Návrh usnesení č. 5-2/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů, která nabývá účinnosti od 1. 1.
2019.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů.
• Návrh usnesení č. 6-2/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje
rozpočtové
opatření
č. 6/2018. Rozpočet se upravuje
na straně příjmů celkem o 650 tis.
Kč, na straně výdajů o 650 tis. Kč.
Příjmy se zvyšují na daňových položkách celkem o 350 tis. Kč, na §
2321 (Odvádění a čištění odpadních
vod) o 50 tis. Kč, snižují se na § 2310
(Pitná voda) o 50 tis. Kč. Výdaje se
zvyšují na § 2310 (Pitná voda) o 290
tis. Kč, na § 2321 (Odvádění a čištění odpadních vod) o 100 tis. Kč, na §
3745 (Péče o vzhled obcí a veřejná
zeleň) o 30 tis. Kč, na § 6171 (Činnost místní správy) o 250 tis. Kč,
na § 6310 (Obecné příjmy a výdaje)
o 3 093 Kč. Výdaje na § 3726 (Ostatní
odpady) se snižují o 333 093 Kč. Na §
6330 (mezibankovní převody) se navyšují příjmy i výdaje o 300 tis. Kč.
Ostatní závazné ukazatele nejsou
změněny.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů.

MOKROVRATSK¯

• Návrh usnesení č. 7-2/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje Směnnou smlouvu mezi
Obcí Mokrovraty a p. I. K. a p. M. D.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů.
• Návrh usnesení č. 8-2/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje Smlouvu o dílo – zabezpečení výběrového řízení na poskytovatele bankovního úvěru mezi Obcí
Mokrovraty a ﬁrmou Witero s.r.o.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 1 hlas.
• Návrh usnesení č. 9-2/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
potvrzuje pro účely právě pořizované územně plánovací dokumentace zastupitele p. MgA. Pavla Grize.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů.
• Návrh usnesení č. 10-2/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje
zřízení
inventarizační komise ve složení: předseda –
Mgr. Jiřina Zorková, členové – p. Pavel Vohralík, p. Karel Kalát.
Výsledek hlasování: Pro: 6 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 3 hlasy.
• Návrh usnesení č. 11-2/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje výši pokladního limitu
na rok 2019 ve výši 80 tisíc Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů.
Stanislava Ecklová
starostka obce

zpravodaj
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Vážení spoluobčané,
čas adventu je období pro rozjímání a sváteční náladu. Připomínáme
si, co pěkného jsme letos prožili, co jsme udělali pro sebe i pro ostatní a co
se nám povedlo. Zase jsme o rok starší, zato ale o mnoho bohatší – o nové
zážitky a zkušenosti.
Letos se uskutečnily volby do obecního zastupitelstva. Děkuji všem
za důvěru, kterou jste mi dali, a moc si toho vážím. Věřím, že společně se
zastupiteli povedeme naši vesnici k prosperitě a uděláme vše pro to, aby se
nám všem zde i v příštích letech žilo dobře.
Přeji vám všem ze srdce příjemné prožití vánočních svátků, vše nejlepší,
hodně štěstí a hlavně pevné zdraví v novém roce 2019.
Stanislava Ecklová
starostka obce

Úřední hodiny OÚ Mokrovraty o vánočních svátcích
Po

17. 12. 2018

8:00–12:00 a 15:00–17:00 hod.

St

19. 12. 2018

8:00–12:00 a 17:00–19:00 hod.

Pá

21. 12. 2018

8:00–12:00 hod.

Čt

27. 12. 2018

8:00–14:00 hod.

Pá

28. 12. 2018

zavřeno

Po

31. 12. 2018

zavřeno

Radostné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí, spokojenosti
a úspěchů v roce 2019
všem občanům přeje
Zastupitelstvo obce Mokrovraty

KNIHOVNA MOKROVRATY
V pátek 28. 12. 2018 bude knihovna v Mokrovratech uzavřena.
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Posíláme přání srdečné,
ať pod stromečkem máte knížky báječné.
Hodně radosti, lásky, štěstí,
úspěchů, pohody a zdraví
všem svým čtenářům přeje
Knihovna Mokrovraty

pf

2019

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 1. prosince 2018 se uskutečnila slavnost vítání občánků.
Mezi občany Mokrovrat a Pouští byli přivítáni Filip Vajner, Amálie Mokrá, Šimon Konvička, Eliška Zajíčková a Vojtěch Schüller.
Při slavnosti zarecitovaly básničky děti z naší školy a školky.

PODĚKOVÁNÍ
Vážení spoluobčané,
ještě bychom se rády vrátily k první adventní neděli, kdy se již tradičně rozsvítil vánoční strom na návsi. Chceme poděkovat nejen dětem, ale
i všem přítomným, které neodradilo nepříznivé počasí a přišli se podívat
na vánoční vystoupení dětí z mokrovratské školy a školky. Poděkování patří
i těm, kteří podpořili naši školu zakoupením výrobků na školním jarmarku.
Odměnou pro všechny byl krásný ohňostroj.
Návštěva Mikuláše, malých čertíků v čele s velkým Luciferem a třemi
andílky proběhla 5. prosince v dopoledních hodinách. O den později nás navštívil Jiří Helekal se svým čertovským pásmem plným písniček a pohybu.
Vánoční besídka dětí z MŠ s názvem „Sníh se sype na zahrady, sněhuláky máme tady“ bylo dárkem pro rodiče v předvánočním čase, aby se potěšili se svými dětmi, tentokrát oblečenými v kostýmech sněhových vloček
a sněhuláků.
Na závěr přejeme všem spoluobčanům radostné spokojené Vánoce a hodně zdraví i štěstí v novém roce 2019.
Zaměstnankyně ZŠ a MŠ Mokrovraty
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