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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi se vrátit k několika předvánočním akcím v našem městě.
První bylo rozsvícení stromu ve Starém Kníně v sobotu 25. 11. v tradičně
komorním prostředí obnovené hasičské zbrojnice. V pátek 1. 12. se konalo
tradiční rozsvícení a požehnání vánočního stromu – tentokráte s novým
osvětlením. Já osobně coby konzervativec jsem nebyl úplně pro, ale myslím
si, že výsledek je pěkný. Jsem rád, že náměstí bylo zaplněno dětmi i dospělými, nechyběl tradiční svařáček a klobáska od našich hasičů a nově
dobré vdolečky. Děkuji panu faráři za požehnání, dětem ze školy a učitelům
a mému bratrovi se svými žačkami.
V sobotu 2. 12. jsme se sešli v místní sokolovně se starší generací na
předvánočním posezení. Díky pěknému počasí se připravené stoly zaplnily téměř do posledního místečka. Přivítali jsme i nejstarší občanku paní
Andulku Malčánkovou. Program byl tradiční a zásluhou naší Evičky Jarolímkové jsme se také jako vždy nenudili. Velice působivé bylo závěrečné
zpívání - Ta naše písnička česká - s živým řetězem všech přítomných.
Stejný den v podvečerních hodinách proběhlo i rozsvícení vánočních
stromů v Sudovicích a Libčicích, obojí v pohodové atmosféře na návsích
v těchto částech města.

Titulní kresba:
Vánoční strom
Novoknínsk¯
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Od 20. 11. do 3. 12. obohatila vánoční čas Vánoční prodejní výstava
v Mincovně a také tradiční výstava betlémů – letos prvně s velkým
Třebechovickým Vokounovým betlémem.
Děkuji všem, kteří svou prací
a nadšením všechny tyto akce připravili, a přispěli tak k obohacení
adventu tradičními akcemi. A samozřejmě i díky všem zúčastněným – bez nich by to nebylo ono.
Na závěr přeji Vám všem pohodové a radostné Vánoce, hodně lásky a zdraví do nového roku 2018.

Ing. Tomáš Havlíček
starosta
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zasedání městské rady a zastupitelstva města
USNESENÍ č. 28/17 ze zasedání Zastupitelstva města Nový Knín ze dne 23. 11. 2017
• USNESENÍ č. 1 – 28/2017 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
volí ověřovatele zápisu
–
pana
PaedDr. Miloše Petříka a pana Josefa Máchu.
• USNESENÍ č. 2 – 28/2017 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje upravený program zasedání zastupitelstva.
• USNESENÍ č. 3 – 28/2017 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
bere na vědomí informaci starosty
města o investičních akcích.
• USNESENÍ č. 4 – 28/2017 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
projednalo situaci v provozování
vodohospodářské infrastruktury.
• USNESENÍ č. 5 – 28/2017 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje přijetí Ing. Martina Kolaříka na částečný úvazek jako zaměstnance města.
• USNESENÍ č. 6 – 28/2017 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje servisní smlouvu č. 1
k provádění servisu údržby a oprav
ČOV kanalizace a vodovodu Nový
Knín a pověřuje starostu podpisem
dané smlouvy. Znění smlouvy je nedílnou součástí tohoto usnesení.
• USNESENÍ č. 7 – 28/2017 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje
rozpočtovou
změnu
Novoknínsk¯

4/2017. Rozpis jednotlivých položek
je nedílnou součástí tohoto usnesení.
• USNESENÍ č. 8 – 28/2017 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje svým neuvolněným členům za výkon funkce odměnu za
měsíc v nezměněné výši takto:
Místostarosta 16 633,- Kč, člen rady
1 541,- Kč, předseda výboru – komise
721,- Kč, člen výboru – komise 588,Kč a člen zastupitelstva bez další
funkce 499,- Kč.
Předsedům a členům komisí a výborů
je odměna vyplácena pouze za měsíc,
ve kterém komise nebo výbor zasedá.
Odměna bude poskytována od
1. 1. 2018. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena
zastupitelstva obce bude odměna
poskytována ode dne složení slibu.
V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna
poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.
• USNESENÍ č. 9 – 28/2017 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
projednalo zápis kontrolního výboru a ukládá starostovi města, aby
žádané podklady dodal kontrolnímu
výboru ke kontrole do příštího zasedání kontrolního výboru, které se
bude konat na začátku prosince.
• USNESENÍ č. 10 – 28/2017 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje pátého člena kontrolního výboru paní Ing. Jaroslavu Michálkovou.
zpravodaj
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• usnesení č. 11 – 28/2017 – zm
zastupitelstvo města nový knín
schvaluje návrh ochrany střešní
konstrukce a stropní konstrukce historického špýcharu od ﬁrmy Chytré
střechy v celkové ceně 275 656,- Kč
bez DPH a pověřuje starostu města
podpisem smlouvy dle nabídky.
• usnesení č. 12 – 28/2017 – zm
zastupitelstvo města nový knín
schvaluje vypsání opakovaného výběrového řízení na akci Komunikace
Sudovice a podání žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v roce
2018 a spoluúčast města ve výši min.
50 % rozpočtu akce do 2.0 mil. Kč
a prověří možnost uplatnění obnovy dešťové kanalizace z předmětné
dotace.
• usnesení č. 13 – 28/2017 – zm
zastupitelstvo města nový knín
schvaluje celkovou výši příspěvků
z fondu sportu a kultury pro rok
2017 – SK Nový Knín 206,- tis. Kč
a TJ Sokol Nový Knín 200,- tis. Kč.
• usnesení č. 14 – 28/2017 – zm
zastupitelstvo města nový knín
projednalo stav vozového parku
města a pověřuje radu města doporučením vhodného řešení.

• usnesení č. 15 – 28/2017 – zm
zastupitelstvo města nový knín
schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-126010760/1/1 Nový Knín, Žižkova k pozemku p. č. 590/15 v k. ú. Nový Knín
ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., se
sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, IČ
24729035 a pověřuje starostu města
podpisem příslušné smlouvy.
• usnesení č. 16 – 28/2017 – zm
zastupitelstvo města nový knín
schvaluje záměr koupě pozemků
p.č. st. 72 a 1010/7 v k.ú. Chramiště.
• usnesení č. 17 – 28/2017 – zm
zastupitelstvo města nový knín
schvaluje
navýšení
rozpočtu
ZŠ a MŠ Nový Knín na rok 2017
o 194 929,- Kč na pokrytí ﬁnančních
nákladů na plat pedagoga a zákonné odvody v souvislosti se zřízením
další šesté třídy od 1. 9. 2017 a pověřuje starostu města k jednání
s dotčenými obcemi o spoluúčasti na
těchto nákladech.
Ing. Tomáš Havlíček, starosta města
Petr Chmelík, místostarosta
V Novém Kníně dne 23. 11. 2017

usnesení č. 76/17 ze zasedání rady města nový knín ze dne
27. 11. 2017
• usnesení č. 1 – 76/2017 – rm
rada města nový knín schvaluje
program zasedání Rady města Nový
Knín.
• usnesení č. 2 – 76/2017 – rm
rada města nový knín schvalu-
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tění nových parkovacích míst na
sídlišti v Novém Kníně u bytových
domů č. p. 425–429.
• USNESENÍ č. 4 – 76/2017 – RM
Rada města Nový Knín projednala výzvu Stavebního úřadu Nový
Knín na udržovací práce hřbitovní
kaple a pověřuje starostu provést
zajišťovací práce uvedené ve výzvě
stavebního úřadu.
• USNESENÍ č. 5 – 76/2017 – RM
Rada města Nový Knín projednala žádost ředitele Hornického
muzea v Příbrami o rozšíření služby informačního centra Nový Knín
a konstatuje že v současné době
neuvažuje o zřízení nového pracovního místa.
• USNESENÍ č. 6 – 76/2017 – RM
Rada města Nový Knín projednala žádost o odpuštění stočného při
poruše pojistného ventilu paní L.P.
a toto potvrzuje.
• USNESENÍ č. 7 – 76/2017 – RM
Rada města Nový Knín projednala nabídku dodávku el. energie od
společnosti Bohemia Energy a nesouhlasí se změnou dodavatele
elektrické energie.
• USNESENÍ č. 8 – 76/2017 – RM
Rada města Nový Knín projednala žádost o pronájem pozemku p. č.
918/22 v k. ú. Nový Knín a postupuje žádost k projednání stavební
komisi.
• USNESENÍ č. 9 – 76/2017 – RM
Rada města Nový Knín projednala
žádost o koupi pozemku p. č. 570/10
v k. ú. Nový Knín a postupuje žádost
k projednání stavební komisi.
Novoknínsk¯

• USNESENÍ č. 10 – 76/2017 – RM
Rada města Nový Knín projednala žádost o přidělení bytu paní K. Š.
a konstatuje že v současné době
nemá město Nový Knín žádný volný
byt.
• USNESENÍ č. 11 – 76/2017 – RM
Rada města Nový Knín projednala žádost o přidělení bytu T. E.
a L. R. a konstatuje, že v současné
době nemá město Nový Knín žádný
volný byt.
• USNESENÍ č. 12 – 76/2017 – RM
Rada města Nový Knín projednala žádost o vyhrazené parkovací
místa na náměstí Jiřího z Poděbrad
a konstatuje, že v současné době
nemá město Nový Knín řešen systém rezidenčního stání.
• USNESENÍ č. 13 – 76/2017 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje
realizaci tří dopravních radarů na
příjezdových komunikacích do města Nový Knín.
• USNESENÍ č. 14 – 76/2017 – RM
Rada města Nový Knín projednala situaci s parkováním autobusů
na území města a pověřuje starostu
jednáním s dopravcem o zjednání
nápravy.
• USNESENÍ č. 15 – 76/2017 – RM
Rada města Nový Knín projednala
situaci s parkováním na náměstí Jiřího z Poděbrad a pověřuje starostu
jednáním s Policií ČR jednáním ohledně zajištění dodržování dopravního
značení na náměstí a v jeho blízkosti.
Ing. Tomáš Havlíček, starosta města
Petr Chmelík, místostarosta
V Novém Kníně dne 27. 11. 2017

zpravodaj
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sdělení radnice
provoz na městském úřadu nový knín v době vánočních svátků
V pátek 22. 12. 2017 bude Městský úřad Nový Knín v provozu do 12.00 hodin. V pátek 29. 12. 2017 bude v provozu také do 12.00 hodin. Ostatní dny
mezi svátky bude na úřadu běžný provoz. Stavební úřad bude ve dnech
28.–29. 12. 2017 uzavřen.

upozornění
Vzhledem k nekázni některých občanů, kteří neustále nerespektují úřední
hodiny na městském úřadě, bude od Nového roku po dohodě s Radou města
každé úterý městský úřad uzamčen. Podatelna bude fungovat na zazvonění
u dveří.
Pracovníci MěÚ

betlémské světlo v novém kníně
Plamínek světla zapalovaný každoročně před Vánoci
v betlémské jeskyni, v níž se podle tradice narodil Ježíš
Kristus, a rozvážený skauty po celé Evropě jako symbol
míru, přátelství a Vánoc bude již tradičně i u nás v Novém Kníně.
SoBota
K dispozici bude v sobotu 23. 12. 2017 od 13.30 do 15.30
v městské knihovně v novém kníně a ve stejném čase 23. 12.
ho budou skauti v lucerničkách roznášet do domácností.
2017
Není možné zazvonit u všech dveří, pokud chcete mít jistotu,
přijďte za námi do knihovny nebo napište SMS se jménem
a adresou na 605 772 293. Budeme rádi, když světýlko potěší co nejvíce lidí.
Novoknínští skauti přejí všem krásné vánoční svátky
a šťastný nový rok 2018.
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kentauři nk
Příjemné a klidné prožití vánočních svátků a vše
nejlepší do nového roku 2018 všem spoluobčanům
Nového Knína přejí Kentauři NK.

črs mo inFormuJe
črs, z.s., mo nový knín – termíny výdejů
povolenek
leden – 6. 1., 13. 1., 20. 1. a 27. 1. 2018 od 9–11.30 v budově zdravotního
střediska na náměstí v Novém Kníně – zadní vchod.
Místní organizace rybářů přeje všem svým členům i jejich rodinám
šťastně prožité svátky vánoční a hodně zdraví a pohody do roku 2018.

zŠ a mŠ nový knín
Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Nový Knín přeje všem dětem mateřské školy, všem žákům základní školy, všem jejich rodičům, zaměstnancům školy, občanům Nového Knína i všem dalším spolupracovníkům a příznivcům školy krásné prožití vánočních svátků a jen vše dobré v roce 2018.
PaedDr. Miloš Petřík, ředitel školy

čhJ libčice
Jménem České hasičské jednoty Libčice bych vám rád popřál klidné
Vánoce, šťastný vstup do nového roku a v neposlední řadě hodně zdraví.
Josef Kolka – starosta sboru ČHJ Libčice
výroční valná hromada čhJ libčice proběhne 13. 1. 2018 od 19.00 hodin
v Hospůdce na návsi v Libčicích. Srdečně zveme všechny naše členy.

Novoknínsk¯
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rozsvícení vánočního stromečku v libčicích
Libčické rozsvícení proběhlo v sobotu 2. 12. 2017. V přátelské atmosféře
jsme se sešli na libčické návsi, kde nás přivítali naši hasiči. Po úvodních slovech se rozsvítil malý stromeček, který od loňského roku pěkně zakořenil
a povyrostl. Hasiči si připravili kulturní vstup, opět se hráli a zpívali koledy
a vánoční písničky v doprovodu 5 ﬂéten, kytary a kláves. Všem účinkujícím
tímto děkuji za odvahu vystoupit před sousedy, a zpříjemnit jim tak sobotní
odpoledne. Po hudebním vystoupení obdaroval všechny přítomné děti malý
andílek balíčkem sladkostí.
Samozřejmě nemohla chybět ani soutěž o nejlepší moučník. Tentokrát se zúčastnilo 7 cukrářek a 1 cukrář. Výherci jsou: 3. místo Jarča Hrubá,
2. místo Pavel HIHI Ebr a na 1. místě Vlaďka Cihelková. Vlaďka otvrdila své
vítězství již potřetí v řadě. Všichni byli obdarování silikonovými formami
na pečení, asi aby nevyšli ze cviku. Po vyhodnocení mohli zákusky ochutnat i všichni přihlížející. Jako každý rok si hasiči připravili pro své sousedy
i vynikající občerstvení: horký svařák, studené pivečko a také klobásy, grilované hermelíny a vynikající halušky, na které se sjíždějí i občané z přilehlých obcí.
Za organizátory mohu říci, že nás velice těší hojná účast, a to že někteří vydrží až do večerních hodin. Bylo velice příjemné chvilku se zastavit
a poklábosit se sousedy a známými.
Videozáznam z této akce můžete shlédnout na www.regiotv.cz
Za ČHJ Libčice – Jana Kolková

knihovna
Vážení a milí čtenáři,
jen pár dní zbývá do chvíle, kdy
se přestane psát letopočet 2017.
Někteří tento čas prožívají v naprosté pohodě jako každé jiné dny
a někteří propadají spěchu a shonu, aby vše stihli do Vánoc či na závěr roku. V takovéto dny je umění se
zastavit a říci si, že vlastně vánoční čas není o tom, kolik dárků bude pod
stromečkem nebo jak bohatý bude náš stůl či kolik světýlek nám svítí na
domě. Tento čas by měl být o tom, že se můžeme těšit na setkávání s rodinou, které s tím souvisí. Mnozí lidé také k závěru roku bilancují, co se jim
za tu dobu povedlo, čeho dosáhli a kam příští rok bude směřovat ve své
kariéře ... možná by bylo dobré také popřemýšlet a zpytovat svědomí, kolik
svého času člověk věnuje svým nejbližším. Chtěla bych tímto říci, že jestliže
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si přejeme krásné Vánoce a mnoho zdraví do nového roku, aby to nebyly
jen fráze. Snažme se, abychom nestrádali především citově – nebuďme lhostejní k utrpení druhých. Věnujme se také sousedskému setkávání – vždyť
pokud jsou soudržní lidé mezi sebou, nejsou zbytečné pře – nezalézejme do
svých ulit, řešme problémy, když nastanou, a nevytvářejme si je sami – vše
se dá vyřešit v klidu. Prostě : carpe diem – užívejme dne a važme si života…
Teď, když jsem na vás vychrlila své pocity a myšlenky, bych vám všem,
nejen čtenářům knihovny, chtěla skutečně od srdce popřát pohodové svátky
vánoční, příjemného Silvestra –a to nemusí být u televize – třeba si zahrajte
karty nebo Člověče, nezlob se a nebo si vezměte do ruky knihu ;-) Zároveň
se přimlouvám za naše čtyřnohé členy rodiny – omezte prosím, nebo nejlépe vůbec nepoužívejte zábavnou pyrotechniku!!!
A na úplný závěr technická připomínka:
Provoz knihovny: dne 22. 12. 2017 a dále celý týden mezi svátky bude
knihovna uzavřena – upozornění bude samozřejmě i na vratech.
Otvíráme zase až 2. 1. 2018.
Tak abych ještě nezapomněla. Hodně zdraví nejen do nového roku!
Vaše knihovnice Marie Kápičková

Sbor dobrovolných hasičů Nový Knín
přeje všem svým členům a příznivcům příjemné prožití vánočních
svátků, hodně zdraví, štěstí a úspěchů do roku 2018.
Děkujeme za přízeň, spolupráci a podporu městu Nový Knín.
Anna Říhová Kalianková, starostka SDH Nový Knín

Přání 23. okrsku sborů dobrovolných hasičů
23. okrsek sborů dobrovolných hasičů děkuje všem členům za jejich práci v roce 2017, za podporu a spolupráci města Nový Knín a obce Chotilsko,
a přeji všem hodně zdraví, pohody a štěstí do nadcházejícího roku 2018.
Miroslav Konopásek, starosta 23. okrsku SDH

Novoknínsk¯
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vánoční zamyŠlení nad Jesličkami
V těch dnech vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby
se v celé říši provedlo sčítání lidu. To bylo první sčítání
a konalo se, když byl v Sýrii místodržitelem Kvirinius.
Šli tedy všichni, aby se dali zapsat, každý do svého města. Také Josef se odebral z galilejského města Nazareta vzhůru do Judska
do města Davidova, které se jmenuje Betlém, protože byl z rodu a kmene
Davidova, aby se dal zapsat spolu s Marií, sobě zasnoubenou ženou, která
byla v požehnaném stavu. Když tam byli, naplnil se jí čas, kdy měla porodit.
A porodila svého prvorozeného syna, zavinula ho do plének a položila do
jeslí, protože v zájezdním útulku nebylo pro ně místo. V té krajině nocovali
pod širým nebem pastýři a střídali se na hlídce u svého stáda. Najednou
u nich stál anděl Páně a sláva Páně se kolem nich rozzářila a padla na
ně veliká bázeň. Anděl jim řekl: „Nebojte se! Zvěstuji vám velikou radost,
radost pro všechen lid: V městě Davidově se vám dnes narodil Spasitel – to
je Kristus Pán. To bude pro vás znamením: Naleznete děťátko zavinuté do
plének a položené v jeslích.“ A náhle bylo s andělem celé množství nebeských zástupů a takto chválili Boha: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi
pokoj lidem, v kterých má (Bůh) zalíbení.“ (z evangelia sv. Lukáše)
Malé dítě v jeslích patří neodmyslitelně k poezii Vánoc: pohled na Ježíška takřka samo sebou v nás vyvolává pocity něžnosti a dojetí. Bylo by
možné zůstat u těchto „hezkých pocitů“, u „romantické nálady“: koneckonců mnoho lidí se spokojuje jen s navozením této sváteční atmosféry. I to má
svůj smysl a odpovídá určité lidské potřebě po krásném prožití svátku, ale
je to málo: jesle nám říkají něco víc. Na první pohled se Ježíšek nijak neliší od ostatních novorozeňat: legendy a lidové tradice by mu rády připsaly
„zázraky“ a neobyčejné projevy, ale evangelium je mnohem střízlivější. Je
to dítě jako každé jiné, nijak výjimečné. Až na to, že se kolem něj děje něco
zvláštního: pastýři se na něj přicházejí podívat, hvězdopravci z východu mu
přinášejí vzácné dary. A to není vše. Tito pastýři vyprávějí o tomto obyčejném dítěti zvláštní věci. Zvěst o něm se rozšiřuje: je to prý dávno vytoužený
„syn Davidův“, zachránce Izraele a celého světa, ba dokonce samotný Syn
Boží, který se vtělil – a vtělil se pro nás. Toto dítě je dáno nám. Jeho jméno
je proto Emanuel, Bůh s námi: Bůh se natolik angažuje pro nás, natolik je
s námi solidární, že přijímá náš úděl. Stává se člověkem, aby nám byl bližší.
Bere na sebe všechno to, co patří k našemu životu: v dítěti se stává dokonce
křehkým, slabým, zranitelným. Bůh k nám tedy nepřistupuje s mocí a slávou, ale ve slabosti. Abychom se ho nebáli. Abychom před ním neutíkali,
zdrceni Božím majestátem. Malý Ježíš je skutečně „Bůh pro člověka“: je
to Bůh s lidskou tváří, nám přijatelný. Nemusíme se obávat, zda „můžeme“
k tomuto dítěti přistoupit: nemůže nám ublížit. Neohrožuje nás. Může se
k němu blížit mocný či slabý, chudý bezdomovec či bohatý obchodník, „hříšný“ nebo ctnostný. Pro každého je toto dítě přijatelné a blízké.
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Malý Ježíš nám ukazuje, že Bůh pro nás není nebezpečný. On je na
naší straně, pro nás. Bůh sám nás sice opakovaně o tom ujišťoval slovy, ale
nyní dává viditelnou záruku své náklonnosti. Je to náklonnost „hmatatelná“,
vždyť Bůh se k nám sklonil a přijal náš lidský život, a to zcela. V malém Ježíši
se Bůh zjevuje jako „Bůh na míru člověku“, dosažitelný každému bez rozdílu.
Co pro mě znamená ono dítě položené v jeslích?
Přeji všem našim spoluobčanům pokojné prožívání Vánoc a do nového
roku 2018 Boží požehnání.
Vyprošuje a žehná P. Josef Andrejčák O.Cr.

J
Bohoslužby o Vánocích ve staroknínské farnosti:

24. 12.

4. adventní neděle
Štědrý den

25. 12.

narození Páně

26. 12.

Svátek sv. Štěpána

27. 12.
29. 12.

Svátek sv. Jana
Svátek sv. Betlémských
dětí
pátek

30. 12.

sobota

31. 12.

neděle svátek Svaté
rodiny

1. 1.

Slavnost Matky Boží,
Panny Marie

2. 1.
3. 1.
4. 1.

úterý
středa
čtvrtek

28. 12.

10.30
15.00
21.00
24.00
8.30
10.30
8.30
10.30
16.00
15.00

Starý Knín
Živohošť
Borotice
Starý Knín
Borotice
Starý Knín
Borotice
Nový Knín
Nový Knín
Čelina

16.00 Nový Knín
17.00
15.00
17.00
8.30
10.30
15.00
8.30
10.30
17.00
8.00
16.45

Novoknínsk¯

Nový Knín
Libčice
Nový Knín
Borotice
Starý Knín
Živohošť
Borotice
Starý Knín
Velká Hraštice
Nový Knín
Borotice

vigilie
vigilie
Rybova mše vánoční
Brixi – pastorální mše D dur

koncert farního sboru
mše s žehnáním vína
setkání dětí u jesliček, mše svatá
koncert – Rybova mše vánoční
mše svatá
obnova manželských slibů
obnova manželských slibů
obnova manželských slibů
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5. 1.

první pátek v měsíci

6. 1.

slavnost Zjevení Páně

7. 1.

neděle svátek Křtu Páně

17.00

Nový Knín

16.00 Starý Knín

studna ve Starém Kníně – požehnání
vody

17.00
8.30
10.30
15.00

mše svatá

Nový Knín
Borotice
Starý Knín
Živohošť

Touto nedělí končí vánoční doba, zpěv koled, výzdoba, jesličky.
Svátek Křtu Páně je především epifanií neboli zjevením Kristovy osoby.
Právem řadí východní liturgie tento svátek ke zjevení mudrců a k zázraku
v Káně (Jan 2,1-11), kde je řečeno, že „Ježíš zjevil svou slávu a jeho učedníci
v něho uvěřili“. Zároveň je dnešní svátek zakončením vánoční doby. Přirozeně nás však musí napadnout otázka, jak souvisí křest s tajemstvím narození.
Souvislost je velmi prostá: v obou případech se jedná o zjevení. Syn Boží se
vtělil, a tak ukázal (zviditelnil, učinil přístupným našim očím) svoji slávu, důstojnost (Jan 1,14: „A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Viděli jsme
jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn.“)
I evangelista Lukáš potvrzuje, že Kristovým narozením se zjevila Boží sláva (Lk 2,9: „sláva Páně se rozzářila“; 2,14: „nebeské zástupy chválily: sláva na
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výsostech“). Ježíšova sláva (důstojnost) se posléze zjevila i třem mudrcům (Mt
2,11), svatebčanům v Káni (Jan 2,1n.), Janu Křtiteli po křtu v Jordánu (Otcova
slova a sestupující Duch zjevují, kdo Ježíš doopravdy je – člověk obdařený důstojností Božího Syna – Dárce života). Jasně tedy vidíme, že všechny tyto události vánočního okruhu mají jako společného jmenovatele zjevení slávy. A tou
slávou můžeme rozumět vyzařování Božího charakteru, identity. V těchto
událostech poznáváme, kdo Bůh je – on se nám zjevuje a dává v Synu.

Vážení spoluobčané,
přejeme Vám i všem Vašim blízkým příjemné prožití
vánočních svátků a do nového roku 2018 pevné zdraví,
hodně štěstí a spokojenosti.
Sdružení ZLATOHORNÍ MĚSTO NOVÝ KNÍN

Tříkrálová sbírka 2018
Vážení spoluobčané, na přelomu roku Farní charita opět
připravuje Tříkrálovou sbírku. Jistě se sluší podat zprávu
o použití prostředků Tříkrálové sbírky 2017. Malá část prostředků (1 500 Kč) byla použita na podporu studenta střední
školy, který se ocitl ve velmi obtížné životní situaci (těžká nemoc jeho živitele) – se žádostí o pomoc se na nás obrátila jeho střední škola. Dále jsme
z prostředků sbírky částečně podpořili nákup dvou mechanických vozíků
(10 629 Kč), dvou polohovacích postelí (35 000 Kč)
a chodítka s oporou (5 561 Kč) pro naši půjčovnu
rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Potřeba takovýchto pomůcek stále stoupá. Všem dárcům vřele děkuji.
Prosím pro sbírku roku 2018 o stejnou štědrost a podporu jako v roce uplynulém. Potřební
lidé jsou stále mezi námi.
Přeji pokojné prožití svátků Božího narození,
lásku a porozumění v rodinách a také požehnání
pro naše počínání v nadcházejícím roce 2018.
dr. Stanislav Žák, ředitel Farní charity Starý Knín
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m.a.p. a m.a.s. v roce 2017
V průběhu celého roku realizuje MAS Brdy-Vltava projekt s názvem
Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš. V rámci projektu spolupracujeme se základními a mateřskými školami a dalšími organizacemi ve
vzdělávání na Dobříšsku a Novoknínsku. V roce 2017 jsme zrealizovali řadu
vzdělávacích seminářů. Podařilo se nám uspořádat seminář zaměřený na
badatelsky orientovanou výuku, asertivní dovednosti a podporu správné
komunikace, supervizi, kritické myšlení, psychohygienu a další. Pokračovali jsme také v setkávání pracovních skupin složených ze zástupců mateřských, základní škol a aktérů v neformálním vzdělávání. Se členy pracovních skupin jsme připravili neinvestiční projekt spolupráce škol s názvem
Divadelní akademie pro 1. a 2. stupeň. Tento projekt jsme zvládli v září 2017
podat do výzvy na Budování kapacit pro rozvoj škol II z OP VVV. V době
psaní článku jsme bohužel ještě neznali výsledek hodnocení našeho projektu. V průběhu roku se také dvakrát sešel Řídící výbor MAP, který představuje rozhodovací platformu v procesu akčního plánování oblasti vzdělávání
v území Dobříšska a Novoknínska a posvěcuje záměry škol (a zřizovatelů)
v investiční oblasti. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem členům pracovních skupin a Řídícímu výboru MAP za tvůrčí a přátelskou atmosféru,
která při všech setkáních panovala. Velmi si vážíme vašeho času, který
s námi do aktivit projektu vkládáte.

16

Novoknínsk¯

zpravodaj

12 / 2017

sk nový knín – zklamání i radost
Při hodnocení výkonů našich šesti mužstev soutěžících během podzimu zavládlo jak zklamání, tak i radost. Zklamání z výsledků prvního mužstva dospělých,
obrovská radost s působením mládežnických týmů.
Nejprve zklamání:
Naše první mužstvo dospělých prožilo v letošním roce dvě naprosto odlišné soutěžní části: Po skvělém jaru, kdy naše mužské áčko výbornými výkony
potvrdilo svou účast v 1. A třídě, přišlo na podzim značné vystřízlivění. S dvěma body se krčíme na posledním místě v tabulce, s čímž není spokojený ani
výbor SK Nový Knín, ani příznivci a ani hráči samotní. Jsme si vědomi toho,
že neuspokojivému postavení v tabulce mohlo napomoct neočekávané oslabení kádru v podobě přerušení kariéry J. Svárovského a očekávané přerušení
P. Fialy, ale jsme přesvědčeni, že v silách mužstva byly mnohem lepší výsledky a tudíž i postavení v žebříčku. Všichni věříme, že do jarní části soutěže
vyběhne tým, který se nevzdá a o lepší umístění se ještě popere.
Co se týká rezervního týmu mužů, převládá spokojenost především
s tím, že v mužstvu dostávají šanci někteří mladí hráči. Mnozí však mají
více zájmů a je složité je kloubit právě s fotbalem. S tím nejsme spokojeni,
na druhé straně respektujeme vůli každého z nich. Samozřejmě šanci budeme dávat hlavně těm, kteří budou mít fotbal na prvním místě.
To nejlepší nakonec:
Radost nám naproti tomu dělá mládež. Také na podzim soutěže hrála
čtyři mužstva a hned tři z nich postoupila do jarního ﬁnále. Byli to jak starší a mladší žáci, tak i mladší přípravka, která hraje jako sdružený tým spolu
s Prostřední Lhotou. Právě ve spolupráci s okolními oddíly přitom vidíme
další budoucnost rozvoje fotbalu v našem městě. V dnešní době, kdy je poměrně obtížné přesvědčit rodiče o potřebě sportování jejich ratolestí, je tato
součinnost přímo nutností. Je ale třeba zapomenout na lokální zájmy, hraní
si na svém písečku. Vede nás k tomu i skutečnost, že přes několik náborů se
nám nyní nedaří získávat hlavně ty nejmenší, ročníky 2008 a mladší. Proto
opět vyzýváme rodiče, aby se v případě zájmu na nás obrátili a své děti ke
sportování přihlásili. Kontakty naleznete na našich webových stránkách
www.sknovyknin.cz.
Velice si vážíme podpory, kterou nám každoročně poskytuje naše město.
Bez ní bychom jen s obtížemi zajišťovali chod především mládežnických kategorií a udržovali fotbalový areál. V tomto roce jsme například díky tomu
vypískovali fotbalovou plochu, opravili některá zařízení a vybavení hřiště.
S ohledem na uvedenou skutečnost, že máme již šest týmů, však už přestává
vyhovovat tréninkovým a herním potřebám stejně tak i požadavkům fotbalových orgánů. Týká se to jak zázemí, tedy kabin, sociálních zařízení apod.,
ale také vlastního sportoviště. Jednoduše řečeno, na hřiště u sokolovny se
už zkrátka jen s obtížemi vejdeme. To způsobuje problémy s jeho údržbou
hlavně s přípravou na mistrovská utkání. Cestu vidíme ve sdružení zájmů
Novoknínsk¯
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většiny sportovních subjektů ve městě a třeba i školy na vybudování integrovaného sportoviště, na kterém by bylo možné se celoročně připravovat. To
přitom vidíme jako základní úkol našeho klubu pro příští rok.
Děkujeme trenérům, hráčům, jejich rodičům a rodinám, činovníkům, fanouškům, prostě VŠEM, kteří se na činnosti SK Nový Knín podílejí
– ať je to aktivní hrou a činností nebo jakoukoliv podporou.
Vážení čtenáři, příznivci, činovníci, trenéři, hráči,
přejeme Vám prožití krásných svátků vánočních a všeho nejlepšího
v novém roce 2018!
Ing. Radek Hrubý
předseda SK Nový Knín, z. s.
Zdeněk Makovička
sekretář předseda SK Nový Knín, z. s.

příspěvky občanů
co možná říká příběh mudrců od východu
Ten pohled známe snad všichni. Uprostřed scény stojí chlév – starý,
chátrající. Přední stěna už chybí, takže je vidět dovnitř. A tam jesle se
senem, v nich leží novorozené dítě, malý Ježíšek. Hned vedle spatříme
Marii a Josefa, někde u zadní stěny možná volka a oslíka. Krajinu ozařuje jasná hvězda, někde nad stájí se vznášejí andělé. Z okolí se scházejí
pastýři s ovcemi. Možná i s jiným zvířectvem, někdy spatříme hovězí
dobytek, někdy i husy nebo slepice, ovce však nechybí prakticky nikdy.
A konečně se jdou na tuto neobvyklou podobu lidského zrození podívat
i další obyvatelé z idylického městečka na pozadí.
Ale teď pozor! Kdo se to tak rychle vetřel mezi příchozí z okolí a přiblížil se až k samotnému místu zrození? Vidíme tři jezdce. Jeden se veze
na koni, druhý na slonu, třetí na velbloudu. Ještě malý okamžik, než seskočí ze sedel a k nohám sotva zrozeného dítěte složí své dary. A hvězda
dál září, andělé se vznášejí, vyzpěvují do náhle prozářené noci a novorozené dítě leží na seně. Za chvíli asi bude potřebovat přebalit, protože
i ten největší velikán lidských dějin začínal svůj pobyt na této Zemi jako
bezmocný tvoreček zcela závislý na péči druhých. Ale to už samozřejmě
naše scéna nezachycuje – ono by to tu krásnou idylku tak trochu kazilo.
Potud popis výjevu, který známe z mnoha kostelních i domácích betlémů, výjev, který si již řadu generací spojujeme s Vánocemi, a to nejen
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těmi českými. A to i přes to, že celý výjev musíme poskládat z úryvků
dvou evangelií – a ani potom tam nenajdeme vše.
Největší část celého výjevu hledejme v Lukášově evangeliu. Tam najdeme příchod Marie a Josefa do Betléma, marné shánění ubytování a porod v chlévě. Následuje zpěv andělů a příchod pastýřů. Pak děj poposkočí
o osm dní, Ježíšek je dle židovských zvyklostí obřezán, vzápětí se ocitneme na konci Mariina šestinedělí (v kralickém překladu je použit výraz
„A když se naplnili dnové očišťování Marie podlé zákona Mojžíšova“), kdy
bylo dítě doneseno do jeruzalémského chrámu, aby bylo předloženo knězi
Simeonovi. A pak už se děj přeskočí téměř o dvanáct let a pak rovnou do
období Ježíšovy dospělosti. O třech jezdcích či dokonce králích nikde ani
slovo.
Přesuňme se proto do evangelia Matoušova. Pokud jde o popis Ježíšova
narození, je skoupé. Dozvíme se tam pouze to, že se odehrálo v Betlémě.
Příběh mudrců, kteří se novorozenému Ježíškovi přišli poklonit, však je
zde vylíčen poměrně barvitě – ještě se k němu vrátíme. Ani zde se však
nedozvíme, jak se jmenovali, a dokonce ani to, že byli tři – to se do církevní tradice dostalo až později. Výslovně o třech mudrcích se jako první
zmiňuje Órigenés1 na počátku 3. století. Odkud si tento počet odvodil, se
už asi nedozvíme, jako nejpravděpodobnější se zdá, že jej k němu přivedl
počet darů, které betlémskému dítěti přinesli. To, že mělo jít o krále, se poprvé objevilo u svatého Caesaria z Arles v 6. století. Ani zde nevíme, jak k
tomuto závěru došel – někdy se má za to, že na základě desátého verše ze
72. žalmu: „Králové při moři a z ostrovů pocty mu přinesou, králové Šebejští a Sabejští dary obětovati budou.“ Jména Kašpar, Melichar a Baltazar se
objevují v lidových vyprávěních asi v 7. století, najdeme je i v Ravenně na
freskách vytvořených někdy po roce 560. Na jakých zvířatech oni mudrci
– či králové – přijeli, má nejspíš původ v tradici ještě mladší.
Vraťme se však zpět k příběhu mudrců, jak jej zaznamenává druhá
kapitola Matoušova evangelia. Stojí totiž za připomenutí, a to i přes to, že
k idylce, která na nás dýchá z mnohých betlémů, má hodně daleko. Nebo
možná právě proto.
Poprvé se s mudrci setkáváme v Jeruzalémě v situaci, kdy je tam zavedla hvězda, která se jim zjevila na východě. Jenže právě v Jeruzalémě
se jim ztratila z očí. A tak se začali vyptávat, kde že se má narodit „židovský král“. Nebyla to nejšťastnější formulace, ale je možné, že zde „zapracovala“ jazyková bariéra. A jelikož nejen v Čechách se všechno rozkecá,
jejich vyptávání se doneslo až k Herodovi, tehdejšímu králi Judeje (byť
podřízenému tehdejšímu římskému impériu).
Toho skutečnost, že by se mu snad měl narodit konkurent, znepokojila. Proto se poradil s velekněžími a ti si vzpomněli, že prorok Micheáš
(Mich. 5, 2) se zmiňuje o Betlémě. Povolal si tedy mudrce k sobě, požádal
je, aby se do Betléma vypravili, a až se budou vracet, aby mu dali přesnější zprávy, protože i on by se chtěl tomu dítěti poklonit. Měl samozřejmě
jiné úmysly. Jinak by nebylo nic jednoduššího než se vydat na cestu s muNovoknínsk¯
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drci a poklonit se společně. Nebyla by to příliš náročná výprava – z Jeruzaléma do Betléma je to něco kolem deseti kilometrů. Jenže i mudrci mají
někdy své dny, a tak jim Herodovo přání nijak divné nepřipadalo. Vydali
se tedy do Betléma, zanechali dítěti dary – zlato, kadidlo a myrhu – a už
už se chystali vrátit, když ve snu dostali pokyn, aby se Herodovi vyhnuli.
Domů se tedy vydali jinou cestou.
Ve stejnou dobu měl sen i Josef. Anděl mu řekl, aby vstal, vzal rodinu
a uprchl do Egypta, protože Herodes chce dítě zabít. Josef poslechl –
a ještě téže noci se rodina vytratila.
Za jak dlouho si Herodes uvědomil, že se mudrců nedočká, v evangeliu
napsáno není. Ale když už mu to došlo, dal v Betlémě pro jistotu povraždit všechny chlapce ve věku do dvou let. Kolik těch zavražděných dětí
bylo, není v evangeliu uvedeno; středověcí autoři uvádějí až 144 tisíc obětí. Moderní historici jsou mnohem střídmější: s ohledem na tehdejší počet
obyvatel jejich odhady hovoří maximálně o desítkách zabitých chlapců.
Když později Herodes zemřel, dostal Josef pokyn k návratu. Když však
uslyšel, že v Judeji panuje Herodův syn Archelaos (Mt. 1, 23), usadil se
raději v galilejském Nazaretu (asi 140 km severně od Jeruzaléma), kam
moc judského panovníka už nesahala.
Jenže pozor! Tady něco „neštymuje“. Jak to – „usadil se“? Nebydleli
tam už před Ježíšovým narozením? Podle Lukášova evengelia (Lk. 1, 26)
ano. A není divné ještě něco jiného? Zkusme si příběhy z Lukášova a Matoušova evangelia „sesadit“ dohromady. Zopakujme si, že podle Lukášova
evangelia byl Ježíšek osm dní po narození obřezán, poté, na konci Mariina šestinedělí, nějakých 40 dní po narození, byl zasvěcen v jeruzalémském chrámu2. A poté se – rovněž podle Lukášova evangelia – se rodina
vrátila do Nazareta.
Jak dlouho po Ježíšově narození mudrci přišli, se v Bibli nedočteme.
Pokud by tomu tak bylo v prvních čtyřiceti dnech, v Betlémě by rodinu
sice možná zastihli. Jenže pokud by ta bezprostředně poté uprchla do
Egypta (zhruba 500 kilometrů tam a 500 zpátky), jak by se stihla vrátit,
aby v předepsaný čas nechala dítě zasvětit v jeruzalémském chrámu? Zejména uvážíme-li, že tam nějakou dobu pobývali, než to hlavní nebezpečí
pomine, tedy než Herodes zemře.
Naopak v případě, že by mudrci do Betléma dorazili až po Ježíšově
uvedení do chrámu, svatou rodinu by tam už nezastihli – podle Lukášova
evangelia se totiž bezprostředně po setkání se Simeonem vrátila do Nazareta.

Órigenés, který žil v letech 185 až 253, byl řecký církevní učitel a teolog. Pocházel z Alexandrie z křesťanské rodiny (jeho otec
Leonidas zemřel v roce 202 mučednickou smrtí), později se v Césareji zabýval výkladem Bible kněžím. Během pronásledování za
císaře Decia utrpěl četná znamení, kterým později – pravděpodobně v roce 253 (někdy ovšem bývá zmiňován i rok 251) – podlehl.
Součástí jeho životopisu je i jedna pikantérie: nechal se dobrovolně vykleštit. Více informací lze najít například ve Wikipedii na
adrese https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%93rigen%C3%A9s
2
Tuto událost si například Římskokatolická církev připomíná na Hromnice, tj. 2. února.
1
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Zkrátka a dobře popisy prvních dnů Ježíšova života, pokud bychom
je chtěli brát jako přesný popis událostí, si v některých bodech navzájem
protiřečí.
Neklesejme však na mysli. Tyto příběhy svůj smysl mají – jen v nich
nehledejme přesnou kroniku, i když mnohé z nich vznikly na základě
skutečných událostí a někdy nás přivedou na jejich stopu.
Vezměme si zrovna postavy mudrců. V evangeliu se o nich píše jen
to, že přišli „od východu“ – pozdější legendy tvrdí, že to mohli být perští
hvězdopravci, kněží náboženství Zarathuštrova. Pokud by ale přišli z větší dálky, mohli to klidně být třeba hinduisté či buddhisté – v Ježíšově
době všechna tato náboženství již existovala. Když se dověděli, že se rodí
někdo, kdo přinese něco nového, stáli před volbou, jak se zachovat. Mohli
Ježíšovo narození vnímat jako příchod konkurenta jejich dosavadního
náboženství. Jako hrozbu. Jenže to oni neudělali. Jim možná došlo, že
některé podněty, které nově zrozený duchovní učitel přinese, možná budou zajímavé i pro jejich dosavadní náboženství, a to zrození pochopili
jako příležitost. A podle toho se zachovali. A kdo ví, zda z nich mudrce
nedělalo právě toto.
Dokážeme i my přijmout nové podnětné myšlenky, dokážeme si připustit, že kdosi může přijít s něčím novým? A pokud „to nové“ náhodou narušuje naše ustálená myšlenková schémata, co s tím uděláme? Odmítneme
to šmahem (je to tak trochu v lidské přirozenosti), nebo věnujeme aspoň
část svého drahocenného času přemýšlením nad tím, zda by tam nemohl
být aspoň kousek pravdy?
Opakem je v našem příběhu Herodes, který v čerstvě narozeném Ježíši viděl právě hrozbu pro svůj trůn či pro trůn svých potomků. Neoprávněně, jak se později ukázalo. Protože ten, který se v chlévě narodil,
se později za krále prohlásil – ale rovnou s dodatkem, že jeho království
není z tohoto světa. Že podstata jeho panování je jiná než ta pozemská.
Jenže než se toto stihlo projevit, byla betlémská nemluvňata povražděna
a krátce nato zemřel i sám Herodes. A že skutečné hrozby přicházely odjinud, se ukázalo až o řadu desetiletí později.
Asi to není první podobný příběh, kdy někdo, kdo se má z něčeho
strach, ublíží nevinným. A obávám se, že není podobným příběhem ani
zdaleka posledním. Obávám se, že někdy se může obětí číchsi obav stát
kdokoliv z nás.
A pokud nebudeme pozorní a nedokážeme rozeznat, co je hrozbou, co
příležitostí a co může být obojím – třeba i v závislosti na tom, jak se k tomu
postavíme – může nám hrozit i to, že se i my staneme spoluviníky utrpení
druhých. A uvědomíme si to, až když bude pozdě to nějak napravit.
Ze srdce přeji nám všem, aby se nám podobný osud vyhnul.
Miloš Hlávka
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Vážení!
Několik slov k opravám lávek a protipovodňovým opatřením.
Podle mého mínění je nejlépe udělán most, který vede k bývalé porážce.
Ten náš „kameňák“ nepotřeboval nový kabát, potřeboval udělat pořádně
povrch vozovky a pořádné nájezdy. Od silnice je to dobré, ale od Hrádku je
to s tím (sice menším) hrbem katastrofa.
Lávku na Tylově náměstí opravdu nechápu. Ta byla v pořádku, opět
stačilo udělat povrch a nové zábradlí. A že má větší průtočnost o 6 %? Co to
znamená pro nás, kteří tu žijeme? A ten stavební dozor a dozor od povodí,
těm nevadí, že veškerý materiál leží v Kocábě (cihly, kamení atd. včetně železné konstrukce)? Na co se pak Kocába za drahé peníze čistila? A vůbec, za
peníze, které lávka a „kameňák“ stály, by se opravila cesta na celém Tylově
náměstí. Od roku 2013 je to tu jak v pohraničí po válce.
A ještě k protipovodňovým opatřením. Kocába je plná naplavenin, které
po stranách zůstaly. Nejhorší situace je proti Bazalům. A nejhorší je i to,
že v těchto místech se ještě kvůli úpravám průtok zmenšil. Marně jsme na
to upozorňovali. Nás ale nikdo nikdy neposlouchá a přitom víme, o čem je
řeč. Náš dům žádná pojišťovna nepojistí a kdyby se nedej Bože něco stalo,
máme se obrátit na město nebo na povodí? Kdo nám co dá? Nejsem sama,
komu se tyto opravy nelíbí, ale jediná to říkám nahlas.
Šrámková, Nový Knín 115
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Poděkování
Děkuji tímto Zastupitelstvu města Nový Knín za blahopřání k mým narozeninám.
Zdeňka Měchurová
Rádi bychom touto cestou poděkovali Muzeu zlata za uspořádání vánoční
výstavy, na které máme možnost ukázat tradiční i netradiční ruční práce.
Velice nás těší zájem místních obyvatel, kteří navštívili výstavu a dílničky
a také přišli nasát trochu vánoční atmosféry.
Krásné prožití vánočních svátku a šťastný nový rok 2018 přejí všichni,
kteří se na výstavě podíleli
L. Musilová

VZPOMÍNÁME
Dne 4. 1. 2018 uplyne 10 let od úmrtí mého manžela pana Jiřího Macháčka. V dubnu to bude 9 let, co nás navždy opustila dcera Iva.
S láskou vzpomíná celá rodina.

JUBILANTI MĚSÍCE LEDNA 2018
•V
 lednu roku 2018 slaví své kulatiny paní
Drahoslava Radová, pan Miroslav Rada,
paní Hana Hampeková a pan Josef Skokan.
Narozeniny má také paní Marie Sadecká.
Významné jubileum slaví pan Stanislav Fiala.
Našim oslavencům přejeme pevné zdraví,
radost a štěstí do dalších let.

Měsíčník Novoknínský zpravodaj
Číslo 12/2017 vyšlo v Novém Kníně, dne 15. 12. 2017.
Ministerstvem kultury ČR evidováno po číslem MK ČR E 10608.
Vydává Městský úřad Nový Knín, nám. Jiřího z Poděbrad 1, 262 03 Nový Knín, IČ 00242888.
Uzávěrka příštího čísla: čtvrtek 25. ledna 2018.
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Česká mše
vánoční
Jana Jakuba
Ryby
zazní v naší farnosti
v neděli 24. 12. 2017 při půlnoční mši svaté
v kostele sv. Františka ve Starém Kníně
a
v sobotu 30. 12. 2017 v 15:00 hod.
v kapli sv. Jana a Pavla v Libčicích
Účinkuje smíšený chrámový sbor v Novém Kníně a sólisté
pod vedením Michaela Havlíčka.

Chotilský
zpravodaj
12 / 2017
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příloha novoknínského zpravodaJe

Vážení a milí spoluobčané,
v adventních dnech se zamýšlím, jak se s Vámi podělit o nadcházející sváteční náladu a jak s Vámi sdílet to krásné a dobré, co do našich duší právě
v tomto zvláštní energií nabitém čase přichází.
Mnohým z nás často uniká to podstatné a předvánoční shon a starosti
posledních dnů v roce zastírají to nejvzácnější, co nám tyto dny přinášejí.
Vždyť není nic důležitějšího než pohoda a příjemně strávené chvíle se svými blízkými. A žádné sebedražší dárky nenahradí okamžiky, kdy se přátelé
a rodina setkávají u vánočního stromečku, coby symbolu obdarovávání, a radují se ze štěstí druhých.
Chtěla bych poděkovat za důvěru, která mi byla dána při volbě starosty.
Budu se snažit udělat vše proto, abych Vás nezklamala.
Přeji Vám všem do nastávajících svátečních dnů jen to nejlepší. Abyste
pod stromečkem našli štěstí, zdraví a sváteční pohodu a všechny starosti se
navždy rozplynuly.
Za starým rokem zavřeme knihu a s novým rokem 2018 jako bychom brali
čistý arch papíru a tužku do ruky. Věřme, že bude šťastnější než ten předešlý.
Za obecní úřad a zastupitelstvo
Běla Tobolová, starostka

poděkování
Tímto bych chtěla poděkovat panu Jiřímu Šťástkovi za jeho dlouholetou obětavou práci pro naši obec.
Za jeho působnosti bylo vybudováno nebo opraveno mnoho míst, které
jsou dnes chloubou naší obce, za zmínku stojí například Muzeum v Chotilsku, Drtinova rozhledna aj. největší díky mu patří za boj proti těžbě
zlata, který úspěšně dotáhl do konce. To není zdaleka vše, o co se zasloužil.
Věřím, že i nadále bude pomáhat a předávat nám zkušenosti z jeho aktivní
činnosti na obci.
JIRKO, VELKÉ DÍKY!
Běla Tobolová, starostka

chotilsk¯
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chotilský receptář
Svátky jsou pryč, vystřídala je únava z hostů i vaření, navíc všechny dobroty jsou snědeny – a náhle přijde
návštěva, kterou nelze úplně odbýt. Co s tím? I když je
domácnost zdánlivě úplně vymetená, vždycky se najde
aspoň pár zbytků, ze kterých, s naší pomocí, dokážete vykouzlit mňamku, jíž svou návštěvu dobře uctíte. Je totiž
chvíle povolat do boje „CHUDÉ RYTÍŘE“! Čtěte, vyzkoušejte a budete souhlasit.

chudí rytíři i
• plátky starších knedlíků kynutých či houskových, cca 3 ks
na osobu, nebo krajíčky zbylé
veky či plátky rohlíků
• vejce na rozšlehání
• hladká mouka
• strouhanka
• mletá skořice
• moučkový cukr
• vanilkový cukr (není nutný)
• mléko nebo voda
• tuk na smažení
Plátky knedlíků či pečiva obalíme
v mouce, poté ve vejci rozšlehaném s mlékem nebo vodou, dále
ve strouhance, a osmažíme v rozpáleném tuku. Lehce poprášíme
směsí cukru, skořice a vanilkového cukru a podáváme.

chudí rytíři ii
• staré zbylé pečivo (veka, rohlíky, bílý a toastový chléb)
• povidla nebo tužší marmeláda,
džem
• hladká mouka
• mléko (voda, pivo)

II
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•
•
•
•
•
•

vejce
strouhanka
mletá skořice
moučkový cukr
vanilkový cukr (není nutný)
tuk na smažení

Chléb a veku nakrájíme na tenčí
plátky, rohlíky podélně rozpůlíme,
po jedné straně pomažeme marmeládou, slepíme dohromady. Následuje klasický trojobal: Jednotlivé
kousky obalíme v mouce, pak ve
vejci rozšlehaném s mlékem, pivem
či vodou, nakonec ve strouhance.
Osmažíme ve vyšší vrstvě tuku. Posypeme směsí cukru, vanilkového
cukru a skořice a podáváme.

chudí rytíři iii (na slano)
• starší pečivo (veka, rohlíky,
bílý a toastový chléb)
• hladká mouka
• zbytky šunky, salámu, sýra,
slaniny, oliv, sušených rajčat,
naložených hub atd.
• pivo (voda)
• vejce
• strouhanka
• tuk na smažení
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Pečivo nakrájejte na tenčí plátky,
případně rohlíky pouze rozpulte.
Zbytky pochutin nasekejte nadrobno, důkladně promíchejte,
případně jemně zvlhčete trochou
piva nebo rozšlehaným vejcem,
aby vznikla hmota schopná k
namazání na pečivo. Můžete

dle chuti okořenit. Namažte na
jednu stranu plátků pečiva, slepte
k sobě a obalte v klasickém trojobalu (mouka –vejce rozšlehané
s pivem či vodou – strouhanka).
Osmažte po obou stranách ve
vyšší vrstvě rozpáleného tuku
a po okapání podávejte.

Chudí rytíři mají po období vánočních a novoročních oslav hned
několik výhod najednou. Zachrání vám reputaci jako pohotových
hostitelů skvělou pochoutkou. Nenabourají vám už beztak dost rozhašený rozpočet na přelomu roku. Spotřebujete většinu zbytků potravin
a nebudete mít vrásky z toho, že jídlem plýtváte, zatímco jiní někde
hladovějí. Ucpete pusu (doslova) uštěpačným návštěvám, že je nedokážete pohostit, ač přišly ohleduplně až po období hlavního náporu svátečních gratulací. A obzvlášť nenasytné koledníky pro příště odradíte
od novoročních invazí za účelem nacpat se pečeným krocanem a cukrovím, které podle nich přece ještě nějaké muselo u vás zbýt.
S láskou v srdci a vírou v to, že příští rok bude lepší než ten minulý.
-Lhotské vařečky-

Já a ty
Narození a mládí JÁ
JÁ se narodilo do spořádané rodiny. Byla to obyčejná vesnická rodina.
Ničím se nijak zvlášť nelišila od ostatních. Ani JÁ se ničím výjimečným
nevyhraňuje od ostatních. Dva rodiče, jeden sourozenec, parta kamarádů.
Školní docházka s průměrnými výsledky. Kdo tedy bude v tomto případě
TY? Asi to nemůže být nikdo jiný než matka. Rodina, kamarádi, škola, každý má nějaký vliv, každý zanechává nějakou vzpomínku, nějakou stopu.
Největší vliv ale na formování a vývoj JÁ měla matka. Nikdo jiný v tomto
věku TY být nemůže. Ale, vždycky existuje nějaké ale. Matka je TY v tomto
případě, u tohoto JÁ. V tomto věku záleží na tom, jak funguje rodina, jakou
úlohu a postavení plní matka, otec. U někoho může být TY kamarádi, učitelé… V hlavním případě je však TY matka. A už tu máme TY. Konkrétní
osoba, má jméno, příjmení, adresu. Když se JÁ něčeho bálo, vždy vědělo, že
matka tady je, že se má kam schovat pod ochranná křídla.
O to větší šok bylo pro JÁ opuštění rodného hnízda v době dospívání. TY
se začalo přesouvat z matky někam jinam. Ale nebyl nikdo, kdo by mohl
zaujmout matčino postavení. Nebyl žádný vhodný kandidát na TY.
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Dospělost JÁ
JÁ pomalu dospělo. Už to není vykulené JÁ, které se spoléhá, že to vždycky nějak dopadne, že ho nějaké TY ochrání. JÁ zjistilo, že se musí v životě
spolehnout pouze samo na sebe. Kamarádi dokázali být kamarády, pouze
když se jednalo o nějakou zábavu. JÁ nikdy nepoznalo „kamaráda na život
a na smrt“. Nenašel se nikdo, kdo by byl pro JÁ hoden TY. Ani osoby opačného pohlaví nebyly zatím ty pravé. Pouze známosti na krátkou chvíli. JÁ
se chtělo pouze pobavit a rychle jít dál. A najednou to přišlo. JÁ konečně
našlo TY. Od první chvíle vědělo JÁ, že nikdo jiný být TY nemůže. Naštěstí pro JÁ to i TY cítilo stejně. Konečně dostalo TY zase konkrétní jméno,
příjmení, adresu. Nepopsatelný pocit štěstí. JÁ zase mělo proč žít. Všechny
volné chvíle trávilo s TY. Nemohlo to skončit jinak, než že JÁ si vzalo TY. Po
nějakém čase se rodina JÁ a TY rozrostla. JÁ bylo na vrcholku blaha. Žádná překážka pro JÁ nebyla nepřekonatelná, nic nemohlo zničit nebo zhatit
růžové sny o budoucnosti JÁ a TY.
Netrvalo dlouho osud si s JÁ a TY krutě zahrál. Malý potomek těžce a nevyléčitelně onemocněl. Pro JÁ se zhroutil svět. Veškerou péči a všechny své
síly věnovali pouze potomkovi. Potomek začal být pro oba nové TY a oni se
stali každý svým JÁ.
Ale i JÁ nebylo úplně bez viny. Pro JÁ přestalo být TY postupně tím pravým TY. Na jedné straně obdivovalo TY proto, co všechno dokáže vytrpět,
co musí všechno snášet. Na druhé straně ale začalo TY nenávidět, nemohlo
se ani TY podívat do očí. Už to nebylo JÁ a TY, ale JÁ a JÁ. Najednou věci
nabraly rychlý spád – TY a JÁ se začali nenávidět. Už to nešlo déle vydržet
a JÁ uteklo od TY. Daleko do cizí země, do cizího města, kde nikoho neznalo
a kde nikdo neznal je. JÁ zůstalo samo. S nikým nekomunikovalo, uzavřelo
se do sebe a nevycházelo ven ze své ulity.
Konec JÁ
Já už nikdy v sobě nenašlo sílu bojovat proti nepřízni osudu. Nikdy už
nehledalo k sobě TY. Chtělo jenom, aby přišel rychlý konec, aby přestalo
existovat. Potloukalo se v cizí zemi, v cizím městě, kde nikoho neznalo, kde
nemělo svoje TY. Ani vlastně o žádné TY nestálo.
Jednou se k JÁ přidal zatoulaný pes. Někdo ho vyhodil na ulici, nějaké
jiné JÁ už ho nepotřebovalo. Všude chodil za naším JÁ, až si na něho JÁ
zvyklo. Dělilo se sním o stravu, v noci se navzájem zahřívali, jeden druhého navzájem bránili. JÁ zase mělo svoje TY, mělo zase pro koho žít. Nebyl
to takový vztah jako předtím. Vztah JÁ k tomuhle TY byl jiný, ale nedá se
říct, že by byl méně intenzivní. JÁ už nechtělo přestat existovat, našlo zase
smysl života a chtělo být se svým TY co nejdéle. Netrvalo dlouho a JÁ těžce
onemocnělo a umíralo. Tehdy dostalo JÁ ohromný strach. Nebálo se smrti,
bálo se toho, co bude s jeho TY. Bálo se toho, že odejde z tohoto světa a už
se nikdy nebude moci omluvit za chyby, které v životě udělalo. Jeho první
TY se už nikdy nedozví, jak moc ho JÁ mělo rádo, jak mu JÁ bylo vděčné
za to, co pro něj udělalo, za to jak ho vychovalo. Jeho druhé TY se už nikdy
nedozví, jak ho JÁ strašně milovalo, jak ho obdivovalo za jeho sílu, kterou

IV

chotilsk¯

zpravodaj

12 / 2017
dodávalo TY jejich potomkovi v nejtěžších chvílích. Bálo se toho, že jeho
třetí TY skončí opět samo a časem hladem zahyne.
A tehdy až na konci svého života JÁ pochopilo, že celý pobyt na tomto
světě není o JÁ nebo TY. Ale hlavní podstatou života by mělo být JÁ a TY –
což znamená MY.
Každý z nás má svoje TY. TY ke každému neodmyslitelně patří tak jako
JÁ. TY může být někdo z rodiny nebo z příbuzných, mohl by to třeba být
nějaký kamarád nebo někdo ze zaměstnání, nějaký spolužák, přednášející
profesor… A co když to vůbec nebude živá bytost, ale nějaká neživá věc.
Může to také být nějaké zvíře, např. pes, kůň, kočka atd. TY je totiž imaginární pojem, pod kterým si můžeme představit kohokoliv nebo cokoliv.
Jedno je však jisté a nepopiratelné. Tam, kde je JÁ, musí být i TY. Jeden
bez druhého v podstatě nemohou existovat. JÁ může být bohaté, slavné,
mocné… Pokud ale pro něj neexistuje žádné TY, je pouze chudé, samotné,
slabé… Dalo by se říct, že aby měl život smysl, podstatou pro JÁ musí být TY.
Proto i v předvánočním stresu, shonu a kvapu nezapomínejme na svoje TY. Zastavme se alespoň na chvíli a nezapomínejme na to, co je našemu
srdci nejbližší a na to, co je pro každého z nás na světě nejdůležitější.

zpět v čase
vody české šumí tvoji slávu
A. Kratochvíl pro „Vltavské proudy“ v roce 1926
Vánoce bez ryb nejsou Vánocemi. I v chudších rodinách si dopřávají
jednou za rok toho požitku. V Čechách bývalo v potocích a řekách mnohem
více ryb než nyní. I rybníků bylo víc. Dnes vidíme ještě mnoho vypuštěných
rybníků, jejichž hráze pomalu někde rolníci rozvážejí a leckde budou ještě
dlouho zachovány. Jenom na Sedlčansku ubylo 18 % půdy rybniční, a přesto
dnes měří rybníky na okrese 376 ha 45 a, což jest 1,12 % veškeré půdy.
Užitek z rybníků i dnes je značný a velkostatku vysokochlumeckému
nese slušný peníz rybniční hospodářství, které bylo i jest vždy vzorně vedeno. Poptávka po rybách chlumeckých i mimo hranice okresu a kapři »solopyští« jsou známí i ve Vídni.
Dnes – před Vánocemi – je na místě vzpomenouti zakladatele dnešních
rybníků vysoko- chlumeckých: Jakuba Krčína z Jelčan, bývalého regenta
veškerého panství rožmberského.
Na Třeboňsku bylo nejvíc rybníků založeno za vládce Viléma z Rožmberka v letech 1550–1600. Nejdůležitější a největší práce rybníkářské provedl jeho regent Jakub Krčín, jemuž přezdíval lid „Kuba“.
Krčín narodil se roku 1535 v Polepech u Kolína v bídě a nouzi. Do škol
chodil v Kolíně a krátký čas pobyl i na univerzitě v Praze. V 21 letech sloužil už za nádvorníka (hospodářského) ve Velíši u p. Viléma Trčky z Lipé.
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Odtamtud dostal se do Borovan na panství rožmberské. Když mu bylo 34
let, byl už regentem všech rožmberských panství. Rychlý postup ve službě
dokazuje neobyčejnou schopnost Krčínovu, který se řídil zásadou: »Starými příjmy nehýbej a nové zdroje vyhledávej«. Zvelebil pivovarnictví, stavěl
dvory, mlýny a hlavně rybníky. Korunou všeho rybníkářského umění byl
Rožmberk (722 ha) a Svět (331 ha 70 a) na Třeboňsku. Za zásluhy a rozkvět
panství rožmberského dostal Krčín tvrz Leptač u Netolic. Tato tvrz je známa pod jménem »Kratochvíl«. Krčín ji přestavěl a zřídil při ní oboru, kde
se zvěř jen hemžila a sedlákům okolním velmi škodila. Postrachem byl zlý
jelen Kukačka, který i lidi pronásledoval. Před ním utíkali na strom. Na
pytláky byl Krčín hrozný. Dával je věšet. Roku 1579 pohrozil do vesnic, kdo
z lidí neuváže psa na řetěz, že dá pokuty džber ovsa a posedí 3 dny na kládě.
Za „Kratochvíl“ dostal Krčín Sedlčany s tvrzí Křepenicemi a psal se potom Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan. Tak se dostal Krčín na Sedlčansko.
Na svém hospodařil lépe než na cizím. Založil řadu rybníků, zvláště Musík,
který je největší na okrese (49 ha 88 a). Kolem tvrze Křepenic zbudoval
rybník, který sloužil za obranu. Příkladu Krčínova následovali i jiní páni
a zakládali rybníky, protože chov ryb byl tehdy zvlášť výnosný, byloť postů
mnoho a lidé se také víc postili než nyní.
Krčín byl vynikající muž své doby, znamenitý národohospodář a dovedný měřič, který bez nivelačních strojů pracoval prostými pomůckami a zanechal tak důmyslné stavby vodní, že je dnes směle můžeme přirovnati ku
přehradám. J. Krčín prováděl leckdy svůj úkol proti vůli lidí. Třeboňští naň
zle sočili, když pro nový rybník Svět chtěl strhnout jedno předměstí. Tvrdohlavý Krčín provedl svou a přece se Třeboň nezaplavila, jak měli strach.
Nazval rybník Nevděk, ale lid mu dále říká Svět.
I Adolf Heyduk o něm pěje:
O třeboňském rybolovu
dudat chci a pět,
když tam Krčín regentoval,
který stvořil Svět;
Svět, veliký rybník vele,
prostý vad a chyb;
víc než hvězd má nebe skvělé,
bývalo v něm ryb.
Byli vám to hladcí kapři,
větší než můj měch,
udivením zrak se měnil
na těch tarantech;
náhodou-li do nevodu
vniklo jich jen pět,
sotva s nimi mohli z brodu,
aspoň ne tak hned.
Ač tam z lovu posud plyne
mnohý, krásný plen,
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proti rybám Krčínovým
je to potěr jen;
byliť půl sta liber zhruba,
každá stopu vpříč,
jako kbelík byla huba,
ploutve jako rýč.
Krčínovi se vytýká, že byl houžvička a hrubián. Jisto jest, že zhrubl patrně při svém řemesle rybníkářském. I sedlčanští si na něho stěžovali, že
jim svobod ubírá a várky piva zakazuje. Měl tedy Krčín špatné i dobré vlastnosti, ale těch dobrých bylo přece jenom víc. Byl prý tak chytrý, že i čerta
v Křepenicích ošidil, jak dí pověst. Jeho hesla a zásady jsou i dnes pravdivé.
Říkával: »Cokoli podnikáš, čiň opatrně a buď bedliv konce.«
O jeho rybnících lze říci: »Vody české šumí tvoji slávu«.

boŽí hod u naŠeho pohotového dědečka
Táta žil k stáru sám v našem rodném domku na vesnici a vystačil si.
Jediný den v roce, kdy nás chtěl mít u sebe všechny pěkně pohromadě jako
za časů, kdy žila ještě i máma, byl Boží hod. On sám výborně vařil a každý
rok nás překvapil nějakou novou specialitkou, jejímž základem bylo krůtí
maso a spousta zeleniny včetně kysaného zelí. Bývalo to tak dobré, až i naše
děti zapomínaly, že do zeleniny a masa by se vlastně z tradice měly aspoň
trochu nechat nutit, a cpaly se jako divé. Na závan lahodné vůně už při překročení prahu dědečkova domku jsem se pokaždé těšila. Letos samozřejmě
také. Jenže tentokrát tu něco nesedělo – vůně chyběla! Zkušeným zrakem
hospodyně jsem přelétla kuchyň. Na sporáku nic v hrncích nebublalo, trouba byla vypnutá a studená! Stůl v pokoji byl sice pokrytý čistým ubrusem,
ale žádné talíře ani příbory, nic!
„Tati, stalo se něco?“ zeptala jsem se dědy.
„Proč? Co by se mělo stát?“ opáčil s nevinným obličejem.
„Že nevaříš. Za chvilku tu bude Klárka a Ivoš s ostatními a není nic připravené,“ řekla jsem.
„Ale je, mám to v chladu,“ usmál se.
„To budeme mít letos studený bufet?“
„Neboj, bude to horké až moc, přímo ohnivé!“ prohlásil tajemně.
Nechápavě jsem se rozhlédla. Kolem velkého stolu stálo osiřele jedenáct
židlí, pět z nich očividně vypůjčených od sousedů, na ubruse jen misky
s oříšky, slanými tyčinkami a sušeným ovocem, také karafy se šťávou pro
děti a sklenky na slavnostní přípitek, ale nic víc. Hlavně ta vůně nikde,
která by prozradila, že se tu aspoň před chvílí něco upeklo nebo uvařilo. To
mě tedy začalo hodně zajímat. Než jsem ale dědu stačila podrobit pořádnéchotilsk¯
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mu výslechu, dorazila má sestra Klára s rodinou a hned po ní bráška Ivoš
s manželkou a dcerou. Děda nalil do sklenek „vermut“, vlastnoručně vyrobený z rýže, dětem domácí limonádu z bezinkového sirupu a připili jsme si
na přivítanou.
„Dnes mám pro vás překvapení, jaké jste ještě nezažili,“ pravil potom
tajemně. Všichni jsme zmlkli a čekali, co z něho vypadne, dokonce i děti.
S úsměvem si to vychutnával. „Obědvat na Boží hod uvnitř v domě je nuda,
to dělají všichni. Já jsem opravdu hodně přemýšlel, jak vám z toho udělat
zážitek, na který budete vzpomínat celý život, protože vás mám rád a dokud ještě žiju, chci vás trochu poveselit. Tak si zase oblečte svetry a bundy
a pojďte všichni se mnou!“ Vyvedl nás z domu zadním vchodem k dlážděné
terase s velkou pergolou, na jejímž konci už nějakých dvacet roků stála
chlouba jeho amatérského stavitelského umění – obrovský zahradní krb.
Pergola byla okrášlená smrkovými větvemi a vánočními ozdobami. V krbu
čistými plamínky zvolna hořelo několik dubových polen a pod nimi pod
tenounkou vrstvičkou stříbřitého popela žhnula už slušná vrstva rozžhavených uhlíků. Ze stařičkého kazeťáku se tiše nesly vánoční koledy a odněkud
stoupala vůně doutnajících františků. Podlouhlý venkovní stůl byl pokrytý
zelenými prostěradly, co si děda v mládí přivezl z vojny, uprostřed je slavnostně překrýval kulatý vánoční ubrus. Lavice podél stolu byly obložené
molitanovými matracemi a sedáky „pod zadek“. Prostřeno bylo svátečním
servisem. Na nízkém stolku u krbu byly v alobalu připraveny porce nějakého dědova kulinářského tajemství. Bylo to tak vánočně tajemné, že mi to
vehnalo slzy do očí. Děda naskládal alobalové balíčky na velký grilovací
rošt, staral se o ně a obracel je, dokud se nad rozžhavenými uhlíky obsah
nepropekl. Co z nich pak po otevření vyndal na talíř, byla kulinářská pohádka o mňamkové šťavnaté krůtě v pestré zelenině, skvělé chuti a vůně.
„Je to úžasně dobré!“ chválila jsem dědu a ostatní souhlasně přizvukovali.
„Vůbec to není dobré,“ ozvala se naše osmiletá Soňa. Než nám ta poznámka stihla pokazit náladu, pokračovala: „To je totiž vynikající!“ Následovala
bouře smíchu a děda se tvářil spokojeně.
Dovnitř nás dostal až Ježíšek, který uvnitř u stromku zazvonil na zvoneček. Nahrnuli jsme se tam a Soňa, nejstarší z dětí, rozdávala dárky. Po Štědrém večeru u každého zvlášť doma byla tahle druhá nadílka od dědečka, tet
a strýců snad ještě báječnější, protože si ji užívali společně a tím ji násobili.
„Díky tati, to jsou asi nejkrásnější Vánoce od doby, kdy jsem byla malá,“
řekla jsem dědovi a chtělo se mi dojetím skoro brečet. „A to, jak jsi vymyslel
ten oběd venku u krbu, bylo úžasné! Jak tě to napadlo, prosím tě?“
„Může za to trouba,“ řekl a všichni na něho zvědavě pohlédli. „Včera se
mi rozbila, když jsem pekl vánočku. Nic lepšího mě nenapadlo, než udělat to
venku. To víš, starý chlap už na něco kór moc geniálního nepřijde!“ pokrčil
skromně rameny.
„Ale tohle přece bylo geniální, tati! Nejgeniálnější na světě!“
„No vidíš, a já se bál, že mi budete nadávat, že mně přeskočilo. Ale byl
to fofr, měl jsem na to jen včerejšek a dnes ráno. Bylo to o chlup,“ usmál se
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a na chvilku se zamyslel. „Dětem se to líbilo, co?“
Líbilo, a všem ostatním taky! Ten zvláštní Boží hod dal naší rodině mnohem víc, než jenom obvyklých pár hodin společného posezení.
Vladimír Vymazal

mikuláŠ 2017
„Mikuláš ztratil plášť …“ – s touto nejčastěji opakovanou říkankou (ale
bylo také nemálo výjimek) předstoupilo na nádvoří Chotilského muzea téměř sto malých občánků před postavu Mikuláše, aby mu s více či méně
přikrášlenou pravdou sdělili svůj pohled na vlastní chování v tomto roce.
Dříve než došlo na tuto úlevnou proceduru, musely ale všechny děti podstoupit „strastiplnou“ cestu peklem, kde byly podrobeny nejedné zkoušce
odvahy a zručnosti. Za to vše je nakonec laskavý anděl odměnil hvězdičkou
na čele a balíčkem sladkostí.
Přípravy letošní, dětmi tolik očekávané předzvěsti Vánoc, se ujal obecní úřad v Chotilsku. A s jistou dávkou fantazie bylo možno i v tradičních
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postavách tohoto svátku rozeznat osoby z okruhu organizátora, na kterých
bylo patrné, že si své role sami užívají. Očekávání věcí příštích pak dětem
zpříjemnilo představení divadélka Zvoneček z Prahy, které se líbilo, a děti
mu nadšeně aplaudovaly.
Po několikaletém hostování této akce v cizích prostorách a pod cizím
režijním vedením se Mikuláš „vrátil domů“, a byl to návrat nadmíru úspěšný. Za přípravu a celý průběh Mikulášské nadílky si všichni zúčastnění
zaslouží uznání a vřelé poděkování.
-JeF-

X

chotilsk¯

zpravodaj

12 / 2017

chotilsk¯

zpravodaj

XI

12 / 2017

XII

chotilsk¯

zpravodaj

Měsíčník pro Mokrovraty, Pouště12
1a//okolí
2016
2017

Mokrovratský

zpravodaj

12
prosinec 2017

příloha novoknínského zpravodaJe

zprávy z obce
Vážení spoluobčané,
na prahu nového roku 2018 vám přeji vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí,
spokojenosti a pohody. Přeji si, abychom prožili hezký rok plný zážitků, radosti, aby se nám vyhnula neštěstí. A pokud nastanou problémy, abychom
je uměli co nejlépe vyřešit.
Rok od roku nám přibývá obyvatel a těší mě, že se k nám stěhují mladí
lidé, kteří si většinou opravují domy v původní zástavbě. Vítám také téměř
desítku nově narozených dětiček, které se staly našimi spoluobčany. Svědčí
to o tom, že naše obec je hezkým a perspektivním místem k životu.
K tomu, aby se nám všem v Mokrovratech a Pouštích i v příštích letech
žilo dobře, snažíme se zlepšovat a zvelebovat prostředí a občanskou vybavenost v naší obci. S pomocí dotací jsme letos dokončili opravu fasády na naší
škole a zmodernizovali veřejné osvětlení, z vlastních zdrojů jsme zrekonstruovali obecní úřad a kapličku na Pouštích. V neposlední řadě jsme také
řešili problémy s kvalitou pitné vody.
V následujícím roce budeme žádat o dotaci na výstavbu kanalizace ve
východní části Mokrovrat, v Mokrovratech-Vilách a na Pouštích.
Na závěr mi dovolte, abych Vám všem poděkovala za podporu, kterou
naší obci věnujete a popřála vám krásné vánoční svátky a v novém roce
jen vše dobré.
Stanislava Ecklová
starostka obce
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poděkování
Vážení spoluobčané,
na konci roku se každý z nás zamýšlí nad uplynulým obdobím a bilancuje, co se podařilo a co je třeba zlepšit. I my se radujeme z úspěchů, kterých
jsme dosáhli a hledáme cesty k ještě lepším a efektivnějším výsledkům.
Nyní bych se ráda vrátila k první adventní neděli, kdy se rozsvítil vánoční strom na návsi. Slavnostní odpoledne zahájila starostka obce paní Stanislava Ecklová, která popřála všem šťastné a požehnané Vánoce. K jejímu
přání se připojili i děti a žáci naší školy, kteří svým vystoupením podtrhli
vánoční atmosféru. Poté následoval jarmark dětských výrobků, občerstvení
a nechyběl ani krásný ohňostroj. Rádi bychom poděkovali všem spoluobčanům, kteří přišli podpořit děti nejen potleskem, ale i zakoupením výrobků
z vánočního jarmarku.
Vánoční zvyky a obyčeje si děti z MŠ i ZŠ přiblížily návštěvou expozice
betlémů, která je vystavena v Muzeu zlata v Novém Kníně. Žáci se seznámili se vznikem, historií a významem betlémů. Jsme rádi, že tato krásná
tradice přetrvala až do dnešní doby a opět nabývá na významu, což dokazuje i tato výstava.
Na závěr přejeme ještě jednou pohodové a ničím nerušené Vánoce a těšíme se na další setkání v novém roce 2018.
zaměstnankyně ZŠ a MŠ Mokrovraty

Úřední hodiny oÚ mokrovraty o vánočních svátcích
po
st
pá

18. 12. 2017
20. 12. 2017
22. 12. 2017

8:00–12:00 a 15:00–17:00 hod.
8:00–12:00 a 17:00–19:00 hod.
zavřeno

st
čt
pá

27. 12. 2017
28. 12. 2017
29. 12. 2017

8:00–12:00 a 17:00–19:00 hod.
8:00–12:00 hod.
zavřeno

knihovna mokrovraty
V pátek 29. 12. 2017 bude knihovna v Mokrovratech
uzavřena.

II
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místní poplatky na rok 2018
Po zaplacení místního poplatku za odpady budou
vydávány známky na popelnice na rok 2018:
• 600 kč za trvale hlášenou osobu v obci, splatnost do 31. 1. 2018;
• 850 kč za nemovitost bez trvale hlášených
osob, splatnost do 31. 3. 2018.
Do konce ledna 2018 budou popelnice vyváženy
i na staré známky.
Místní poplatek za psa na rok 2018 je splatný do 28. 2. 2018:
• 1. pes 50 Kč
• 2. a každý další pes 120 Kč.

Radostné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí, spokojenosti
a úspěchů v roce 2018
všem občanům přeje
Zastupitelstvo obce Mokrovraty

Hezké vánoční svátky,
ať máte čas na pohádky.
Hodně radosti, lásky, štěstí,
úspěchů, pohody a zdraví
všem svým čtenářům
přeje
Knihovna Mokrovraty
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