Novoknínský 12
zpravodaj

prosinec 2019
výtisk zdarma

Měsíčník pro Nový Knín, Chotilsko a Mokrovraty
Mikroregion Střední Povltaví

Římskokatolická farnost Starý Knín
srdečně zve na vánoční bohoslužby
24. 12. 2019 ve 24:00 hod na půlnoční mši svatou
do kostela sv. Františka ve Starém Kníně
(doprovod Česká mše vánoční – J. J. Ryba)
25. 12. 2019 v 10:30 hod na slavnou mši svatou
do kostela sv. Františka ve Starém Kníně
(doprovod Missa pastoralis in D - F. X. Brixi)
26. 12. 2019 v 10:30 hod na mši svatou
do kostela sv. Mikuláše v Novém Kníně
(doprovod koledy)

a na vánoční koncerty
26. 12. 2019 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)
28. 12. 2019 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 s vašimi blízkými. Dětem hodně dárečků od Ježíška. Do nového roku 2020 Vám
přeji hodně zdraví a elánu. Ať nám tento rok přinese jen dobré věci.
Ing. Tomáš Havlíček
starosta

Titulní kresba:
Pohled na ohňostroj z Havlíčkovy ulice
Novoknínsk¯

zpravodaj

3

12 / 2019

ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
USNESENÍ č. 10/2019 ze zasedání zastupitelstva
města ze dne 21. 11. 2019
• USNESENÍ č. 1-10/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
volí
ověřovatele
zápisu:
pány
Ing. Václava Járku a Josefa Kolku.
• USNESENÍ č. 2-10/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje program zasedání.
• USNESENÍ č. 3-10/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje výši nákladů na stavbu
havarijního stavu stropů v budovách
školy a smlouvu se společností INVESSALES, spol. s r.o., IČ: 62957678
na odstranění této havárie. Návrh
vzorového obsahu smlouvy, popřípadě dodatku smlouvy a položkový
rozpočet, je nedílnou součástí tohoto
usnesení.
• USNESENÍ č. 4-10/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje rozpočtové provizorium
až do doby schválení rozpočtu na rok
2020 následovně: v období rozpočtového provizoria územní samosprávný
celek hradí pouze výdaje na činnosti spojené s výkonem státní správy,
závazky vyplývající z uzavřených
smluv, příspěvky na provoz zřízeným
organizacím a nejnutnější výdaje
na zabezpečení běžného provozu úřadu a samotného fungování územního
celku.
• USNESENÍ č. 5-10/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje
rozpočtovou
změnu
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3/2019. Rozpis jednotlivých položek
je nedílnou součástí tohoto usnesení.
• USNESENÍ č. 6-10/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje přijetí dotace ve výši
1 000 000,- Kč z prostředků Středočeského kraje z Fondu dobrovolných hasičů a složek IZS a pověřuje starostu
města podpisem příslušné smlouvy.
• USNESENÍ č. 7-10/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje dofinancování úhrady
Cisternové automobilové stříkačky
z prostředků města.
• USNESENÍ č. 8-10/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje záměr založení dobrovolného svazku obcí „Dobrovolný
svazek obcí POKOCÁBÍ“ za účelem
provozování vodohospodářské infrastruktury prostřednictvím VHS
Dobří, spol. s r. o. a pověřuje starostu
města k jednání o založení tohoto svazku, k přípravě návrhu smlouvy a stanov, a tyto dokumenty následně předložit ke schválení zastupitelstvu a dále
pověřuje starostu města k vyžádání
písemného vyjádření SFŽP k dané záležitosti.
• USNESENÍ č. 9-10/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje smlouvy o zabezpečení
přípravy žádosti o dotaci na akce
„Bezbariérovost zdravotního střediska“ a „Rekonstrukce místní komuzpravodaj

12 / 2019
nikace V Jalovčinách, Nový Knín“,
zabezpečení
výběrových
řízení
na dodavatele, administraci dotace
a stavební dozor po dobu realizace.
• USNESENÍ č. 10-10/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje dodatky č. 1–4 ke smlouvě
o dílo č. 601306 se společností DOKAS
Dobříš, s.r.o., IČ 25144251, rok 2020.
• USNESENÍ č. 11-10/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje záměr převodu fotbalových kabin u hřiště včetně pozemku v majetku TJ Sokol Nový Knín
do majetku Města Nový Knín.
• USNESENÍ č. 12-10/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
odkládá projednání zápisu finančního výboru na příští zasedání zastupitelstva města.
• USNESENÍ č. 13-10/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 1048/2 v k.ú. Libčice.
• USNESENÍ č. 14-10/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje smlouvu o budoucí smlou-

vě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-126025476/VB/1 kNN p.č. 592/15 v k.ú.
Sudovice ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035.
• USNESENÍ č. 15-10/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje finanční dar manželům D.
a A. B. ve výši 30.000,- Kč po bleskové povodni 1. září 2019.
• USNESENÍ č. 16-10/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-126013768/1 kNN p.č. 436 v k.ú. Starý
Knín ve prospěch ČEZ Distribuce,
a.s., IČ 24729035.
• USNESENÍ č. 17-10/2019-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-126011232/1 kNN č. ev. 027 v k.ú. Nový
Knín ve prospěch ČEZ Distribuce,
a.s., IČ 24729035.
Ing. Tomáš Havlíček, starosta města
Petr Chmelík, místostarosta
V Novém Kníně dne 21. 11. 2019

USNESENÍ č. 26/19 ze zasedání Rady města Nový Knín ze dne
12. 11. 2019
• USNESENÍ č. 1-26/2019-RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program rady.

města konaného dne 21. 11. 2019 od
19.00 hod. v podkroví radnice v Novém Kníně.

• USNESENÍ č. 2-26/2019-RM
Rada města Nový Knín schvaluje program zasedání Zastupitelstva

• USNESENÍ č. 3-26/2019-RM
Rada města Nový Knín pověřuje
starostu města prověřením perso-

Novoknínsk¯
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nální situace na stavebním úřadě
s právním zástupcem města a jeho
stanoviskem dalšího postupu.
• USNESENÍ č. 4-26/2019-RM
Rada města Nový Knín schvaluje
odměny pro zaměstnance města v
navrženém rozsahu.

• USNESENÍ č. 5-26/2019-RM
Rada města Nový Knín bere na
vědomí Výroční zprávu o činnosti ZŠ Nový Knín ve školním roce
2018/2019.
Ing. Tomáš Havlíček, starosta města
Petr Chmelík, místostarosta
V Novém Kníně dne 12. 11. 2019

SDĚLENÍ RADNICE

Provoz na Městském úřadu Nový Knín v době vánočních svátků
• V pondělí 23. 12. 2019 bude otevřeno od 07.00 do 12.00 hod.
• V pátek 27. 12. 2019 bude otevřeno od 07.00 do 12.00 a od 12.30 do 14.30 hod.
• V pondělí 30. 12. 2019 bude otevřeno od 07.00 do 12.00 a od 12.30 do
15.00 hod.
• V úterý 31. 12. 2019 bude městský úřad uzavřen.

Poděkování
Děkuji touto cestou všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci letošního rozsvěcení vánočního stromu a druhý den na tradičním setkání se
seniory. Obě akce díky nim byly pěkné a sklidily zasloužené díky účastníků.
Děkuji též těm, kteří připravili rozsvěcení ve Starém Kníně, Libčicích i Sudovicích, i těm, kteří nachystali všechny akce konané v mincovně.
starosta města
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020
Vážení spoluobčané, začátkem roku opět budeme sbírat
příspěvky do kasiček Tříkrálové sbírky. Jako obvykle připomínám, že kasičky budou zapečetěny na obecním úřadě a
jejich obsah po provedení sbírky bude protokolárně spočítán
a odeslán na ústřední sbírkové konto. Odtud dostaneme zpět
65 % k použití u nás, zbytek bude využit na diecézní účely a na mezinárodní
pomoc.
Jistě se sluší říci, na co byla použita sbírka 2019. K rozdělení do sociální
oblasti nám přišlo zpět 59 411 Kč. Použili jsme 26 442 Kč na nákup polohovacích postelí a příslušenství, dále jsme poskytli finanční výpomoc 10 000 Kč
s úchvalou MěÚ člověku v absolutní tísni a dále jsme poskytli 3 000 Kč jako
částečnou pomoc na úhradu pohřbu blízké osoby. Zbylými 19 969 Kč jsme podpořili úhradu provozních nákladů AD Mokrovraty. Velmi děkujeme za Vaši
pomoc.
Pro nadcházející sbírku prosíme o Vaši laskavou štědrost s nadějí, že opět
pomůžeme potřebným. Ať Vám Pán Bůh odplatí měrou vrchovatou.
Přeji požehnané vánoční svátky a hluboké prožití jejich smyslu. Přeji pokoj
srdce a pomoc od Pána. Rovněž po celý rok 2020.
dr. Stanislav Žák, CSc., ředitel Charity Starý Knín

Novoknínsk¯

zpravodaj
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MANAŽERKA ROKU 2019
Ve středu 4. 12. 2019 se na Novoměstské radnici v Praze uskutečnilo ocenění pracovníků v rámci Národní ceny sociálních služeb,
kterou vyhlašuje Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR spolu
s Diakonií ČCE. Jednalo se o ceny
v kategorii Pečovatel roku, Sociální pracovník roku a Manažer
roku.
Vítězem v kategorii Manažer
roku se stala naše vedoucí sociálních služeb paní Bc. Stanislava Krejčíková z Charity Starý
Knín. Rádi bychom jí touto cestou
za všechny spolupracovníky pogratulovali k tomuto úspěchu a poděkovali za její ochotu a vstřícný
přístup ke klientům i kolegům.
Přejeme mnoho sil do dalších let.
Na přiložené fotografii je
Bc. Stanislava Krejčíková s paní
Hanou Maciuchovou, která předávala ceny.

Martina Čermáková, DiS.
Andrea Tiefenbachová
Jana Bouchalová, DiS.

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 2020.
Výdej povolenek v měsíci lednu 2020:
• Leden – 4. 1., 11. 1., 18. 1. a 25. 1. 2020 od 9 do 11:30 hod.
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KENTAUŘI NK
Příjemné a klidné prožití vánočních svátků a vše
nejlepší do nového roku 2020 všem spoluobčanům
Nového Knína přejí Kentauři NK.

INFORMACE O KONÁNÍ VÝROČNÍCH VALNÝCH HROMAD SDH
23. okrsek SDH informuje tímto své členy a sbory o konání výročních
valných hromad jednotlivých sborů:
• SDH Sudovice – 25. 12. 2019 – 14:00 hodin
– budova hasičské zbrojnice Sudovice
• SDH Nový Knín - 3. 1. 2020 – 18:30 hodin
– hotel U Mikulášků Nový Knín
• SDH Záborná Lhota – 10. 1.2020 – 18:30 hodin
– hasičská zbrojnice Záborná Lhota
• SDH Prostřední Lhota – 17. 1. 2020 – 18:00 hodin
– Čelina
• 23. okrsek SDH – 31. 1. 2020 – 18:30 hodin
– hotel U Mikulášků Nový Knín
M. Konopásek, starosta 23. okrsku SDH

PŘÁNÍ 23. OKRSKU SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
23. okrsek sborů dobrovolných hasičů přeje všem hasičům a lidem dobré vůle radostné a spokojené vánoční svátky. Do roku 2020 přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Zároveň touto cestou děkuji všem členům
svých sborů, kterými jsou Nový Knín, Prostřední Lhota, Sudovice a Záborná Lhota, za jejich dosavadní práci. Městu Nový Knín a Obci Chotilsko
děkuji za spolupráci a podporu.
Miroslav Konopásek, starosta 23. okrsku

Novoknínsk¯

zpravodaj

9

12 / 2019

PŘÁNÍ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ NOVÝ KNÍN
SDH Nový Knín přeje všem členům sboru a jejich rodinám klidné a pohodové vánoční svátky. Do roku 2020 přejeme hodně zdraví, štěstí, radosti
a úspěchů. Děkujeme všem za podporu, přízeň a spolupráci, zejména pak
Městu Nový Knín.
SDH Nový Knín

PŘÁNÍ
Jménem České hasičské jednoty Libčice přeji, nejen našim členům, pohodové prožití svátků vánočních a do nového roku 2020 mnoho zdraví a štěstí.
Josef Kolka, starosta sboru

CO SE UDÁLO V „DOMEČKU“
Milí čtenáři,
v podzimních měsících děti absolvovaly hodně aktivit v mateřské škole
i v jejím blízkém okolí.
Opět jsme navštívili mincovnu a radnici a seznámili se s minulostí a přítomností naší obce. Za průvodcovství a hezky připravený program s tvořením pro děti děkujeme paní Lojínové a paní Kolkové.
Učíme se poznávat přírodu a ekologicky myslet a chovat se tak, abychom
pomáhali sobě i přírodě kolem nás. K tomu nás vedou paní učitelky a také
lektoři. Z Ekocentra Hrachov tentokrát přijeli s výukovým programem Domečky. Dozvěděli jsme se, co dělají volně žijící zvířata na podzim, která
se připravují na zimu, staví si domečky, dělají zásoby, která spí a která
v zimě navštěvují krmelec nebo krmítko. Výukový program pro předškoláky Máme rádi zvířata nás naučil, jak si počínat v situacích při setkání s cizími pejsky. Jak o své mazlíčky pečovat doma, hrát si s nimi a neubližovat
jim. Spolu s rodiči jsme soutěžili ve sběru podzimních plodů pro lesní zvěř.
Moc děkujeme.
Také nás navštívily divadelní spolky se svými pohádkami. Některé byly
veselé, některé k zamyšlení, ale všechny byly poučné. Adventní čas pro nás
začal Vánoční pohádkou divadla Letadlo s připomenutím lidových tradic
a zvyků. Svátečně jsme vyzdobili třídy i šatnu naší MŠ, naučili jsme se nové
písně i básně pro Mikuláše, čerta i anděla a chystáme malá překvapení pro
své blízké. Nacvičujeme program na vánoční besídku, která bude spojená
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s vánočním tvořením. Rodiče pomohou dětem s výrobou adventních ozdob
a přáníček a snad si s námi i zazpívají vánoční koledy. Především se těšíme
na dárečky od Ježíška, které si rozbalíme v lednu pod nazdobenými stromečky obou tříd. Vánoční čas zakončíme tradičním setkáním dětí s panem
farářem u jesliček v kostele. Kostelem sv. Františka z Assisi v Starém Kníně
nás každoročně provází P. J. Andrejčák O.Cr. Předem mu touto cestou děkujeme za průvodcovství a seznámení s křesťanskými tradicemi.
Příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí, lásky a úspěchů
v novém roce 2020 přejí všechny děti a zaměstnanci MŠ.
Za kolektiv zaměstnanců MŠ NK napsala Dagmar Dubinová.

MO TRIKOLÓRA NOVÝ KNÍN
MO Trikolóra Nový Knín děkuje panu starostovi Ing. Tomáši Havlíčkovi za obětavou
práci pro město Nový Knín a přeje mu brzké
uzdravení i mnoho sil, aby se i nadále mohl
podílet na správě našeho krásného města.
Přejeme všem klidné prožití adventu a šťastné a požehnané Vánoce.
MO Trikolóra Nový Knín

T.J. SOKOL NOVÝ KNÍN
POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ TURNAJE
Vánoční turnaje
• sobota 28. 12. 2019 – začátek v 9.00 hodin – turnaj v badmintonu
„O pečené kuře“
• sobota 28. 12. 2019 – začátek ve 14.00 hodin – turnaj ve florbale
„O pečené vepřové koleno“
• neděle 29. 12. 2019 – začátek v 9.00 hodin – turnaj v nohejbale
„O pečenou husu“
Novoknínsk¯

zpravodaj
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• neděle 29. 12. 2019 – začátek ve 14.00 hodin – turnaj ve stolním tenise
„O pečenou kachnu“
Kategorie a systém turnaje dle počtu přihlášených. Omezený počet přihlášených,
přednost mají dříve přihlášení. Turnaje jsou určeny pro neregistrované hráče –
amatéry. Startovné na turnajích – 100 Kč, při přihlášení do všech turnajů 300 Kč.

Přihlášky posílejte na e-mail: sta.fiala@seznam.cz
nebo volejte na tel. 604 979 956.
Uzávěrka přihlášek je 23. 12. 2019.

Novoroční výšlap na Chvojnou (Mikuli)
Sraz a start z náměstí 1. 1. 2020 ve 13.00 hodin

STŘEDA

1. 1.
2020

Na vrcholu bude podávána tradiční novoroční čočka.
Délka trasy 5 km (přes Sudovice 3 km + 2 km zpět kolem hřbitova).
Vzhledem k počasí a stavu komunikace mezi výzkumákem a Kosařem je
trasa stanovena přes Sudovice.
PÁTEK

Novoknínský kurýr

10. 1.

Pátek 10. 1. 2020 – sraz v sokolovně ve 21.30 hodin

2020

Jedná se o noční orientační pochod v délce přibližně 10–15 km s průchodem
několika kontrolních míst. Start závodníků (jednotlivců nebo menších skupin) v 5–10minutových intervalech od 22 hodin. Cíl opět v sokolovně, kde je
zajištěno občerstvení po závodě.

Míčový sedmiboj dvojic

SOBOTA

25. 1.
2020

Sobota 25. 1. 2020 – 8.00 hodin

Disciplíny: 1. Basketbal, 2. Fotbal, 3. Soft tenis, 4. Badminton, 5. Nohejbal,
6. Volejbal, 7. Stolní tenis
Uzávěrka přihlášek je 22. 1. 2020. Omezený počet dvojic – přednost mají
dříve přihlášení. Přihlášky posílejte na e-mail: sta.fiala@seznam.cz nebo
volejte na tel. 604 979 956.
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POŘAD BOHOSLUŽEB V DOBĚ VÁNOČNÍ

30. 12.

15.00
24.00
8.30
10.30
8.30
10.30
16.00
15.00
15.00
17.00
8.30
10.30
15.00
15.00

31. 12.

15.00 Nový Knín

24. 12. Štědrý den
25. 12. Slavnost Narození Páně
26. 12. svátek sv. Štěpána
27. 12. svátek sv. Jana
28. 12. svátek Mláďátek
29. 12. svátek Svaté rodiny

1. 1.

Slavnost Matky Boží,
Panny Marie

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

5. 1.

6. 1.
7. 1.
8. 1.
9. 1.
10. 1.
11. 1.
12. 1.
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2. neděle po Narození
Páně
slavnost Zjevení Páně

neděle - svátek Křtu
Páně

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

8.30
10.30
17.00
17.00

Borotice
Starý Knín
Borotice
Nový Knín
Velká Hra15.00
štice
8.30 Borotice

10.30 Starý Knín
15.00
17.00
17.00
8.00
17.00
17.00
17.00
8.30
10.30
15.00

Novoknínsk¯

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

mše sv. z vigilie Božího narození
půlnoční Rybova mše, místní sbor
(Missa pastoralis F.X. Brixi)

vánoční koncert
požehnání vína při mši svaté
koncert – Rybova mše
mše svatá
mše svatá s obnovou manželských
slibů
setkání s dětmi u jesliček, mše svatá
poděkování a prosba o Boží pomoc
do nového roku

po mši výstav Nejsvětější svátosti

žehnání vody, kadidla a křídy
žehnání vody, kadidla a křídy
Bohoslužba začíná požehnáním vody
u studny ve Starém Kníně.
žehnání vody, kadidla a křídy
žehnání vody, kadidla a křídy

končí vánoční doba
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Vážení spoluobčané,
přikládám do tohoto vánočního zpravodaje Apoštolský list papeže Františka, který 1. prosince navštívil Greccio, místo prvních jesliček, a rozjímal
o Narození Pána Ježíše. Kéž jsou tato papežova slova také pro nás inspirací
a podnětem zastavit se u jesliček v našich chrámech či rodinách a děkovat
Bohu za všechny jeho dary.
Požehnaný čas Vánoc vyprošuje a žehná Vám
P. Josef Andrejčák O.Cr.

J
Apoštolský list Svatého otce Františka o významu a hodnotě jesliček

Admirabile signum
1. P
 odivuhodné znamení vánočních jesliček, tak drahých křesťanskému
lidu, stále budí úžas a obdiv. Znázornění události Ježíšova narození je
jednoduchým a radostným zvěstováním tajemství vtělení Božího Syna.
Jesličky jsou totiž jakýmsi živým evangeliem, kterým překypují stránky
Písma svatého. Když rozjímáme o Narození Páně, jsme zváni vydat se duchovně na cestu, přitahováni pokorou Toho, který se stal člověkem, aby
se s každým člověkem setkal. Zjišťujeme, že nás miluje do té míry, že se
s námi sjednocuje, abychom se také my mohli sjednotit s Ním.
Tímto listem bych rád podpořil krásnou tradici našich rodin, které během dnů, jež předcházejí Narození Páně, strojí vánoční betlém. A také zvyk
umísťovat ho na pracoviště, do škol, nemocnic, vězení, na náměstí... Jde
o opravdové cvičení tvůrčí fantazie, která používá maximálně nesourodých
materiálů, aby dala vzniknout krásným mistrovským dílkům. Učí se tomu
děti, když jim maminka a tatínek, spolu babičkou a dědečkem, předávají
tento útěšný zvyk, který je výrazem bohaté lidové spirituality. Rád bych,
aby tato praxe nikdy nepřestala, ba dokonce doufám, že tam, kde už se nevyskytuje, bude opět objevena a oživena.
2. Původ jesliček souvisí především s několika evangelními podrobnostmi
o Ježíšově narození v Betlémě. Evangelista Lukáš říká stručně, že Maria
»porodila svého jednorozeného syna, zavinula ho do plének a položila
do jeslí, protože v zájezdním útulku nebylo pro ně místo« (Lk 2,7). Ježíš
byl uložen do jeslí, které se latinsky označují slovem praesepium, odkud
je italské presepe, tedy vánoční jesličky či betlém.
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Při příchodu na tento svět nalezl Syn Boží místo tam, kam přicházejí
zvířata pro pokrm. Seno se stává prvním lůžkem Tomu, který se zjeví jako
»chléb, který sestoupil z nebe« (Jan 6,41). Symbolika, kterou pochopil již sv.
Augustin spolu s dalšími Otci, když napsal: „Položili ho do jeslí a on se stal
naším pokrmem“ (Serm. 189, 4; in David Vopřada: Svatý Augustin, Vánoční
promluvy, str. 156). Jesličky totiž obsahují různá tajemství Ježíšova života
a přibližují je našemu každodennímu životu.
Podívejme se však rovnou na původ jesliček, jak je chápeme my. Putujme v duchu do Greccia v reatinském údolí, kde se svatý František zastavil pravděpodobně cestou z Říma, kde 29. listopadu 1223 obdržel od papeže Honoria III. schválení svojí Řehole. Po pouti do Svaté země mu tamější
jeskyně připomněly betlémskou krajinu. A je možné, že Prosťáček z Assisi
byl v římské bazilice Panny Marie Větší oslněn mozaikami, které zobrazují
Ježíšovo Narození právě poblíž místa, kde se podle starobylé tradice uchovávají desky jeslí.
Františkánské prameny podávají podrobnosti toho, co se dělo v Grecciu.
Čtrnáct dní před Vánocemi František zavolal jednoho tamního muže jménem Jan, kterého požádal, aby mu pomohl splnit jedno přání: „Chtěl bych
totiž oslavit památku toho Dítěte, které se narodilo v Betlémě, a chtěl bych,
pokud možno, svýma očima vidět hořkou nouzi, kterou už jako dítě muselo
snášet, jak leželo v jeslích, u nichž stál vůl a osel, i jak leželo na seně.“ Když
to ten dobrý muž uslyšel, spěšně na jmenovaném místě připravil všecko,
jak mu světec uložil. Dne 25. prosince přišli do Greccia z různých stran
bratři, muži i ženy z okolí, připravili svíce a pochodně, aby osvítili onu
svatou noc. Když přišel František, všecko našel připraveno: jesle se senem,
vola a oslíčka. Lidé, kteří se sešli, prožili nevýslovnou a nebývalou radost
ze znázornění scény Narození. Potom kněz na jeslích sloužil mši a ukázal
spojení mezi Vtělením Božího Syna a eucharistií. Tehdy v Grecciu nebylo
použito figurek, byl to živý betlém a tvořili jej ti, kdo byli přítomni (srov.
FP, str. 147-148).
Tak se zrodila naše tradice. Všichni byli okolo jeskyně naplněni radostí,
bez odstupu mezi událostí, ke které dochází, a těmi, kdo se stávají účastníky
tajemství.
První životopisec svatého Františka Tomáš z Celana vzpomíná, že oné
noci byl k této prosté a jímavé scéně přidán také dar podivuhodného vidění.
Jeden z přítomných spatřil, že v jeslích leží samo Dítě Ježíš. Oné vánoční
noci roku 1223 „odcházeli všichni domů v blahé radosti“ (tamt. str. 148).
3. S
 vatý František jednoduchostí tohoto znamení uskutečnil velké dílo
evangelizace. Jeho učení proniklo srdce křesťanů, kde tkví dodnes jako
ryzí prostá forma opětovného předkládání krásy naší víry. Kromě toho,
samotné místo, kde vznikly první jesličky, vyjadřuje a vzbuzuje tyto po-
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city. Greccio se stává útočištěm duše, která se skrývá ve skále, obklopena
tichem.
Proč vzbuzují jesličky takový úžas a dojímají nás? Především proto, že
ukazují Boží něhu. Stvořitel veškerenstva se snižuje k naší nepatrnosti. Dar
života, pro každého z nás tajemný, nás uchvacuje ještě víc, když vidíme, že
Ten, který se narodil z Marie, je zdrojem a oporou každého života. V Ježíši
nám Otec daroval bratra, který nás přichází hledat, když jsme dezorientovaní a ztrácíme směr; věrného přítele, který je nám stále nablízku. Daroval
nám svého Syna, který nám odpouští a pozvedá z hříchu.
Strojení betléma v našich domovech nám pomáhá znovu prožívat událost, která se stala v Betlémě. Evangelia přirozeně nadále zůstávají zdrojem, který nám onu událost umožňuje poznat a rozjímat o ní. Nicméně její
znázornění vánočním betlémem pomáhá si ji představit, probouzí city, vtahuje nás do dějin spásy, abychom se cítili současníky této události, která je
živá a aktuální v nejrůznějších historických a kulturních kontextech.
Již od svého františkánského původu jsou jesličky především pozváním
„cítit“ a „dotknout se“ chudoby, kterou si Boží Syn zvolil svým vtělením.
A jsou také implicitní výzvou k Jeho následování cestou pokory, chudoby
a sebezřeknutí, jež vede od betlémských jeslí ke Kříži. Zvou k setkání s Ním
a ke slitovné službě těm nejpotřebnějším bratřím a sestrám (srov. Mt 25,3146).
4. R
 ád bych nyní zmínil různá znamení vánočních betlémů a poukázal
na jejich smysl. Nejprve představíme kontext hvězdného nebe v temné
a tiché noci. Nečiníme tak jen kvůli věrnosti evangelnímu podání, ale
také kvůli významu, který se zde skrývá. Pomysleme jen, jak často je
náš život obklopen nocí. A přece nás ani v těchto chvílích Bůh nenechává
samotné, ale zpřítomňuje se, aby zodpověděl rozhodující otázky, týkající
se smyslu naší existence: Kdo jsem já? Odkud přicházím? Proč jsem se
narodil v této době? Proč miluji? Proč trpím? Proč zemřu? Aby se nám
na tyto otázky dostalo odpovědi, stal se Bůh člověkem. Jeho blízkost přináší světlo tam, kde je temno, a osvěcuje ty, kdo kráčejí v temnotě utrpení (srov. Lk 1,79).
Zmínku si zasluhují také krajiny, které jsou součástí vánočních betlémů,
a nezřídka je tvoří ruiny starobylých domů a paláců, jimiž je někdy nahrazována betlémská jeskyně a které se stávají příbytkem Svaté rodiny. Tyto
trosky se patrně inspirují spisem Legenda Aurea dominikána Jacopa da
Varazze (13. století), kde se dočítáme o pohanské víře, podle níž se v Římě
zřítí Chrám míru (Templum pacis), až porodí Panna. Tyto trosky jsou především viditelným znamením padlého lidstva a všeho, co se zhroutí, je zkažené a zpustlé. Tato scéna praví, že Ježíš je novostí ve starém světě a přišel
uzdravit, zbudovat a vrátit našemu životu a světu původní lesk.
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5. Kolik jen citů bychom měli zakoušet, když strojíme v betlémech pahorky,
potůčky, ovce a pastýře! Takto si připomínáme, co předpovídali proroci,
že totiž veškeré stvoření má podíl na slavném příchodu Mesiáše. Andělé
a kometa jsou znamením, že jsme také povoláni vydat se na cestu k jeskyni a klanět se Pánu.
»Pojďme tedy do Betléma podívat se na to, co se tam stalo, jak nám Pán
oznámil« (Lk 2,15) – říkají pastýři po tom, co jim oznámili andělé. Je to překrásné poučení, kterého se nám dostává jednoduchým popisem. Narozdíl
od mnoha lidí, zamýšlejících dělat tisíc jiných věcí, stávají se pastýři prvními svědky podstatného čili darované spásy. Ti nejpokornější a nejchudší umí přijmout událost Vtělení. Bohu, který nám jde vstříc v betlémském
Dítěti, odpovídají pastýři tím, že se dají na cestu k Němu, na setkání lásky
a s vděčným úžasem. Právě toto setkání Boha s Jeho dětmi díky Ježíši dává
život našemu náboženství a vytváří jedinečnou krásu, která se zračí zejména ve vánočním betlému.
6. Do svých betlémů obvykle vkládáme mnoho symbolických figurek. Především žebráků a lidí, kteří neznají jiné bohatství než bohatství srdce.
I oni jsou zcela nablízku Dítěti Ježíši, aniž by je někdo mohl vyhostit nebo
odehnat od improvizované kolébky, s níž chudí vůbec nejsou v nesouladu. Chudí mají přímo privilegium tohoto tajemství, ba dokonce schopnost
rozpoznat přítomnost Boha mezi námi.
Chuďasové a prosťáčci v betlémě připomínají, že Bůh se stává člověkem
pro ty, kteří více vnímají potřebu Jeho lásky a dožadují se Jeho blízkosti. Ježíš »tichý a pokorný srdcem« (Mt 11,29) se narodil chudý a vedl jednoduchý
život, aby nás naučil chápat to podstatné a žít z toho. Z betléma jasně vysvítá poselství, že se nesmíme nechat klamat bohatstvím a spoustou nabídek
prchavého štěstí. Herodův palác je v pozadí, zavřený a hluchý k radostné
zvěsti. Narozením v jesličkách Bůh zahajuje jedinou velikou revoluci, která
dává naději a důstojnost vyděděným a marginalizovaným: revoluci lásky,
revoluci něhy. Z jesliček Ježíš hlásá mírnou mocí výzvu dělit se s těmi posledními jako cestu k lidštějšímu a bratrštějšímu světu, z něhož není nikdo
vyloučen, ani odsunut na okraj.
Děti – ale také dospělí – často rádi přidávají do vánočního betléma jiné figurky, které s evangelním podáním zdánlivě nemají žádnou souvislost. A přece
takováto představivost touží vyjádřit, že v tomto novém světě, který započal
Ježíš, je prostor pro všechno, co je lidské, a pro každé stvoření. Od pastýře
ke kováři, od pekaře k muzikantovi, od žen nesoucích džbány s vodou ke hrajícím si dětem... to všechno představuje každodenní svatost, radost dělat z mimořádných věcí ty každodenní, poněvadž Ježíš s námi sdílí Svůj božský život.
7. P
 ostupně nás vánoční betlém přivádí k jeskyni, kde nacházíme figurky
Marie a Josefa. Maria je maminka, která svoje dítě pozoruje a ukazuje
těm, kdo přicházejí na návštěvu. Její soška umožňuje přemýšlet o velkém

18

Novoknínsk¯

zpravodaj

12 / 2019
tajemství, do něhož byla tato dívka vtažena, když Bůh zaklepal na dveře
jejího neposkvrněného srdce. Na andělovo zvěstování, žádající, aby se
stala matkou Boží, odpovídá Maria plnou a totální poslušností. Její slova:
»Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova!« (Lk 1,38) jsou
pro nás všechny svědectvím, jak se vírou svěřit Boží vůli. Přitakáním se
Maria stala matkou Božího Syna, čímž svoje panenství neztratila, ba dokonce je Jím posvětila. Spatřujeme v ní Matku Boží, která si svého Syna
nenechává jen pro sebe, nýbrž ode všech žádá, aby naslouchali Jeho slovu a uváděli ve skutek (srov. Jan 2,5).
Vedle Marie jako ochránce Dítěte i jeho matky je svatý Josef. Obvykle je
znázorňován s holí v ruce a někdy, jak drží lampu. Svatý Josef plní velice
důležitou roli v Ježíšově a Mariině životě. Je opatrovníkem, který neúnavně
chrání svoji rodinu. Když jej Bůh upozorní na ohrožení Herodem, neváhá
se dát na cestu a emigrovat do Egypta (srov. Mt 2,13-15). A když nebezpečí
pomine, přivede rodinu do Nazareta, kde bude prvním vychovatelem dítěte
a jinocha Ježíše. Josef nesl v srdci velké tajemství, které obestíralo Ježíše
a jeho snoubenku Marii, a jako spravedlivý muž se vždycky svěřoval Boží
vůli, kterou také plnil.
8. S
 rdce betléma začne tlouci, když v den Narození Páně vložíme do jesliček
figurku Dítěte Ježíše. Tak se prezentuje Bůh, totiž v dítěti, aby se nechal
přijmout v naší náruči. Ve slabosti a křehkosti skrývá svoji moc, která
všechno tvoří a přetváří. Zdá se to nemožné, ale přece je tomu tak: v Ježíši byl Bůh dítětem a tímto stavem chtěl zjevit velikost Svojí lásky, která
se projevuje úsměvem a natahováním rukou ke komukoli.
Narození dítěte budí radost a úžas, protože představuje velké tajemství
života. Pohledem do očí mladých manželů před jejich právě narozeným dítětem chápeme city Marie a Josefa, kteří pohledem na Dítě Ježíše vnímali
přítomnost Boha ve svém životě.
»Život se zjevil« (1 Jan 1,2) – takto shrnuje apoštol Jan tajemství Vtělení.
Jesličky nám ukazují, umožňují dotknout se této jedinečné a mimořádné
události, která změnila běh dějin a k níž se také vztahuje náš letopočet,
před Kristem a po Kristu.
Způsob Božího jednání je téměř omračující, protože se jeví jako nemožné,
že by se zřekl Svojí slávy, aby se stal člověkem jako my. Jaké překvapení vidět Boha, který přijímá naše způsoby: spí, pije mateřské mléko, pláče a hraje
si jako všechny děti! Bůh jako vždycky vzrušuje, je nepředvídatelný, neustále mimo naše schémata. Proto nás jesličky, jež ukazují Boha tak, jak přišel
na svět, vybízejí, abychom přemýšleli o svém životě napojeném na Boží život
a stali se Jeho učedníky, chceme-li dosáhnout nejzazšího smyslu života.
9. K
 dyž se přibližuje slavnost Zjevení Páně, přidávají se do vánočních betlémů figurky tří králů. Tito mudrcové a bohatí vládci z Východu se na základě pozorování hvězdy vydali na cestu do Betléma, aby poznali Ježíše
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a přinesli svoje dary: zlato, kadidlo a myrhu. Také tyto dary mají alegorický význam: zlato ctí Ježíšovu královskou hodnost, kadidlo jeho božství a myrha jeho svaté lidství, které zakusí smrt a pohřeb.
Pohledem na tuto jesličkovou scénu jsme voláni k zamyšlení nad odpovědností, kterou má každý křesťan za šíření evangelia. Každý z nás se stává nositelem radostné zvěsti pro ty, s nimiž se setká, a dosvědčuje radost ze
setkání s Ježíšem a Jeho lásku konkrétními skutky milosrdenství.
Mudrcové učí, že je možné vyjít zdaleka a dojít až ke Kristu. Jsou to bohatí muži, moudří cizinci, žíznící po nekonečnu, kteří odcházejí na dlouhou
a nebezpečnou cestu, která je přivede až do Betléma (srov. Mt 2,-12). Tváří
v tvář Dítěti Králi jsou prostoupeni velikou radostí. Nepohorší se chudým
prostředím, neváhají pokleknout a klanět se mu. Pochopí před ním, že Bůh
se svrchovanou moudrostí řídí běh hvězd, jakož i chod dějin, sesazuje mocné a povyšuje ponížené. A po svém návratu do vlasti budou zajisté o tomto
překvapivém setkání s Mesiášem vyprávět a otevřou tak mezi národy cestu
evangeliu.
10. P
 řed jesličkami se mysl ráda vrací do dětských let, kdy se dychtivě čekalo, až začne jejich strojení. Tyto vzpomínky nás vždycky přivádějí k novému uvědomění si velkého daru, který jsme dostali tím, že nám byla
předána víra, a zároveň v nás budí povinnost a radost umožnit dětem
a vnukům prožít tutéž zkušenost. Není důležité, jak se betlém vystrojí,
může být stále tentýž nebo se každý rok měnit. Záleží na tom, že promlouvá do našeho života. Všude a jakoukoli formou vyprávějí jesličky
o Boží lásce, o Bohu, který se stal děťátkem, aby nám řekl, jak blízko je
každé lidské bytosti v jakékoli situaci, ve které se nachází.
Drazí bratři a sestry, jesličky jsou součástí něžného a náročného procesu
předávání víry. Počínaje dětstvím a potom v každém životním období vychovávají k rozjímání o Ježíši, ke vnímání Boží lásky k nám, abychom cítili
a věřili, že Bůh je s námi a my jsme s Ním, všichni jsme dcerami a syny
díky onomu Dítěti, Božímu Synu a Panně Marii, a vnímali, že v tom spočívá štěstí. Ve škole svatého Františka otevřme srdce této jednoduché milosti
a nechme, aby se z tohoto úžasu zrodila pokorná modlitba: naše „děkování“
Bohu, který s námi chtěl sdílet všechno a nenechat nás nikdy samotné.
František
 reccio, svatyně prvních jesliček, 1. prosince 2019, v sedmém roce
G
mého pontifikátu
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PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Vánoční inventura
Padá sníh. Zvon si zpoza kopce zní.
Madona v chlívě nad synkem se sklání.
Počítám dárky, nejen vánoční,
co sem kdy sklidil za ty spousty dní
jak vodpovědi na svý dávný přání.
Jak náplast na svý nesplněný přání.
Že na vzpomínkách usadil se prach?
Stírám ho tiše. Vobraz vynoří se:
setkání s lidma v dálce na cestách...
Souznění duší. Kde že je můj strach
z neznáma? Možná zmizel někde v míse.
Spláchnutej rázně v záchodový míse.
Lecčeho se mi štědře dostalo,
něčeho se mi nikdy nedostane.
Ale i tak dík – a ne za málo.
Zvlášť za to, co kdy ve mně přistálo
z těch míst, kde Duch si, kdy chce, kam chce, vane.
Kde Duch si, jak chce, díky Bohu vane.
Miloš Hlávka

Vážení spoluobčané a lidé, kterým nejsou osudy zvířat
lhostejné,
chtěla bych znovu připomenout, že sbírka na pomoc opuštěným a týraným chlupáčkům stále běží.
Opuštěných, týraných, zaběhlých pejsků a kočiček neustále přibývá, ale
samozřejmě obrovský problém je i s rozmnožováním koček, které lidé nekastrují, a tak často ve velkém končí na ulicích, kde se setkávají i s lidskou
krutostí. Tento problém každoročně narůstá do obřích rozměrů. Depozity, dočasky a útulky jsou totálně přeplněné a nestíhají každodenní nápor.
Obzvláště po prázdninách a Vánocích, kdy nechtěné chlupaté dárky končí
na ulicích. Nejde jen o umístění zvířat do útulku, ale v první řadě je nutná
Novoknínsk¯
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veterinární léčba. Dost zvířat je ve velmi špatném zdravotním stavu, kdy jsou nutné operace a následná léčba zdlouhavá a finančně
i psychicky velmi náročná. V běžných případech se řeší kastrace, očkování a jiné nezbytnosti. Správci, zaměstnanci i majitelé útulků
a soukromé osoby provozující depozity nebo
dočasky mají plné ruce práce, bez nároku
na osobní volno a často náklady hradí ze své
kapsy. Proto mívají i více zaměstnání, aby
mohli všechny výdaje utáhnout.
Z tohoto důvodu je zde tato sbírka, která
funguje již 7 let. Není to sbírka finanční, ale materiální, do níž může přispět
kdokoliv z Vás. Není to nic těžkého.
Jak do sbírky přispět? Můžete nosit deky, ručníky, povlečení, které už neupotřebíte a je vám líto je vyhodit, dále obojky, hřebeny, pelíšky, škrabadla,
vodítka, náhubky a v neposlední řadě i kvalitní krmivo (většina zvířátek
bývá ve špatném stavu, mají závažné zdravotní potíže, a proto potřebují
kvalitní krmivo), pamlsky, ale i drogerijní sortiment, plus jiné užitečné věci,
klidně po Vašich mazlíčcích.
Co opravdu útulky ani zvířátka nepotřebují: matrace, polštáře, odstřižky
látek a vyřazené oblečení, ani plesnivé a prošlé granule a pečivo či načaté
konzervy.
V předchozích letech jsme s manželem zaváželi útulky v okolí do 30 km,
ale nyní již třetím rokem naše pomoc směruje hlavně na podporu spolku
Srdeční záležitosti, kde jsou děvčata, která zachraňují zoufalé, zubožené
a zrazené chlupaté dušičky, a opravdu zde pomáhají, co jim síly stačí. Kdykoliv bylo potřeba, nikdy neodmítly pomoc třeba i uprostřed noci. Proto
se snažím díky Vaší pomoci děvčata zajistit alespoň touto cestou. Předem
mockrát děkuji za Vaši laskavost a spolupráci, věřím, že je Vás tu hodně,
co chtějí pomáhat a přidají se k těm, co již pomáhají. Veškerý pohyb dárcovství a předávání věcí na místo určené můžete sledovat na FB stránkách
„Pomozte sbírkou psím a kočičím útulkům“. Vše je transparentní a veřejné,
aby každý viděl, jak bylo s jeho dary naloženo.
Sběrné místo: Drogerie v ul. Havlíčková 52, Nový Knín.
Ještě jednou děkuji za Vaši pomoc, bez níž by to nešlo. Prosím, nezapomínejte v teple svých domovů, že jsou někde zvířata, která trpí zimou a hlady. Samozřejmě, pokud jste svědky týraní a nevhodného chování člověka
ke zvířeti, nezavírejte před tím nikdy oči a pomáhejte. A pokud najdete zraněné zvíře, nenechávejte ho bez povšimnutí, oni si naši pomoc a pozornost
zaslouží a hlavně ji potřebují, vždyť na světě je už tak krutosti opravdu dost.
Děkuji.
Alena Müllerová
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Vážení spoluobčané,
v minulém čísle zpravodaje na str. 5 vyšel článek, že se příspěvky mají
zasílat elektronicky. O mně se ví, že já a technika nejsme kamarádi.
Pojmula jsem to tak, že nemám nárok posílat ručně psané příspěvky,
zkrátka „mám si zavřít pusu“!
To vám ale nemohu udělat. Proto jak se říká „všechno jde, když se chce“.
Chtěla bych vám popřát do nového roku zdraví a pohodu.
A i přes toto nařízení se s vámi i nadále budu dělit o své poznatky a připomínky. Ostatně vám děkuji za motivaci ke svým článkům.
Vaše Jiřina

Vánoční stromky v našem městě
Dne 1. 12. 2019 se konalo rozsvícení vánočního stromku na náměstí v Novém Kníně. Tato akce se stala každoroční tradicí, na kterou se všichni těší,
zejména děti. O to větší překvapení byla nově pro děti návštěva „pekla“.
Tzv. „peklo“ se nacházelo v budově radnice v jejím sklepení. Ze všech stran
se krčilo množství pavouků, netopýrů, k dispozici byla i kniha hříchů… Vše
bylo podbarveno pekelnou hudbou. Každý malý návštěvník měl možnost
nahlédnout do pekelných prostorů a zpytovat své malé svědomí. Určitě řada
z nich měla malou dušičku. Při odchodu z pekla každý obdržel certifikát,
že se určitě polepšil a zaslouží si i malou odměnu. Zda měli malou dušičku
i dospělí, se však nedozvíme. Určitě si to však všichni náležitě užili. O tom
svědčí i velice hojná návštěvnost jak již zmíněného pekla, tak samotného
rozsvícení vánočního stromečku. Krásné bylo vystoupení všech dětí a dospělých na vyzdobeném pódiu, úžasný byl jako obvykle i ohňostroj s hudbou. Náměstím procházel dokonce i anděl. Na své si přišli jistě všichni účastníci a všem se dle ohlasů tato akce velmi líbila. Spokojeni byli jistě i všichni
stánkaři a samotní pořadatelé. Je třeba říci, že se akce více než vydařila
a všem, kteří se na ní podíleli, patří upřímné poděkování.
Další stromek zazářil v Sudovicích dne 7. 12. 2019. Při této akci děti zpívaly koledy, recitovaly a hrály na flétnu. Ke zpěvu se přidali i dospělí. Bylo
přichystáno občerstvení, zejména vánoční pečivo a jiné dobroty, které místní, ale i přespolní pekařky připravily. Vše bylo provoněno vánočním „svařákem“ a pálením prskavek. Anděl rozdával dětem balíčky se sladkostmi.
Zkrátka i v Sudovicích to bylo báječné a oceňuje se práce a soudržnost
všech, kteří neváhají takové akce organizovat.
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Také ve Starém Kníně a Libčicích se rozsvěcují vánoční stromky na znamení přicházejících vánočních svátků. Je to krásné, vše prodchnuté sváteční atmosférou, očekávaným klidem adventního času, setkání přátel před
nadcházejícími vánočními svátky.
Všem lidem dobré vůle radostné a požehnané vánoční svátky a do nadcházejícího roku hlavně hodně zdraví.
O. K.

Povinné čipování psů
Rádi bychom připomněli všem občanům, že
od 1. 1. 2020 vstupuje na základě novely veterinárního zákona v účinnost povinnost označovat
psy na území České republiky mikročipem. Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději
v době prvního očkování proti vzteklině (tedy
nejpozději v půl roce věku). Mikročipem nemusí
být označeni psi, kteří mají jasně čitelné tetování provedené před 3. 7. 2011.
Číslo mikročipu musí být uvedeno v dokladu o očkování psa. Sankce v případě nesplnění této povinnosti může být pokuta až do výše 20 tisíc korun.
Povinné označení všech psů by mělo být přínosem hlavně v případě tzv.
„množíren“ – lepší zjištění identity psa v případě kontroly, monitoring chovů, postih chovatelů v případě týrání zvířat, umožnění kontroly při prodeji
psů prostřednictvím obchodníků, prokázání vlastnictví psa např. v případě
odcizených psů atd.
Ing. Ivana Nedvědová
členka Ligy na ochranu zvířat ČR

PODĚKOVÁNÍ
Poděkování panu starostovi Ing. Tomáši Havlíčkovi
Milý Tomáši,
děkujeme Ti za Tvoji dlouholetou obětavou práci pro naše město. Přejeme Ti, abys všechny své zdravotní potíže brzy překonal a i nadále mohl
pracovat pro Nový Knín.
Štěpánka a Petr Máchovi

24

Novoknínsk¯

zpravodaj

12 / 2019

Děkujeme
všem milým pečovatelkám z Farní charity Starý Knín,
sestrám ze společnosti Péče doma s.r.o.,
paní Pavlíně Erhartové,
paní Elišce Kučerové,
paním magistrám z Lékárny Nový Knín,
MUDr. Viktorii Zrzavé a sestře Marušce Pozlerové,
MUDr. Jitce Plačkové,
a v neposlední řadě MUDr. Tomáši Garnolovi, Ph.D.
a sestrám z jeho ordinace,
a také všem ostatním, kteří nám pomáhali a pomáhají,
za ochotu, lidský přístup a veškerou dosavadní obětavou pomoc při péči
o naše rodiče Jitku a Václava Matouškovy a Zdeňku Máchovou.
Děkujeme, bez vás všech bychom to nezvládli.
Štěpánka a Petr Máchovi

JUBILANTI MĚSÍCE
• Neuvěřitelné narozeniny oslaví v lednu 2020
pan Stanislav Fiala. Jubilantem měsíce bude
také paní Růžena Fafejtová. V lednu oslaví své
narozeniny i pan Blahoslav Tesárek. Kulatiny
slaví paní Marie Matějčková, paní Anežka
Dědinová a pan Josef Kecina. Slavit bude i pan
Bohumil Souček. Mezi jubilanty tohoto měsíce
patří pan Josef Dolejš a pan Petr Pock.
Všem jmenovaným přejeme co nejvíce zdraví,
radosti a pohody.  

Měsíčník Novoknínský zpravodaj
Číslo 12/2019 vyšlo v Novém Kníně, dne 20. 12. 2019.
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: pátek 24. ledna 2020.
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12

prosinec 2019

PŘÍLOHA NOVOKNÍNSKÉHO ZPRAVODAJE

SLOVO STAROSTKY
Vážení a milí spoluobčané,
prosinec se chýlí ke svému konci, blíží se nejkrásnější svátky v roce.
Znamená to, že za pár dní opět usedneme ke svátečně prostřenému stolu
a celý dům naplní vůně jehličí, purpury a sladkého cukroví. Ozdobený stromeček se rozzáří stejně jako oči našich dětí, které budou s napětím očekávat dárky od Ježíška. Pojďme si uvnitř slíbit, že nadcházející dny Vánoc se
pokusíme trávit příjemně a pokusíme se, když ne úplně vypnout, tak alespoň omezit naše myšlenky na stres a práci a více myslet na lidi kolem nás.
Pokud si dáváme předsevzetí, měla by obsahovat především úctu k našim
bližním a spoluobčanům, velkou toleranci a pochopení pro názory druhých
a oproštění se od všech malicherností, které nám znepříjemňují život.
Dovolte mi poděkovat všem zastupitelům, zaměstnancům obce, našim
dobrovolným hasičům a Vám všem, kteří jste pracovali a pracujete ve prospěch obce a všech svých spoluobčanů.
Přeji Vám klidné prožití svátečních dnů a do nového roku 2020 vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Tobolová Běla
starostka

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
1. Z
 námky k označení popelnic pro vývoz v roce 2020
budou k mání na OÚ v Chotilsku do pátku 20. 12. t.r.!
Později si je zájemci budou moci pořídit již jen v sídle společnosti DOKAS Dobříš.
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2. O
 becní úřad v Chotilsku upozorňuje občany na provozní dobu úřadu
v závěru roku 2019:
• v pondělí 23. 12. otevřeno od 9.00 do 13.00 hodin
• ve dnech 24. až 26. 12. (úterý, středa, čtvrtek) zavřeno,
• v pátek 27. 12. otevřeno od 9.00 do 12.00 hodin,
• v pondělí 30. 12. otevřeno od 9.00 do 13.00 hodin,
• v úterý 31. 12. zavřeno, k vidění ale budeme na Veselém vrchu, kde
se s vámi rádi setkáme!

JEŠTĚ NAPOSLEDY V TOMTO ROCE…
S ohledem na krátký rozestup mezi uzávěrkami posledních dvou čísel
Chotilského zpravodaje, by se dalo předpokládat, a tedy i napsat, že „za
dobu naší služby se nic zvláštního nestalo“, ovšem opak je pravdou…
7. prosince v 11:28 hod. byl naší jednotce vyhlášen poplach na záchranu
osob po pádu do hloubky. V tomto případě se jednalo o pád lesního dělníka
do rokle poblíž obce Krámy. Jednalo se o velmi nepřístupné místo se špatně
ohlášenou polohou, které bylo zároveň přístupné pouze pro menší techniku.
Naštěstí se nejednalo o život ohrožující zranění, a tak úkolem zasahujících
jednotek bylo transportovat zraněnou osobu z lesa (ve spolupráci s členy
dopravní zdravotnické služby), aby zraněný mohl být dále transportován
na ošetření do nemocnice.
Na přelomu listopadu a prosince obdržela naše výjezdová jednotka další
část vybavení náhradou za velmi staré a dosluhující vybavení, tedy jmenovitě dýchací přístroje Saturn. Jedná se o dva dýchací přístroje vč. tlakových
lahví, dvě vyváděcí masky k zásahům v zakouřeném prostoru vč. ochranných obalů a vývodů pro plicní automatiku.
Opět bych využil tohoto prostoru a poděkoval zastupitelstvu obce Chotilsko, které schválením nákupu důležitého vybavení naši výjezdovou jednotku takto podporuje. Toto vybavení nachází uplatnění takřka při každém
požáru v uzavřeném prostoru a s ohledem na narůstající počet tohoto typu
zásahů se nové vybavení asi dlouho „neohřeje“ v nepoužitém stavu.
Dovolte mi ještě jednou připomenout termín tradiční Výroční valné hromady, která se bude konat v budově Chotilského muzea v sobotu 11. ledna 2020 od 18:00. Letošní rok, jak se ukazuje, byl z hlediska celkového
počtu a typu výjezdů mimořádný a bude tedy spousta témat pro diskuse
a hodnocení. Rádi vás všechny uvítáme!
Ještě jednou krásné a klidné prožití svátků vánočních a úspěšné vykročení do nového roku 2020. A úplným závěrem bych rád jménem našeho
sboru poděkoval všem, kteří nás v naší činnosti v uplynulém roce jakkoli
podpořili; zachovejte nám prosím přízeň i v novém roce!
Martin Brodský
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MIKULÁŠ 2019
Po rozzáření vánočního stromu a zapálení první svíce na adventním
věnci na chotilské návsi k nám v den svého svátku opět přispěchal Mikuláš
s andělem a hromadou dárků, ale i s čertovským doprovodem připraveným řádně prověřit svědomí malých hříšníků. Ale dříve, než děti musely
podstoupit tuto proceduru, do veselé nálady je uvedla pohádka, ve které
Bajaja opět porazil zlého draka a dostal za to princeznu (my dospělí víme,
že i s polovinou království, ale to děti ještě tolik nezajímá). Pohádku skvěle předvedli herci divadélka „NAVĚTVI“, nutno ale přiznat, že za aktivní
účasti nadšeného diváctva. Následovala cesta dětí peklem s plněním čertovsky zapeklitých úkolů a pak už jen vzpomínání, kterou že to básničku
si připravily pro Mikuláše. Většina si nejen vzpomněla, ale některý přednes by obstál i před přijímací komisí na hereckou školu. Zatím za to byla
„jen“ pochvala od Mikuláše a odměna od anděla v podobě sladkostí. (Foto
na webových stránkách obce.)
A tak to bylo. Všechny děti šťastně unikly peklu, čerti opět přišli zkrátka,
uhasili oheň pod prázdným kotlem a vzali zavděk opečenou klobásou.
Organizátorům z obecního úřadu patří dík za skvěle připravenou akci
a dlužno také připomenout, že veškerým finančním výtěžkem z akce tentokrát obec přispěla na pořízení kompenzačních pomůcek pro nemocí souženého malého Dominika.
-JeFTaké v Záborné Lhotě
v sobotu 7. prosince uspořádali členové místního
SDH ve spolupráci s OÚ
Chotilsko rozsvícení vánočního stromku a mikulášskou nadílku. Za hojné
účasti obyvatel včetně dětí
se celá akce povedla. Všem
organizátorům patří poděkování, a to především
ženám za přípravu velmi
chutných vánočních pamlsků. Poděkování patří též
Mikulášovi, andělovi a čertovi, kteří akci navštívili.
Výbor SDH
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PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom srdečně poděkovali všem, kteří se zúčastnili akce Mikuláš
v Chotilsku a přispěli ve sbírce na kompenzační pomůcky (nebo jejich doplatky) pro našeho Dominika.
Celá částka poputuje na transparentní účet č. 115-8188460207/0100, založený k tomuto účelu. Zde můžete nahlédnout, jak jsme peníze použili.
Všem vám mnohokrát děkujeme a přejeme veselé Vánoce a hodně zdraví a štěstí v novém roce.
Peškovi

BUĎME OHLEDUPLNÍ
Připravujeme se opět na přivítání nového roku. Někdo se spokojí s prostým přípitkem, mnozí ale hodlají příležitost využít k halasnějším projevům.
K těm patří zejména užití pyrotechniky k amatérským ohňostrojům. Věřím,
že otázku bezpečnosti tohoto počínání každý pojme zodpovědně, stejně tak
by ale měl respektovat ty, kterým smysl ohlušujících výbuchů uniká a vyvolává v nich zbytečný stres. Jsou to domácí zvířata. Mějte prosím pochopení
a ohled k těmto němým tvářím a své novoroční třaskavé vítací projevy situujte, pokud možno, mimo obydlené části obce a místa ustájení domácích
zvířat.
-JeF-

chotilsk¯
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Měsíčník pro Mokrovraty, Pouště
a/ okolí
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Mokrovratský
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PŘÍLOHA NOVOKNÍNSKÉHO ZPRAVODAJE

ZPRÁVY Z OBCE
Vážení spoluobčané,
úvodem mi dovolte popřát vám vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti v novém roce 2020. Ať se vám v příštím roce daří a splní se
vám všechna vaše přání a touhy.
Přelom roku je ideální příležitosti k bilancování, ke zhodnocení uplynulého období a k představení plánů do budoucna.
Rok 2019 byl pro naši obec významný. Jak jistě vidíte, v ulicích naší
obce realizujeme velkou investiční akci – rozšíření gravitační kanalizace
ve východní části Mokrovrat, Mokrovratech – Vilách a na Pouštích. Stavba
začala letos v červenci, a pokud bude vše probíhat hladce, měla by být dokončena v říjnu 2020. Současně s výstavbou kanalizace je pokládáno nové
plastové vodovodní potrubí.
Protože jsme získali dotaci na rekonstrukci komunikací v Mokrovratech
v délce téměř 1 km, rozhodlo zastupitelstvo obce, že před touto realizací
bude vyměněno na tomto úseku staré litinové vodovodní potrubí za plastové potrubí.
Společnost ČEZ Distribuce se rozhodla v příštím roce v některých částech Mokrovrat umístit své nadzemní elektrické vedení do země. Využili
jsme vstřícný přístup této společnosti a tam, kde se bude rekonstruovat elektrické vedení, připoloží obec do výkopů i nové kabely veřejného osvětlení.
V souvislosti s probíhajícími a budoucími stavbami si vás dovoluji požádat o trpělivost a pochopení. Věřím, že krátkodobá omezení, hluk a nepořádek, které se stavbami souvisí, nám přinesou zlepšení podmínek ke
spokojenému životu v naší obci.
Stanislava Ecklová
starostka obce

MOKROVRATSK¯

zpravodaj
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PODĚKOVÁNÍ
Vážení spoluobčané,
ještě bychom se rády vrátily k první adventní neděli, kdy se již tradičně rozsvítil vánoční strom na návsi, a poděkovaly bychom nejen dětem,
ale i všem přítomným, kteří se přišli 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, čerta a andílků proběhla ve škole 5. prosince v dopoledních hodinách, a i přes drobná napomenutí od Mikuláše dostaly všechny
děti sladký dárek.
Návštěva Čechovy stodoly v Bukové nás svou sváteční atmosférou přiblížila k očekávaným Vánocům. Děti zažily staročeské Vánoce s jejich zvyky
a obyčeji.
Na závěr přejeme všem spoluobčanům radostné, spokojené Vánoce
a hodně zdraví i štěstí v novém roce 2020.
Zaměstnankyně ZŠ a MŠ Mokrovraty

ÚŘEDNÍ HODINY OÚ MOKROVRATY O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH
Po

23. 12. 2019

8:00–12:00 hod. (odpoledne zavřeno)

Pá

27. 12. 2019

zavřeno

Po

30. 12. 2019

8:00–12:00 a 13:00–17:00 hod.

Út

31. 12. 2019

zavřeno

Čt

02. 01. 2020

zavřeno

Pá

03. 01. 2020

8:00–12:00 hod.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 30. listopadu 2019 se uskutečnila slavnost vítání občánků. Mezi
občany Mokrovrat a Pouští byli přivítáni Valerie Bezděková, Šarlota Školáková a Hugo Prousek. Při slavnosti zarecitovaly básničky děti z naší školy
a školky.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ – PODĚKOVÁNÍ
Poslední listopadovou sobotu se uskutečnilo v obci Mokrovraty vítání
občánků.
Rádi bychom touto cestou poděkovali za příjemnou atmosféru a skvělou
organizaci všem, kteří se na této akci podíleli. Taktéž za milé dárečky pro
nové občánky a jejich rodiče.
Velké díky patří i panu fotografovi, který celý slavnostní okamžik krásně zdokumentoval.
Rodiče Šarlotky a Valinky

KNIHOVNA MOKROVRATY
V pátek 27. 12. 2019 bude knihovna v Mokrovratech uzavřena.

MOKROVRATSK¯

zpravodaj
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INZERCE

PRODEJ VÁNOČNÍCH
KAPRŮ

Nabízíme prodej vánočních kaprů

ve dnech 22.–23. 12. 2019
v době od 8:00 do 16:00 hod.
na adrese:
Žižkova ulice č. p. 234, Nový Knín
(naproti hasičské zbrojnici Nový Knín)

