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Vážení řitečtí,
čas utíká jako voda v zurčícím potůčku. Ani jsme se nenadáli a jsou před
námi opět Vánoční svátky a nový rok 2017. Měli bychom se tedy ohlédnout,
co se v naší obci letos podařilo, co naopak méně, co nás stále ještě tíží. Že
se podařilo hodně věcí, o tom není pochyb, zprávy o tom jsme přinášeli
v každém našem Zpravodaji. Je zcela pochopitelné, že na různé věci se vyskytovaly různé názory i v našem zastupitelstvu, což je dobře. Rozhodování
obce je kolektivní záležitostí, diskutují se zde různé varianty řešení a odlišné
názory, čímž se následně minimalizují různé možné přehmaty, či nesprávná
řešení. Nezdá se, že by rok 2016 byl pro obec neúspěšný, spíše naopak. Za to
patří poděkování našemu zastupitelstvu v čele s panem starostou.
Naše dnešní vydání řiteckého Zpravodaje je jiné, než bývá zvykem. Vypustili jsme většinu „oficialit“ a přinášíme Zpravodaj zaměřený „vánočně“
a „silvestrovsky“. Věříme, že přispějeme svojí troškou k vaší sváteční pohodě a silvestrovské náladě.
Součástí tohoto Zpravodaje jsou roční kalendář 2017, Betlém k vybarvení
a vystřižení, vánoční příběhy a silvestrovská alotria.
Za redakci Zpravodaje obce Řitka přejeme všem bez rozdílu sváteční pohodu, veselou silvestrovskou zábavu a do roku 2017 pevné zdraví, potřebnou
dávku štěstí, jakož i mnoho dobrých lidí kolem sebe a klid v duši.
Vaše redakce Zpravodaje obce Řitka
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ZBRASLAV, výst. síň
nad knihovnou
Dobřichovice,
kaple Judy Tadeáše
Řitka, náves
Mníšek, zámek
Všenory, kostel
Mníšek, náměstí
Mníšek, zámek
Mníšek, kostel
sv. Václava na náměstí

Výstava betlémů a dětských kreseb
(pouze ve výpůjčních hodinách knihovny)

Mníšek, zámek

Netradiční prohlídky pro rodiče a děti

Panský dvůr
Mníšek, náměstí
11 a 12 h. Mníšek, zámek
Dobřichovice,
zámek-velký sál

Setkání seniorů
Předčasný Silvestr: živá hudba, občerstvení, ohňostroj
Kostýmová prohlídka, doba posledních majitelů zámku
NOVOROČNÍ KONCERT,
soubor Ludusmusicus a hosté
Speciální prohlídky pro děti, pouze jeden víkend
v měsíci! Bližší čas na www.zamek-mnisek.cz

Mníšek, zámek

Vánoční koncert, houslista Jan Hrubý a přátelé
Zpívání pod rozsvíceným stromem
Vánoční prohlídka pro rodiče a děti, vánoční tradice
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Karlštejnští trubači
Vánoční prohlídka pro rodiče a děti, vánoční tradice
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby

Rubriku Kdy a kam připravila MZem
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Vážení čtenáři řiteckého Zpravodaje, provedením České mše vánoční Jakuba Jana Ryby loni na Boží hod vánoční v kostele sv. Václava v Mníšku jsme
oslavili 250 let od Rybova narození a 200 let od jeho úmrtí a zároveň jsme si
připomněli i jeho kantorské působení zde v letech 1786 – 1788. „Rybovka“ je
v naší zemi jedním ze symbolů Vánoc, a tak Město Mníšek pod Brdy ve spolupráci s Římskokatolickou farností bude pořádat slavnostní koncert i letos,
opět 25. prosince od 16 hodin v kostele sv. Václava. Kromě Rybovy České
mše vánoční zazní ještě jeho Pastorela Rozmilý slavíčku a na závěr si opět
všichni společně zazpíváme české koledy. Pro velký zájem loni bude koncert
zároveň přenášen reproduktory do prostoru před kostelem. Jménem všech
účinkujících bych vás ráda co nejsrdečněji pozvala.
Lucie Sedláková Hůlová - houslistka
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Vánoční jídelníček našich předků

Štědrost posvátného večera 24. prosince spočívala v lidovém prostředí především v pestré skladbě pokrmů. Štědrovečerní jídelníček měl kraj od kraje své
zvláštnosti. Řada prvků však byla společných.
Prvním chodem byly oplatky s medem (někdy také s česnekem, šípkovými
a jinými plody, s různými bylinami). Potom se podávala polévka, zasmažená,
nejčastěji s houbami. Místy, například na Chodsku, se místo houbové polévky
jedla hustší houbová omáčka. Houby byly štědrovečerním jídlem i v jiné úpravě. Oblíbený byl zvláště kuba z krupek s hřiby modráky, od jejichž barvy byl
pojmenován černý kuba. Osobité chuti dodává tomuto pokrmu česnek. Někde

měli k večeři i chlebové topinky s česnekem. Starými obřadními pokrmy byly
kaše (prosná, krupičná, hrachová), symbolizující hojnost. Časté byly rovněž
různé moučné pokrmy, vařené i pečené. Nezbytnou součástí štědrovečerní
hostiny bylo vařené sušené ovoce, kraj od kraje různě upravované a pojmenované. Ryby, bez nichž si dnes stěží dovedeme představit štědrovečerní večeři,
byly ve vesnických rodinách ještě počátkem 20. století vzácností. Uplatňovaly
se především v zámožných měšťanských domácnostech a ve vesnicích v rybníkářských krajích a v povodí rybnatých řek (zejména v jižních Čechách). Obecně
bylo rozšířeno vánoční pečivo různého druhu, tvaru a názvu. Výběr štědrovečerních jídel byl ovlivněn charakterem krajiny (rolnické oblasti s rozvinutým
obilnářstvím, chudé kraje s chovem dobytka, vinohradnické a ovocnářské obce,
rybníkářská území) a také sociálním postavením venkovských rodin.
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Vánoční píseň
(Jaroslav Seifert)

Rolničky slyším, slyším hlasy,
myslím si: Kdo to přijel asi?
Dlouho už neviděl jsem sáně,
a proto toužím dychtivě
podívat se zas jednou na ně,
pohladit koně po hřívě.
Však venku nikdo. Jenom vrána
do pola sněhem zasypána.

Vždyť je to ona, myška malá,
jež s Kristem Pánem v seně spala
a viděla, jak Marie Panna
už dlouhou cestou umdlévá
a klesá k zemi uplakaná
na trochu slámy do chléva.
A viděla, jak s nebe rázem
andělé slétali se na zem.

A slyším hudbu. Nechám všeho,
jdu přivítati neznámého.
Kdo je to? Slyším, někdo troubí,
housle se ozvou k tomu vráz
i basa, která zpívá zhloubi.
Nic, jenom tma a ticho v domě
opírají se silou o mě.

A teď je u mne. Pode dveřmi
tou škvírou chodí ke mně, věř mi.
A od těch dob mi takhle hrají,
rolničky slýchám v tento čas,
okna mi květy rozkvétají
a s nebe slýchám krásný hlas.
Ne obyčejný, ale svatý,
když do tmy ráno vyjdu vraty
a spěchám sněhem na roráty.

A v koši u psacího stolu
hryže si myška. My dva spolu
známe se dávno. Tiše vklouzla
tak jednou ke mně. Od těch dob
je pokoj stále plný kouzla.
Jen, prosím, neplaš, nerozzlob
tu přítelkyni malých dětí,
umí tak krásně vyprávěti.
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Ani na toto bychom neměli zapomenout
Vánoce v komunistickém kriminále				

(Anastáz Opasek, arciopat břevnovský)

Večer pomalu klesá na unavené postavy vězňů. Dnešní zážitek se liší
od toho každodenního, je Svatvečer vánoc. Všichni budou vzpomínat
na své rodiny, kněží také na farnosti nebo klášterní komunity, rozehnané
po zemi, na zkonfiskované kláštery proměněné na věznice, muzea, skladiště či policejní kasárna.
Je Štědrý večer, dostali jsme také státní nadílku, obrovské řízky, protože vědí, že se katolíci v ten den postí. Zmizely tedy za okny, přichystané
na Boží Hod.
Dnes dopoledne se nepracuje a lze poznat sváteční pohodu, mnozí se modlí
více než jindy sami v mlčení, jiní hovoří v hloučku. Rádi bychom si odpověděli na otázku, která je pro všechny kněze důležitá: kterak se dostat k ostatním vězňům, jakou cestou, kudy a přes koho, když jsme střeženi stálou
hlídkou a bydlíme daleko od ostatních? Jsme totiž izolováni u historických
hradeb, v bývalých bytech strážců.
Policie se rozrůstala ze dne na den a byty ve věznici již dávno nestačily. Je
tu útulněji, ale jaksi nadměrně. Musíme spát tři nad sebou, pokoj je plný
trojáků jako za války. Aby se nešířila nákaza náboženstvím, je mezi námi
a ostatními přísná a bolestná hranice. Jakékoliv překročení se trestá korekcí
na samotkách. Tam na cele není nic, žiješ mezi čtyřmi stěnami, jen navečer
ti vhodí slamník.
Naše hlídka je postavena u dveří, musíme přece vědět, kdyby přicházel
strážný. Za paténu poslouží víčko z umělé hmoty, podobá se trochu bohoslužebnému nářadí. Víno jsme si vyrobili, na všechno nestačí ani pátrači
ministerstva vnitra, je ho však poskrovnu, protože jen výjimečně dostáváme balíčky z domova. A potom, kolik hodin je třeba k přísným prohlídkám zásilek, vánočka se musí rozřezat, aby v ní snad nebyl moták s důležitým sdělením příjemci. Hostie jsou malé kousky nakrájené z buchty, malé,
aby se v případě nebezpečí mohly rychle spolknout. To je tedy náš obětní
chléb.								
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Rozsazeni na různých místech vězeňské světnice, nenápadně, jsme přítomni Kristově oběti. Kalich je tuba od léků, je v něm několik kapek drahocenného vína.
Venku se již setmělo. Rozsvěcíme světlo a jsme tišší. Modlíme se s církví
tam venku, za příbuzné a známé, za ostatní vězně, kteří se v tuto dobu modlí s námi, zbaveni možnosti být s námi. Modlí se na svých celách ve všech
budovách vězení; někteří jsou i dnes v samovazbě za neposlušnost, za porušení leckdy směšných předpisů a nařízení. Modlit se na celách je přísně
zakázáno, přesto se mnozí modlívají společně, pokud se nenajde udavač. Je
mezi nimi mnoho apoštolů, kteří učí ostatní modlitbě.
Nakonec tiše zpíváme Narodil se Kristus Pán. Zdá se, že jsme mu blíže, protože přišel mezi své chudé, narodil se v chudobě věznice na dřevěném stole.
Podobáš se Jemu, který nic neměl. Kdybys zemřel, zůstane tu po tobě jen
hromádka prádla a vězeňský šat. Jsme chudí, ale určitě bohatí, protože přišel On. Chceme se podělit z toho bohatství, snad již zítra může Kristus pokračovat ve své cestě po vězení. V nějaké krabičce bude přenesen dále.
Letos je to pro mnohé lepší než loni, kdy jsem prožil Štědrý večer sám, mezi
čtyřmi stěnami samovazby, i bez censurované knihy. V naprostém mlčení,
protože ani hlídači na tebe nepromluvili, když otevřeli dveře, abys mohl se
země sebrat jídlo. A dnes jsem zde ve shromáždění církve kněžské, neboť
nejen biskupové, ale i faráři a kaplani jsou čestně zastoupeni. Je nás tu hezky přes sto.
Naše radost je bez vánočního pozlátka, jsme vtaženi do velikosti absolutní
prostoty, žijeme v tichosti srdce a Boží přítomnost je přímo hmatatelná.
Již brzy musíme na lůžka, bude večerka. Blíží se devátá hodina, je třeba
zhasnout světla. Tím se ovšem dnešní Svatvečer nekončí. Co nejdříve začnou chodit bdělé hlídky, které budou pokračovat i přes půlnoc. Co kdyby
někoho napadlo sloužit půlnoční mši? Je tedy policejní pohotovost. Občas
se na celách rozsvítí světla a několik strážných projde úzkou uličkou mezi
trojáky, a světlo kapesní lampy se projde po postelích. Kolem půlnoci budou hlučnější, neboť zapíjejí Štědrý večer. Jsou podnapilí a mají radost, že
ležíme tiše. Noc pokračuje k novému ránu Božího hodu. K nové naději.		
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Paradoxy

Dnes máme větší domy a menší rodiny. Víc vymožeností, ale míň času.
Máme víc titulů, ale míň zdravého rozumu. Víc vědomostí, ale míň soudnosti. Máme víc odborníků, ale také víc problémů. Víc zdravotníků, ale
méně starostlivosti.
Utrácíme příliš bezstarostně. Smějeme se málo. Jezdíme rychle. Zlobíme se
brzy. Udobřujeme pozdě. Čteme málo. Televizi sledujeme hodně. Znásobili
jsme naše majetky, ale zredukovali naše hodnoty. Mluvíme mnoho, milujeme málo. A podvádíme příliš často. Učíme se jak vydělat na živobytí, ale ne
jak žít. Přidali jsme roky životu, ale ne život rokům. Máme vyšší budovy, ale
nižší charaktery. Širší dálnice, ale užší obzory. Myslíme víc, ale máme míň.
Kupujeme víc, těšíme se z toho míň.
Cestujeme na měsíc a zpět, ale máme problém přejít přes ulici navštívit sousedy. Dobýváme venkovní vesmír, ale vnitřní ne. Rozbili jsme atom, ale ne
naše předsudky. Píšeme víc, učíme se míň. Plánujeme víc, dokončujeme
míň. Naučili jsme se pospíchat, ale ne čekat. Máme vyšší platy, ale nižší morálku. Vytvořili jsme víc počítačů pro víc informací, abychom vytvořili víc
kopií, ale méně komunikujeme.
Máme vyšší kvantitu, ale nižší kvalitu. Tohle je čas rychlého stravovaní a pomalého trávení. Víc volného času a méně zábavy. Víc druhů jídla, ale méně
výživy. Dva platy…ale víc rozvodů. Krásnější domy…ale neúplné rodiny.
Proto navrhuji, že tak jako dnes, nenechávej nic na zvláštní příležitost. Protože každý den, který žiješ je zvláštní příležitost. Vyhledávej vědomosti, víc
čti, seď na verandě. A obdivuj výhled bez toho, abys věnoval pozornost
svým potřebám. Buď víc času se svou rodinou a přáteli, jez oblíbená jídla.
A navštěvuj místa, které máš rád. Život je řetěz radostných momentů, není
jen o přežití. Používej svoje křišťálové poháry, nešetři nejlepším parfémem
a použij ho kdykoliv budeš chtít.
Odstraň ze svého slovníku fráze jako „někdy jindy“ a „příště“. Řekni své
rodině a přátelům, jak moc je máš rád. Neodkládej nic, co přináší smích a radost do tvého života. Každý den, každá hodina, každá minuta je výjimečná.
A ty nevíš, jestli není třeba tvoje poslední.
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Dětský koutek				

K Vánocům patří betlém, jesličky. Možná už máte nějaký betlém také doma?
Jestli ano, zkus si vymalovat také jeden svůj. A jestli betlém doma nemáte,
můžeš tak svým nejbližším udělat radost.
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Délka života

Když Bůh stvořil svět a všem živočichům délku života určoval. Tu k němu přišel osel a zeptal se:
„Pane, jak dlouho budu žít?“				
„Třicet let“ odpověděl mu Bůh „vyhovuje Ti to?“				
„Pane,“ odvětil osel „to je příliš dlouhý čas. Pomysli na moje těžké bytí, od rána
do večera musím nosit těžké náklady, pytle s obilím v mlýně vláčet, aby jiní
chleba jedli, mě nic jiného než rány a kopance probouzejí a osvěžují! Promiň mi
část toho času, Pane.“
Tu se Bůh smiloval a určil oslovi jen osmnáct let. Osel
šel spokojeně pryč a přišel pes.
„Jak dlouho chceš žít Ty?“ zeptal se ho Bůh „Pro osla
bylo třicet let mnoho, ale Ty bys s nimi mohl být spokojen.“
„Pane,“ odvětil mu pes „je to Tvá vůle? Pamatuj, co se
musím naběhat, moje nohy mě dlouho nevydrží, brzy
ztratím hlas od neustálého štěkání, a zuby od kousání, co mi zbude jiného než z kouta do kouta se motat
a kňučet?“
Tu Bůh seznal, že pes má pravdu a určil mu k žití jen
dvanáct let. Pak přišla opice.
„Ty jistě budeš chtít žít třicet let, viď?“ zeptal se jí Bůh
„nemusíš pracovat jako osel, ani jako pes a jsi vždy dobré mysli.“			
„Ach Pane.“ odvětila opice.“ Vypadá to tak, ale je to jinak. Když prší jáhlová
kaše, nemám žádnou lžíci. Musím dělat stále zábavné kousky, vesele se šklebit,
aby se lidé smáli, a když mi podarují jablko a já do něj kousnu, je kyselé. Jak
často je pod tou veselostí skryt zármutek! Třicet let to nevydržím, Pane.“
Bůh byl milostivý a věnoval opici jen deset let.				
Konečně se objevil člověk, byl veselý, zdravý a spokojený a prosil Boha, ať mu urči
čas života.
„Budeš žít třicet let“ řekl Bůh. „stačí Ti to?“
„Takový krátký čas?!“ zvolal člověk „Sotva postavím dům a v krbu bude hořet
oheň, sotva zasadím stromy a ony pokvetou a ponesou ovoce, a můj život bude
najednou spokojený, tu mám umřít? O Pane, dej mi víc času!“
„Mohu Ti věnovat osmnáct let oslových.“ řekl Bůh.				
„To je málo, Pane.“ řekl člověk.
„No tak k tomu můžeš mít dvanáct let psích“ řekl Bůh.				
„Stále je to málo.“ zvolal člověk.
„Nu dobrá.“ řekl Bůh „dám Ti ještě deset let opičích, ale více už ani rok.“
Člověk odcházel, ale moc spokojený nebyl.
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Od těch dob žije člověk sedmdesát let. Těch prvních třicet jsou lidská léta, utíkají
rychle, to je člověk zdravý, pracuje s chutí a těší se ze svého bytí. Pak přichází
osmnáct let oslích, to jsou na něho kladena břemena jedno po druhém, musí nosit zrno, které jiné živí, rány a kopance jsou odměnou za jeho věrné služby. Pak
přijde těch dvanáct let psích, to leží v rohu, kňučí a chybí mu zuby ke kousání,
a když i tento čas pomine, tu život uzavírá deset let opičích. To je člověk hloupý
a prostoduchý, vyvádí pošetilé věci a bývá pro smích dětem.

Pro pečlivky

Tenhle obrázek je opravdu jen pro skutečné pečlivky. Dobře se na něj podívej.
Jaké barvičky bys použil, aby byl jednoduše krásný? Rozmysli si to a pak se
do toho pusť. Není to lehké, ale výsledek určitě bude stát za to.
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Máme tady Silvestra…
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Jedou jeptišky s biskupem v jednom vlakovém kupé a luští stejnou
křížovku.
Jedna z jeptišek se ptá druhé:
„Prosím tě, část ženského těla na čtyři, začíná P a končí A.“
Ta druhá odpoví: „No, mohla by to být pata.“
V tom sebou biskup cukne a zeptá se: „Nemá tu někdo gumu?“
Přišli manželé Novákovi
k zubaři. Na panu Novákovi
bylo vidět, že spěchá.
Povídá zubaři: "Pane doktore,
žádné vymyšlenosti. Žádné
umrtvení, žádné prášky.
Prostě jen vemte kleště
a vytrhněte to."
"Tedy, obdivuji váš stoický
klid, pane. Kéž bych měl víc
takových pacientů. Tak mi
ukažte, který zub to je."
"Marie, otevři pusu a ukaž to
panu doktorovi!"

16

Chlápek pokuřuje cigaretu
a vyfukuje obláčky dýmu.
Jeho přítelkyně se naštve
a povídá mu: "Nevadí ti,
že je na té krabičce varování,
že kouření škodí zdraví?"
A chlap na to: "Lásko, já
jsem programátor,
mě nezajímají
warningy,
jen errory…“
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Zvyky na Silvestra a Nový rok
Silvestr

Ve dnech před Silvestrem by měly proběhnout přípravy na následující rok:
tedy úklid, převléct povlečení, vytřít, vyprat a pozor – na Nový rok pak
nesmí hospodyňkám zůstat prádlo na šňůře. Dle pověr by to přivolalo smrt
někoho blízkého.Stejně tak by se i smetí mělo mést do koutu, aby se nikdo
nevymetl ven. Záleželo však region od regionu, protože na jiném území už
byly zase domácí práce nežádoucí – např. věšení prádla mohlo symbolizovat pozdější oběšení…
Člen rodiny, který nejdéle vyspával, byl na Silvestra vystaven posměchu.
Silvestru se také říkalo „Babí den,“ protože po staveních chodily takzvané
Ometačky– chudé ženy, které ometaly plotny, aby na ně nesedlo neštěstí a
dobře hořely. Za to očekávaly almužnu nebo jídlo – chléb, klobásu, slaninu,
ale třeba i pálenku. Tradice silvestrovských veselic začala až po 2. světové
válce. Do té doby totiž byly zábavy zakázané až do Tří králů. Poslední noc v
roce má mít magickou moc: co si vysníte, to by se mělo splnit. Zvykem bylo
také jíst o půlnoci ovar a křen s jablky.

Nový rok

Notoricky známou je hláška „Jak na Nový rok, tak po celý rok;“ méně známé
už je „Starý rok dožit, nový přežít!“ V dřívějších dobách byly na Nový rok obdarovávání čeledíni a děvečky, případně děti. Nedělalo se nic nepříjemného.

Řešení z minulého čísla				
Sudoku: řešení z minulého čísla
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Kakuro: řešení z minulého čísla
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