Zpravodaj obce Řitka - č.5/2011

Nikdo nikdy nevykonával hanebně získanou moc dobrým způsobem.
Tacitus.

Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
toto číslo zpravodaje, kromě obvyklých rubrik bude věnováno informačním článkům
týkajících se některých oblastí každodenního života. Jedná se např. o plné zprovoznění
služby CZECHPOINT, která je nyní k dispozici řiteckým občanům i další veřejnosti na
obecním úřadě (výjimku tvoří pouze ověřování podpisů a listin), nicméně výpisy z
rejstříku trestů, živnostenského rejstříku, karty řidiče o stavu bodů, či výpis z katastru
nemovitostí je možno již získat přímo v Řitce. Rovněž přináším informaci o aktuálních
kontaktech (adresy, maily, telefony) na úřady a instituce našeho regionu.
Co se týče každodenních problémů, tak nejpalčivějším z nich zůstává i nadále zásobování pitnou vodou. Ve spolupráci s dodavatelem a za vynaložení nemalých finančních prostředků obce došlo k dílčímu zlepšení jak kvality, tak i množství dodávané vody. Nicméně prioritou pro tento rok bude dosažení takového stavu zásobování pitnou
vodou, které zajistí obci dostatek kvalitní pitné vody. Vzhledem k tomu, že se jeví výstavba přivaděče pitné vody z lokality Praha-Baně v blízkém časovém horizontu spíše
teoretická, obec vyvine maximální úsilí pro nalezení dalších vodních zdrojů v obci či
jejím blízkém okolí. Toto řešení sebou samozřejmě nese i řadu negativ, zejména se jedná o skutečnost, že hlubinné vodní zdroje v obci a jejím okolí jsou velmi skromné a
diskutabilní kvality, dále i fakt, že tento způsob zajištění pitné vody je pro obec velmi
nákladný. Bohužel však jiné řešení při zatímní absenci přivaděče pitné vody z Prahy
neexistuje. V této souvislosti bych chtěl poděkovat panu Janu Pospíšilovi za jeho
vstřícný krok a gesto, kdy nabídl obci možnost vyhledávat případné zdroje vody na jeho pozemcích.
Co se týče ostatních problémů jakými jsou špatný stav komunikací, dopravní obslužnost obce, protihluková dálniční stěna atd., o těchto věcech probíhají jednání a pracuje
se na nich. Bohužel však kompetentní orgány využívají současného "univerzálního zaklínadla" - tj. že nejsou rozpočtové prostředky (jednu z odpovědí týkající se opravy
mostu a křižovatky všenorské a mníšecké komunikace resp.možnosti výstavby kruhového objezdu pro ilustraci zveřejňujeme v tomto čísle Zpravodaje na str. 8). To však
neznamená, že na naše potřeby a požadavky rezignujeme. I nadále vyhledáváme způsoby a cesty řešení, jak dosáhnout alespoň částečných zlepšení. V dohledné době např.
plánujeme plné zprovoznění přechodu pro chodce včetně osvětlení u zastávek autobusu
Bučina a instalaci rychlostního radaru na příjezdu od Mníšku. Zde již byla mj. odstraněna vegetace bránící ve výhledu řidičům při výjezdu z Bučiny na hlavní komunikaci a
provedena oprava propadlého nástupiště na zastávce. Bohužel i nadále jsou podobné
aktivity obce podvázány "obřím" devítimilionovým ročním rozpočtem.
Mgr. Kamil Abbid, starosta
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Informace z OÚ.
 Od 1. dubna (letní období) vyváží svozová firma KOMWAG kontejnery s tříděným
odpadem plast a papír 2x za týden. Také kontejnery se směsným (domovním) odpadem v chatových oblastech se od 1. dubna vyvážejí 2x týdně. V chatové oblasti
"Višňovka" byl od dubna přidán 1100 litrový kontejner na směsný odpad. Ke kontejnerům na tříděný odpad u obchodu a v ulici Zahradní bylo přidáno po jednom 240
litrovém kontejneru "nápojový karton" (tetrapak). Bohužel tento kontejner vydržel
v Zahradní ulici pouze měsíc, než-li byl zcizen. Obec Řitka těmito opatřeními vydává nemalé peníze na rozšíření odpadového hospodářství obce a vychází takto vstříc
občanům, od nichž očekává, že budou i nadále pokračovat v třídění odpadů.
V poslední době se stále častěji objevuje nepořádek v okolí sběrných nádob na tříděný odpad. Žádáme proto občany, aby odpad ukládali přímo do nádob a ne pouze
v jejich okolí. Do nádob na tříděný odpad patří pouze odpad, pro který jsou nádoby
určeny. Úklid nepořádku na sběrných místech zaměstnanci svozové firmy musí obec
pochopitelně zaplatit.
 V sobotu a v neděli 28. a 29. května 2011 bude na řiteckých "Ladech" pro pobavení
dětí, ale i dospělých umístěn již tradičně lunapark. V sobotu odpoledne 28. května
2011, bude od 14:00 do 17:00 hodin vyhrávat na zahrádce restaurace "Na Veselce"
k poslechu i tanci kapela pana Maříka. OÚ Řitka tímto srdečně zve všechny občany.
 Letošní tradiční bohoslužba k příležitosti svátku sv. Jana Nepomuckého proběhne u
kapličky na řitecké návsi dne 28. 5. 2011 od 17:00 hodin. Bohoslužbu bude celebrovat mníšecký farář, páter Jan Dlouhý. Všichni občané jsou srdečně zváni.
 Vyzýváme rodiče. kteří mají zájem o slavnostní obřad "Vítání občánků", aby se při-

hlásili na obecním úřadě v Řitce, kde budou podrobněji informování osobně nebo
nás kontaktovali telefonicky na č. 318 592 289.
Dvořák Ant. - místostarosta

Z historie obce Řitka a jejího okolí.
V měsíci květnu tohoto roku je to již 66 let, co skončila druhá sv. válka. Chtěl bych
proto dnešní článek věnovat brdským partyzánům, kteří v se v té době ukrývali v brdských lesích a odtud podnikali výpady a záškodnickou činností škodili ustupující německé armádě. Pro čerpání informací na toto téma jsem použil knihu "Po Brdech se
chodí pěšky", která byla vydána příbramskému rodákovi, spisovateli Janu Čákovi
v roce 1966 a tak svědci, kteří tenkrát spisovateli vyprávěli své zážitky z konce války,
nejsou v dnešní době již mezi námi.
"Mezi občany Dobříše, kteří měli denní kontakt s partyzány, byly i dvě ženy. Starší
říkali partyzáni "mamuška" a druhé, učitelce, "učitelnica" . Před několika lety jsem se s
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"učitelnicou" seznámil. Z našeho kraje již dávno odešla a v roce 1964 se přijela znovu
projít po partyzánských stezkách. Celých 19 roků nebyla v dobříšských lesích. Za ta
léta jí zešedly vlasy, ale zůstal bystrý zrak a výborná paměť. Jeli jsme autobusem pod
"Hradec" (vrchol v brdském hřebeni vpravo při silnici Dobříš - Hostomice) a ona mne
odtud vedla do hustých, vlhkem prosycených porostů pod "Studeným vrchem" . Chvíli
jsme bloudili a najednou jsme stáli pod starou břízou, na které byla tabulka s nápisem,
"Místo štábu partyzánské skupiny Bogun" . Partyzánům nejvíce pomáhali lesníci, hajný
Kadlec z "Jeleních palouků" a hajní Punčochář s Vitáskem v hájovnách na Trnové. (Trnová - osada za dobříšským sanatoriem při silnici Dobříš - Hostomice). Často celá rodina po celé noci prala a spravovala partyzánské prádlo. Z místa někdejšího Bogunova
úkrytu jsem zavedl paní učitelku k partyzánskému památníku pod "Kuchyňkou". (Kuchyňka - jak praví spisovatel, je vrch s krásným lesem mnoha tváří, drsný na kamenitém srázu a líbezný v pažitech lesních trav). Učitelka dosud o tomto památníku neslyšela, na svahu pode dvěma věkovitými duby zde stojí velký kámen se zasazenou kovovou
deskou se jmény padlých bojovníků. Kolem je v lese roztroušena řada menších kamenných pomníčků. Kapitán Olešinský, při své poválečné návštěvě Příbrami, prý našel
podle zářezu na stromě místo, kam pochovali některé padlé partyzány z jeho oddílu.
Cestou v lukách jsme se vraceli k trnovskému dvoru. Sem přinášela učitelka potraviny,
potřebné věci a zprávy z Dobříše a lidé ze statku je předávali dále. Ve statku nežil již
nikdo, koho by znala. Cestou na Dobříš jsme hovořili o Chorvatech, kteří znali systém
světelných znamení a při seskoku parašutistů (partyzánů) vysílali letadlům klamné signály. Při příletu jedné ze skupin zažehli klamná světla a podařilo se jim parašutisty
zmýlit. Tři z partyzánů dopadli na okraj Dobříše. Jeden přistál v bahniskách u rybníka
"Papež", druhý na louce poblíž k lesu a třetí dopadl mezi domky dobříšské periférie.
První dva se dobře orientovali a prchali k lesu, ale ten mezi domy byl bezradný a zaklepal na okno. Obyvatel domku ztropil poplach a když se začali sbíhat sousedé, parašutista zmizel ve tmě. Všem se podařilo dostat do lesů. Chorvati byli po válce zadrženi
a souzeni partyzánským soudem. Byl večer, když jsme z tmavnoucích brdských lesů
vešli do Dobříše" .
"V Dobříši na ředitelství lesů, pracuje Josef Kopec, člověk, který může o partyzánském dění na Podbrdsku nejvíce vyprávět. Pochází ze středního Slovenska, nelíbilo se
mu sloužit v Tisově armádě a tak přeběhl na sovětskou stranu. V Kyjevě byl první partyzánský štáb. Zde se seznámil s plukovníkem Bogunem a tady poznal své budoucí
kamarády - brdské partyzány. V Kyjevě bylo připraveno pět oddílů, fronta postupovala
a bylo určeno nové polní letiště, u polské obce Tuszov Narodowy, ale i tady čekali na
start dlouho. V neděli 25. března 1945 startoval jako první Bogun. Josef Kopec měl
stráž na letišti a sledoval, jak se dvacet jedna lidí připravuje, obléká se do výstroje a
nastupuje do letadla. Byly mezi nimi i dvě ženy, radiotelegrafistka Irina a lékařka Soňa.
Druhý den odletěl oddíl Priboj. Třetí den 27. března jsme přišli na řadu my - oddíl
Grom. Když jsme se připravovali, přihodila se drobná příhoda, která způsobila, že jsem
dnes na živu. Kamarád Voloďa sebral můj padák a dal se do něho obléci. Jeho padák
jsem dostal já. V kabině letadla nás bylo jedenáct. Při přeletu fronty nás ostřelovaly kulomety. Potom se pod námi zaleskla řeka, bylo to Labe. Za chvilku zablikalo zelené
světlo, členové posádky odsunuli dveře. První letěl nákladní padák a za ním jsme nastoupili my. Všechno šlo rychle, aby rozptyl výsadku nebyl velký. Patnáct set metrů
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pádu je u konce, potápím se do větví a končím v měkké lesní půdě. Ihned zaléhám, připravuji samopal a čekám. Všude je ticho. Po chvilce se zvednu, stáhnu padák a začnu
balit, když se v houští cosi pohne, ale je to kamarád, který dopadl blízko mne. Jdeme
spolu dál a potom již slyšíme volat naše heslo. Vidíme černé vousy a poznáváme velitele Boguna, jehož lidé zde zaujali obranné postavení se samopaly a dvěma kulomety.
Jeden kamarád za druhým přichází na toto stanoviště, ale jeden chybí, je to Voloďka.
Dostáváme rozkaz jít ho hledat. Nakonec se, ale vracíme a oznamujeme bezvýsledné
hledání. Na místě seskoku jsme dlouho nezůstali a odešli jsme na severní svah Kuchyňky. Tam jsme navázali první kontakt s lidmi. První zásoby již byly pryč a bylo
zvyklostí, že se partyzán musel postarat sám o sebe. 31. března 1945 jsme dostali příkaz vydat se ke Chlumci, z lesa jsme vyšli blízko hájovny Muchov a zůstali na jeho
okraji. Chtěli jsme počkat až do setmění, ale hlad byl tak velký, že jsme se odhodlali jít
do vsi ještě odpoledne. Nejprve jsme zastavili v polích člověka s volským potahem a
ptali se na situaci. Fašisté tu nejsou, jen pár německých vystěhovalců. Vešli jsme do
Velkého Chlumce a lidé nám dali co mohli. Vraceli jsme se až za tmy a slyšeli, jak nad
lesy krouží letadla. Bogun nás na stanovišti netrpělivě očekával. Celý zbytek noci jsme
se prodírali houštinami, volali hesla a sháněli spadlé kamarády. Němci slyšeli naše letadla a byli připraveni s falešnými signály u dobříšského sanatoria. První honičku podnikli Němci hned následujícího dne. Ráno jsem se ocitl s Jurou v trnovských hájovnách. Hajný Punčochář nás vlídně přijal. Umyli jsme se, oholili a dostali najíst. Hajný
našel v lese tři nákladní padáky a zakopal je na zahradě, aby nepadli do rukou Němcům. Když jsme odcházeli, dala nám
paní hajná na cestu velikonočního
beránka a z protější hájovny nám paní
Vitásková přinesla druhého. Při cestě
k našim jsme našli sedm padáků
s nákladem. Najednou jsme uslyšeli
střelbu. Toho dne na nás poslali
z dobříšského zámku tři auta plná
ozbrojených vojáků a zahnali civilisty,
aby prohledávali lesy. Večer jsme se
všichni sešli, dva lidé z našeho oddílu
našli Voloďku - zabil se, neotevřel se
mu
padák.
Kamarádi
zakopali
Voloďku na místě, kde ho našli. Až po
válce byl převezen do Holšin a znovu
slavnostně pohřben. Teprve tady, když
se rakev za zvuků hymny spouštěla do
země, jsem si vzpomněl na tu malou
příhodu, jak mi Voloďka tenkrát vyměnil padák.
S knihy po" Brdech se chodí pěšky"
vybral a upravil Dvořák Ant.
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Vážení čtenáři, dnes bych se chtěl znovu vrátit do kraje, který velice miluji, je to
Šumava. Přečtěte si dnes jednu z humorných příhod, kterou napsal můj přítel
z vesničky Srní - Toník Gilg, který je známý místní šprýmař a tak Vám přeji příjemné
počteníčko.
Dvořák Ant.

Jeden takový podvečer v hospůdce
Je únorové počasí, venku mrzne až praští, že si i sněhuláci stěžují na všudypřítomný
mráz, který jim zalézá pod hrnce na sněhových hlavách, slunce se pomalu chýlí
k západu a na okolí vesničky na Šumavě začíná padat šero. V nedaleké hospodě se rozsvítila světla a místní hostinský čeká v příjemně vytopeném lokálu na první hosty na
první štamgasty Jardu a Jirku. Ti pak v klidu popíjejí pivo, které jim hostinsky přinesl
na stůl a čekají na čas, kdy se na volná místa vedle nich začnou scházet další návštěvníci. Řeč vázne, no co si mají ti dva říci, když bydlí pospolu v jednom domě. Ani ve vesnici se tento den nic zvláštního neudálo, a tak sedí a čekají a čekají.
Tma za okny neomylně oznamuje, že není daleko okamžik, kdy se chlapi scházejí
v hospodě, kde si dají svých několik piv i když doma říkají, že jen na dvě a prohodí pár
žertovných slov pro pobavení ostatních.
Ani dnešní den není výjimkou, lavice zaplněné, příjemné teplo, pivo na stole, a i na
nějakou tu "malou" se našlo místo. A tak se sedí, popíjí a mluví a mluví. Již byly probrány body jako kdo má dnes neomluvenou absenci u stolu, a jestli náhodou nebyli
místní cestáři zaskočeni únorovým nočním sněžením, které jak říkají je v těchto nad-
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mořských výškách a hlavně v zimním období pro cestáře nepochopitelným přírodním
úkazem. Někdo z hlučícího hloučku prohlásil, "devítka jela" čímž měl na mysli autobusový spoj ze Sušice směr Modrava a toto doplnil slovy, že František má čerstvé preclíky, což byl dostatečný důkaz toho, aby debata o cestářích byla ukončena, neboť
"okreska" byla protažena.
Když se na účtenkách čárečky za vypitá piva začínají podobat malému plotu začíná
vážná debata na politické téma. Najednou se celek družných místních chasníku změnil
na buňku, která se začíná děli na dvě části. Jedna polovina tvrdí, že je třeba vyhodit
"Topola," druhá zase by vyhazovala "Pařeza," ale nikoho nenapadlo, že by bylo třeba
všem darmožroutům nahoře nakopat prdel a vyhodit je od koryt, ať jsou zleva nebo
zprava, modří, oranžoví, červení, zelení nebo z černou prdelí. Jedni navrhují vytvoření
rezervace, druzí vystěhování na Dálnou Sibiř, a ten zbytek oponuje slovy "Vy s vaší
Amerikou běžte také někam," kam to nevím dodnes a ptát se nechci, prý je to neslušné.
Najednou se z debatního hloučku zvedne postava a se slovy "Fando platím, muším
domů na večeři," nechtěně zavdává chlapům možnost změnit neplodnou politickou
hádanici v něco příjemnějšího, a to je žrádlo. V pravý okamžik. Již se některým přispívatelům politické debaty vzteky zabarvovaly oči do červena a v kapse otvíral nůž. Nebýt tohoto člověka, nechtějme domyslet k jaké tragédií by mohlo dojít…
Nikdo by neuvěřil jak blahodárně působí na mysl opilého chlapa slova jako jsou: kačenka s knedlíkem a červeným zelíčkem či svíčková na smetaně a jiné české národní
zlozvyky. Okamžitě nastal mezi znepřátelenými tábory souzvuk a každý chtěl k této
debatě přispět svým unikátním a osvědčeným receptem. Padl i recept na rybí specialitku s dijónskou hořčici a šalvěji. "Jo to ti nesmí kapr utíct z pánve i když je jako mrtvej"
přidal se do hovoru kolega od stolu. Příhody o tom jak oživli mrtví kohouti a slepice,
ryby, hadi a různé další potvory z moře vytažené, najednou přehlušil hlas jednoho
z debatujících když řekl, že mu zabité prase vyskočilo z necek. No to už bylo moc i na
chlapy, kteří posilnění řadou piv byli schopni polknout i to, že se do Srní přistěhoval
devítihlavý drak. "To když jsme pěstovali vietnamské prase" pokračoval v hovoru: "a
měli jsme několik mladých a nastal čas zabíjaček, vybrali jsme si takového buclatého
cvalíka, pěkně zapíchli a nechali vykrvácet. Vodnesu čuníka do garáže na stůl a jdu
domů pro horkou vodu na vopaření. Čuníka vezmu a šup s ním do necek, ten zachrochtal, zafuněl já se lek, padl na prdel a čuník z necek ven a hup na zem a ke dveřím. Tam
se zastavil, podíval se na mně, vrátil se zpět k ponku, vzal s něj svěrák a hupky hupky
ven. No já zůstal jako bych sám byl vopařenej a né von. No a čuník pryč a svěrák taky.
Už se nedivím, že Američané prohráli válku ve Vietnamu, když toto dovedou jejich
prasata, co potom musejí dokázat ti malí žlutí trpaslíci."
Nastale ticho bylo přerušeno až slovy jedním naslouchajícím, který prohlásil. "No to
já když vrazil nůž do moji ženy a opařil ji ve vaně, také jsem si myslel že je mrtvá, že
se nikdy nevrátí, ale ona hubená bestie přišla druhý den i s právníkem, takže to máš
s tím prasetem a svěrákem lepší než já." Po těchto slovech si všichni popíječi zlatavého
pěnivého moku začali uvědomovat, že se nenávratně blíží doba, kdy je nutno vyrazit
k domovu a do teplé náruče milujících manželek a k prostřenému stolu, možná právě
s kačenkou a zelíčkem a možná také někde s vepřovým bůčkem z vietnamského čuníka.
Kdo nechce věřit nevěří, ten kdo věří, dělá dobře.
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Pranostika pro měsíc květen.
1. květen

Filipa Jakuba mráz, to obilí plný kvas.
Prší-li na prvního května, bývá málo žita a sena.

11. květen

Déšť na sv. Mamerta přináší soužení neboť v něm nic dobrého není.

12.-14. květen Pankrác, Servác, Bonifác, jsou ledový muži.
Žofie je jejich kuchařka.
15. květen
Déšť sv. Žofie švestky ubije.
25. května

Na Urbana pěkný, teplý den, bude suchý červenec i srpen.
Pohoda na Urbana – pro sedláka vyhraná.
Dvořák Ant.

Czech POINT
Czech POINT = Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál
dnes nejpohodlnější způsob, jak z jediného místa komunikovat s úřady a institucemi.
Czech POINT je tu také proto, aby vám ušetřil čas, nervy i peníze. Konečným cílem je
vytvořit službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby "obíhala data, ne občan"
Každý člověk zde může získat řadu informací o údajích, které o něm vede stát v některých centrálních registrech. Od 1. ledna 2008 je možno si z pracoviště Czech
POINTu odnést ověřené výstupy ze živnostenského a obchodního rejstříku, z katastru
nemovitostí a z rejstříku trestů, a to vše na počkání. Od 1. ledna 2009 došlo k rozšíření
služeb o další agendy, např. výpis z karty řidiče, tzn. zjištění počtu bodů udělených za
dopravní přestupky a od 1. dubna 2009 lze požádat o výpis z insolvenčního rejstříku.
Od 1.7.2009 je možné zažádat o zřízení datové schránky a požádat o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových. Dále je možno požádat o autorizovanou konverzi dokumentů z listinné podoby do elektronické a naopak.
Správní poplatek
Správní poplatek je upraven zákonem číslo 634/2002 Sb. o správních poplatcích a to
konkrétně položkou číslo 3d), podle které mohou poskytující úřady za poskytnutou
službu vydání ověřeného výstupu vybírat od žadatele za první stránku 100,- Kč a za
každou další stranu 50,- Kč. Za výpis z rejstříku trestů činí správní poplatek pouze 50,Kč
Kdo vydává ověřené výstupy?
Platný právní řád ČR dnes umožňuje vydávat výpisy z centrálních registrů vybraným
obecním úřadům, krajským úřadům, notářům, České poště a Hospodářské komoře ČR.
O co můžete zažádat na našem úřadě ?
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1) Výpis z obchodního rejstříku
2) Výpis z katastru nemovitostí
3) Výpis z rejstříku trestů
4) Výpis z živnostenského rejstříku
5) Výpis bodového hodnocení osoby z Centrálního registru řidičů
6) Seznam kvalifikovaných dodavatelů z Informačního systému o veřejných zakázkách
7) Registr účastníků provozu MA ISOH (Modul autovraky Informačního systému
odpadového hospodářství)
8) Výpis z insolvenčního rejstříku
9) Datové schránky
10) Autorizovaná konverze dokumentů

Z korespondence
Citujeme z odpovědi Krajského úřadu na náš dopis ohledně místních komunikací
Vážený pane starosto,
plně chápu Váš požadavek, jsem nucen Vám však sdělit, že z důvodu nynější finanční situace Středočeského kraje probíhají v současnosti pouze stavební akce realizované
za použití dotací z fondů EU. Tyto projekty musí splňovat pevně daná kritéria a vyžadují zpracování projektové dokumentace včetně stavebního povolení. Silnice III/11510
v současnosti daná kritéria nesplňuje a projektová příprava na rekonstrukci zatím nebyla zpracována. Tuto komunikaci však povede Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraji v patrnosti a návrh na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukce
této komunikace a na rekonstrukci mostu ev.č. 1024 -1 přes rychlostní silnici R4 bude
zařazen do zásobníku projektových dokumentací. Z výše uvedených důvodů Vám proto
sděluji, že komunikace bude v nejbližším období Krajskou správou a údržbou silnic
Středočeského kraje opravována v rámci běžné údržby - tj. výspravou lokálních poruch.
S pozdravem …
vedoucí Odboru dopravy
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