Zpravodaj obce Řitka - č.7/2011

Vládychtivost je náruživější než všechny vášně.

Tacitus.

Informace z OÚ
 Na sobotu 30.července dopoledne je objednáno prořezání lip u kapličky na návsi. Při
silných poryvech větru ohrožují padající suché větve z těchto stromů provoz na přilehlé komunikaci. Tuto práci provede pro OÚ Řitka odborná firma. Pro zajímavost –
víte, že jedna ze čtyř lip je dutá? Já jsem si toho nikdy nevšiml.
 Připravuje se oprava autobusových čekáren na řitecké návsi. Na nové čekárně, ze
které odnesl poryv větru 5.2. 2011 část skleněné střechy, ji nahradí střecha polykarbonátová. Uchycení původní střechy bylo neúplné a neodpovídalo přiložené technické dokumentaci (o tom, kdo takto stavbu přebral, nemá cenu se zmiňovat, stejně by
to nikam nevedlo.) I když záruka již proběhla, oslovil jsem firmu, která střechu dodala a prokazatelně špatně namontovala, ale následovaly jenom sliby, že střechu opraví,
nyní již raději přestali brát i telefon a tak oprava bude provedena na náklady obce.
Druhá čekárna (odjezdová) dostane nové výplně a její konstrukce bude nově nalakována. Dosluhují již autobusové čekárny na dálnici a tak nás čeká rozhodnutí co
s nimi, zda opravit nebo postavit nové, problémem zůstávají finance.
 Zřejmě koncem prázdnin nás čeká oprava a zateplení střechy mateřské školky na kterou jsme dostali přidělenu dotaci. Na zpracování a podání žádosti o tuto dotaci jsme
měli termín asi čtrnáct dní ihned po komunálních volbách. Připravovali jsme vše sami a termín podání jsme stihli a tak je pro nás získání dotace velikým zadostiučiněním. V současné době se připravuje výběrové řízení na firmu, která práce provede.
 Na webové stránky byly umístěny vyhlášky obce Řitka schválené na zasedání OZ
dne 16.6.2011, obecně závazná vyhláška č.2/2011 O místních poplatcích a č. 3/2011
O stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti.
Dvořák Ant. - místostarosta

Co je nového
Osvětlení přechodu silnice (ulice Pražská) v lokalitě Bučina a instalace
rychlostního radaru.
V souvislosti se začátkem školních prázdnin se podařilo zprovoznit osvětlení přechodu pro chodce u autobusových zastávek Řitka-Bučina a instalovat ze směru příjezdu
od Mníšku pod Brdy rychlostní radar, který se obci podařilo získat od Nadace České
pojišťovny. Rychlejší realizace této akce, která zdánlivě není složitá, bránila absence
elektrického vedení, které muselo být přivedeno z ulice Pod Pražskou s následnými
dvěma podvrty komunikace. Všem, kteří byli nápomocni, tímto děkujeme.
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Sanace podchodu pod R 4 k zastávkám autobusu Řitka hl. silnice.
Po déle trvajících jednáních s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD ČR), ohledně zaplavování podchodu pod komunikací R 4, jsme se konečně dočkali pozitivního výsledku.
Konkrétně byla realizována technická opatření , která zamezí průsakům a zatékání vody
do podchodu (zhotovitel Metrostav a.s.) . Bohužel se však jedná o úspěch jen dílčí, neboť k celkové rekonstrukci, která by zlepšila vzhled a estetiku celého podchodu nedošlo. Příčinou je zejména skutečnost, že ŘSD se nehlásí k vlastnictví zmiňovaného podchodu a tvrdí že je vlastníkem jen komunikace nad podchodem. Podchod však rovněž
prokazatelně není majetkem obce Řitka a navíc se nachází v k.ú. Líšnice.
Shrnuto a podtrženo, pozitivním výsledkem je, že se již nebudeme po dešti, či v zimě
v podchodu brodit. Nedávné silné deště nezanechaly v podchodu žádné stopy, tudíž se
jeví přijatá technická opatření jako dostatečná. Co se týče celkového zlepšení stavu
podchodu, pak je nutno konstatovat, že obec rozhodně nerezignuje na svůj původní požadavek a bude i nadále pokračovat ve své iniciativě, jejímž výsledkem by měl být moderní a bezpečný podchod.

Autobusová doprava v obci Řitka
Jedním z hlavních úkolů nového vedení obce je od samého počátku činnosti zkvalitnění dopravní obslužnosti celé Řitky. Je samozřejmé, že jakékoliv posílení linek či zavedení nových sebou nese i zvýšení finanční zátěže na rozpočet obce, nicméně při sestavování rozpočtu pro rok 2011 na toto případné navýšení nákladů bylo pamatováno.
Zejména se nám jednalo o využití již vybudovaných zastávek Řitka - Bučina pro spoje
jedoucí na Prahu resp. opačně na Mníšek pod Brdy/ Dobříš. Z tohoto důvodu náš původní požadavek zněl na linku 317, kde je mj. historicky obec Řitka, po Mníšku pod
Brdy, druhým největším přispěvatelem na provoz (jen pro zajímavost: tato linka je plně
hrazena z prostředků obcí bez účasti Středočeského kraje). Naše argumentace, že pro
spoj se jedná dle našich propočtů o zdržení cca 4 minuty, že obec Řitka má vybudovány
zastávky odpovídající současné legislativě, že je poněkud divné, aby spoj jel z Prahy 25
minut a následně od něj šel cestující zejména v zimním období 30 - 35 minut ( jednalo
se zejména o děti ), byla při jednání s firmou ROPID odmítnuta, zejména i "díky" negativnímu postoji Mníšku pod Brdy resp. starosty Ing. Digrina. Nicméně byl ROPID
z naší strany důrazně upozorněn, že na požadavku lepšího a komfortnějšího autobusového spojení ve směru na Prahu a Dobříš bude obec Řitka i nadále trvat a v rámci existujících využijeme všech prostředků k dosažení cíle, včetně přehodnocení finanční
účasti Řitky na celkové úhradě za ostatní spoje (*vysvětlení pro nezasvěcené – obce na
spoje nepřispívají podle klíče, který by zohledňoval reálné parametry, ale podle historicky zažitých plateb, které se tu a tam zvýší či sníží, nicméně i nadále mají svůj původ
v "oku vševědoucím").
ROPID následně přislíbil, během letošního července předložit návrh řešení, který by
alespoň v kompromisní variantě akceptoval naše požadavky.
-ka-
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Z historie obce Řitka a jejího okolí
(pokračování)
Po smrti pana Serváce Engela s Engelsflusu roku 1674 přebral mníšecké panství jeho
nejstarší syn Servác Ignác, svobodný pán Engel s Engelsflusu. Ještě za života svého
otce pojal za manželku slečnu Ludmilu Františku Vratislavku z Mitrovic, potomka Vratislavů . Na základě smlouvy s rodinou ujal se i otcova domu zvaného "U Zlaté Trouby" na Staroměstském rynku a vinic "Folmanky a Žežulky". Byl to pán nábožný, štědrý
k chudým i ke kostelům. Zvláště přál benediktinům u sv. Mikuláše na Starém městě.
V zimě bydlel v Praze a v létě pobýval na mníšeckém zámku, který udržoval
v nádherném stavu, tak jak byl vůči svému otci povinen. V roce 1680 zachvátil Čechy a
samotnou Prahu strašný mor. V Praze zemřela téměř čtvrtina obyvatel. Tato událost
Ignáce Engela hluboce dojala, tehdy zemřela v mladém věku i jeho milovaná sestra
Gertruda Chlumčanská a její zarmoucený manžel se dal k cisterciákům zbraslavským.
Od této doby u Ignáce Engela světská sláva pozbyla na ceně. Manželství pana Ignáce
Engela bylo bezdětné a nebyla ani naděje, že nějaké děti bude kdy míti. V jeho mysli
zrála zřejmě z tohoto důvodu myšlenka, založit na vrchu "Rochotském" (Na Skalce)
poutnický chrám sv. Máří Magdaleny a při něm malý klášter benediktinů. Proto prodal
svůj statek "Korkyni" zbraslavskému klášteru za 33000 zl. a takto získané peníze investoval do stavby poutního kostelíka a kláštera na vrchu "rochotském" dnes "Skalce".
Dokončení tohoto svého díla, se ale již nedočkal. ( Až 23. května 1763 byly do kláštera
na Skalce uvedeni tři kněží františkáni a jeden jejich fráter. Bylo to přičiněním hraběnky Benedikty Čejkové a jejího zetě pana Ignáce z Unvertu, ale k tomuto příběhu se dostaneme až mnohem později.) Nyní jsme v roce 1702, kdy Ignác Engel nechal postavit
v chrámě benediktinů u sv. Mikuláše nový oltář svatých Šebestiána, Rocha a Rozálie,
patronů proti moru. Když poznal, že se blíží konec jeho života, pořídil dne 25. února
1704 svou poslední vůli. Své paní odkázal k jejímu věnu 5000 zl., k tomu svůj dům "U
Zlaté Trouby" a vinici "Žežulku" v Šárce. Univerzálním dědicem svého jmění ustanovil
svého bratrance Ignáce Karla a prosil ho, aby se neprotivil a podporoval uvedení benediktinů do kláštera na Skalce. Svému Bratru Bernardu Stanislavovi odkázal na památku
veliký stříbrný tác, svému komorníkovi Valkounovi, dvěma pážatům, kočímu a vinaři
po 50 zl., chudým mníšeckým poddaným 100 korců žita. Již den po pořízení této závěti,
dne 26. února 1704 pan Ignác Engel zemřel ve svém domě "U Zlaté Trouby", dočkal se
věku necelých 54 let. Jeho mrtvé tělo bylo na márách vystaveno v kostele jesuitů u sv.
Salvatora a v přítomnosti mrtvého bylo slouženo 300 mší, večer při záři 12ti pochodní
bylo tělo uloženo do hrobky k jeho mrtvým rodičům pod oltář sv. andělů. Vdova Ludmila Františka prodala to, co zdědila po svém manželovi a žila v domě "Na Hurtě"
v Praze, nyní (rozuměj v roce 1893) dům "U Kamenného stolu" proti kostelu sv. Ignáce
a vlastnila ještě malý stateček "Sudovice" u Knína.
Byla dobrá Češka a mluvila málo německy. Zemřela roku 1712 a pochována byla
v kostele Knínském (zajímavé, nebyla pochována ke svému manželovi.)
Z brožury "Historické paměti bývalého panství mníšeckého a kláštera sv. Máří Magdaleny na Skalce sepsaných roku 1893" .
Vybral a upravil: Dvořák Ant.
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Pranostika pro měsíc červenec.
10. července - Jaká povětrnost na sedm bratří, taková po sedm týdnů patří.
13. července - Sv. Markyta vede žence do žita.
Zapláče-li Markyta, bude dešťů dosyta.
Na Markétu-li prší, ořechy ze stromů srší.
20. července - Na sv. Eliáše dopoledne léto, odpoledne podzim.
21. července - Na sv. Daniele nalije též do mandele.
22. července - V den Máří Magdaleny rádo poprchává, neboť pána svého oplakává.
25. července - Kolik mračen na Jakuba, tolik v zimě sněhu.
Je-li teplo na Jakuba, bude zima na Vánoce.
26. července - Sv. Anna, chladna z rána.
Dvořák Ant.
Vážení čtenáři i dnes bych Vám chtěl předložit jednu z humorných příhod z malé
knížky, kterou nejen pro své pobavení napsal můj přítel Toník Gilg z malebné šumavské vísky Srní.

Čertovo zlaťáky .
Tento článek vypráví pověst o záhadných událostech v kovárně, o záhadném kovářském pomocníkovi a o událostech, které navazovaly na nepovolenou stavbu kovárny
bratří Harantových.
Bylo to ke konci roku 1733, když bratři Matthias a Hans Harantovi v katastru obce
Srní na druhé straně potoka Stillseifenbach – Pěnivý či Mýdlový potok, dnes také nazýván potokem Hamerským za 150 guldenů získali obvod o velikosti 1500 sáhů od
kněžny von Mannsfeld, a v roce 1770 bez jejího povolení přišel do provozu druhý mlýn
a jedna pila. Z podílu Matthiase Haranta vznikly usedlost Berr, mlýn Mani, Hrádecká
kovárna a Hrádecký mlýn. Z podílu Hanse Haranta vznikla usedlost Ludwig-Weber a
dvůr Andrea-Franz. Toto byl počátek pro založení tzv. Mullnerhauser – Mlynářské
domky dnes horní Hrátky.
Již v době výstavby se nesly krajem zvěsti o tom, že postavení Hrádecké kovárny
bez povolení vrchnosti ke stavbě bude mít nehezké následky. Ale bratři ničehož nedbali
a se stavbou pokračovali v takovém tempu, až se začalo krajem říkat, že se stavbou kovárny bratrům pomáhá sám čert. Při posezeních u šenku v nedaleké obci Rehberg (Srní)
si často bratry dobírali místní štamgasti s tím, že jednou čertu budou muset splatit dluh
za jeho práci. Záhy byla kovárna dostavěna a vbrzku se v ní začalo pracovat. Na práci,
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které stále bylo dost najali jako kovářského pomocníka Hanse Versuchera, což možno
přeložit jako pokušitel, či dokonce jako čert. S Hansovou prací byli bratři spokojeni, od
černého řemesla uměl vše, co si kdo mohl přát. Skutečně práce kolem výhně a kolem
ohně tomuto pomocníkovi nedělala žádných těžkostí, jako by snad ze samého pekla
pocházel, takovým kumštem byl obdařen. Netrvalo dlouho a z pomocníka se stal vbrzku kovář, který svými dovednostmi doháněl k zoufalství daleko starší a zkušenější mistry tohoto řemesla. Také se říkalo, že Hans umí dělat "čertovo zlaťáky", tak dobře mlýn
prosperoval. V tuto dobu, nyní již kovář Hans požádal o zvýšení platu, ale se zlobou
v hlase obou bratří byl jeho požadavek odmítnut.
A od těch dob začaly se v kovárně a jejím okolí dít podivné události. Jednou při práci
uhasl oheň, jako by byl zalit několika vědry vody najednou. Práce musely býti přerušeny a oheň znovu rozdělán, ale když se mělo železo začít nahřívat, oheň znovu uhasl.
Pro tento den byla práce zastavena. Také dobytku, který byl ve stáji chován se stávaly
různé příhody a ten poté musel být utracen. Jednoho dne přišla hospodyně s tím, že mají nadmutou krávu. Tolik neštěstí a nářku, ani babka zaříkávačka nepomohla svými lektvary, a dobytče muselo býti utraceno. Po této události neštěstí nedalo na sebe dlouho
čekat a na řadu přišla kovářská "kobyla", myšleno tím těžký kovářský hamr, který při
kování praskl a bratru Matthiasovi způsobil velikou ránu na noze, která se dlouho nechtěla zahojit. Další záhadou bylo vodní kolo, které se zastavovalo, i když na něj
z "vantroků" dopadalo tolik vody, že by jí byl zaplaven celý dům v okamžiku. Kolo se
ani nepohnulo, jako by ho snad sám čert přidržoval. O kovárně se začalo nahlas mluvit,
že je prokletá, a že v ní nebo blízkém okolí bydlí čert, kterému je podroben celý chod
kovárny, jako splátka za pomoc při stavbě. Kovárně se začali zákazníci vyhýbat a tak
musela být na čas výroba zastavena a posléze zanikla úplně. Bratři se snažili kovárnu
prodat, ale žádný neměl o toto místo zájem, když se dozvěděl co se v kovárně dělo. A
tak byla kovárna opuštěna a začala chátrat a v dnešní době jsou již jen z části vidět základy tohoto stavení.
A kovář Hans Versucher jako by se vypařil. Nikdo v okolí jej neviděl, ani se s ním
nikdo nesetkal. Jako by se do země propadl. Dnes se jen vypráví o tom, že přes Hamerský potok na protějším lesním srázu, nedaleko turistické stezky poznání je oblast staré
druidské svatyně a místo kde z nitra země vyvěrá zvláštní síla. Tam byl také jednou
nalezen "čertův zlaťák". Snad je to ono místo, odkud přišel Hans, či místo přímo do
pekel, kam Hans odešel. Dnes již nikdo neví, kde toto místo přesně je, ale kdosi vyrobil
dřevěnou postavu čerta v řetězech a umístil ji do rozvalin, snad samotné druidské svatyně. Mlčenlivého svědka těchto událostí, který jako by strážil tajemno těchto vzpomínek.
Antonín Gilg
Dodatek: pokuste se uhodnout, který pak asi šprýmař vyrobil popisovanou figuru
čerta? Při hledání hub jsem nahlédl do rozvalin a téhle postavy jsem se lekl, že se mi až
zastavilo srdce.
Ant. Dvořák
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Změny Tarifu PID na území Prahy od 1.7.2011.
Na základě rozhodnutí Rady zastupitelstva hl. m. Prahy a z důvodu sjednocení cen
jízdného v městské a příměstské dopravě a dále celkového zjednodušení Tarifu Pražské
integrované dopravy dochází od 1. 7. 2011 k následujícím úpravám cen a struktury
jízdného:
1) Rozšíření bezplatné přepravy na území Prahy pro děti od 10 do 15 let a pro
seniory od 65 do 70 let
Současná bezplatná přeprava dětí a seniorů na území Prahy je rozšířena o děti od 10
do 15 let (do dne předcházejícímu dni 15. narozenin) a o seniory od 65 do 70 let. Bezplatná přeprava je podmíněna prokázáním se opencard s nahranou slevovou aplikací
"Jízdné zdarma" v ceně 120 Kč s platností max. 6 let. Pokud se cestující neprokáže
opencard s touto nahranou aplikací, zaplatí v případě, že se prokáže alespoň průkazkou
PID dokládající věk, poloviční jízdné, jinak platí plnocenné jízdné. Tato bezplatná přeprava bude povolena pouze na území Prahy v tarifních pásmech P, 0 a B. Podmínky ani
rozsah bezplatné přepravy pro děti do 10 let a seniory nad 70 let se nemění.
2) Úprava cen jízdenek pro jednotlivou jízdu po Praze
Cena současné základní jízdenky za 26 Kč je upravena na 32 Kč při současném prodloužení její platnosti ze 75 minut na 90 minut (stejná cena a časová platnost platí i pro
SMS jízdenku). Cena této jízdenky pro děti do 15 let (do dne předcházejícímu dni 15.
narozenin) bez platné opencard s aplikací "Jízdné zdarma" a pro seniory od 60 do 70 let
bez platné opencard s aplikací "Jízdné zdarma", ale s průkazkou PID, se mění ze 13 Kč
na 16 Kč.
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Cena
krátkodobé
jízdenky
s omezenou přestupností za 18 Kč je
upravena na 24 Kč při současném
prodloužení její platnosti z 20 minut na
30 minut. Tato jízdenka je nově plně
přestupní a platí také na přívozech,
lanové dráze a na nočních linkách.
Zlevněná varianta této jízdenky pro děti
do 15 let (do dne předcházejícímu dni
15. narozenin) bez platné opencard
s aplikací "Jízdné zdarma" a pro seniory
od 60 do 70 let bez platné opencard
s aplikací
"Jízdné
zdarma",
ale
s průkazkou PID, se mění z 9 Kč na 12
Kč. Jízdenka za 24 Kč je nově také
v podobě SMS jízdenky.
3) Úprava cen krátkodobých
turistických jízdenek PID
Cena 24hodinové jízdenky pro Prahu
se mění ze 100 Kč na 110 Kč, cena
72hodinové jízdenky se snižuje ze 330
Kč na 310 Kč a ruší se 5denní jízdenka.
Zároveň
se
zavádí
24hodinová
a 72hodinová jízdenka také v podobě
SMS ve stejné ceně jako papírová
jízdenka. Mění se i cena celosíťové 24hodinové jízdenky pro všechna tarifní pásma
ze 150 Kč na 160 Kč.
4) Nové typy jízdních dokladů v Praze
K již existujícím druhům předplatních jízdenek se zavádí plnocenná 5měsíční jízdenka v ceně 2450 Kč a zlevněná varianta pro Seniory od 60 do 65 let za 1100 Kč. Ceny všech stávajících druhů předplatních jízdenek ani podmínky pro jejich používání se
nemění.
Ve spolupráci s Českými dráhami se zavádí skupinové jednodenní jízdné SONE+ ve
verzi 400 Kč pro Prahu a Středočeský kraj a ve verzi 700 Kč pro celou ČR. Tato jízdenka platí ve všech vlacích ČD na daném území a také ve všech dopravních prostředcích PID na území Prahy, a to buď v sobotu, v neděli nebo státní svátek pro skupinu
maximálně 5 osob, přičemž maximálně 2 osoby mohou být starší 15 let.
5) Ostatní
Upravují se také ceny dovozného za zavazadlo a za psa, které se nově sjednocují na
16 Kč, a to bez současných pásmových omezení. V rámci zjednodušení Tarifu PID dochází ke zrušení nepřestupnosti jízdenky pro 2 mimopražská tarifní pásma za 12 Kč
(resp. 6 Kč) a také ke zrušení jízdenek T+R a P+R a jejich nahrazení běžnými jízdními
doklady PID.
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Obecně závazná vyhláška obce Řitka
č. 3/2011
O stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
Zastupitelstvo obce Řitka se usneslo dne 16. června 2011 na svém zasedání vydat na
základě § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.
Čl. 1
Místní koeficient
Na území obce Řitka se stanovuje místní koeficient, kterým se násobí daňová
povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových
prostorů a za byty, popřípadě jejich soubory, ve výši 2.
Čl. 2
Platnost a účinnost
Tato vyhláška nabývá platnosti dnem vyhlášení, a to vyvěšením na úřední desce
obecního úřadu po dobu 15 dnů, přičemž dnem vyhlášení je první den vyvěšení vyhlášky na úřední desce
Vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po vyhlášení.

Antonín Dvořák v.r
místostarosta

Mgr. Kamil Abbid v.r.
starosta
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