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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, blíží se konec funkčního období tohoto zastupitelstva obce i
konec funkčního období starosty po necelých čtyřech letech činnosti a je čas na rekapitulaci.
Samozřejmě hlavním hodnotícím měřítkem je to, co vnímají občané obce, ovšem na
druhou stranu je třeba některé věci připomenout, protože to, co se osvědčilo je automaticky vnímáno jako něco, co zde bylo "odjakživa" a vlastně je to tak dobře. Ovšem i
řada těchto "samozřejmostí" se rodila poměrně těžko a pracně a řada lidí musela vynaložit značné úsilí, erudici, práci, čas i nervy.
Snad bude dobré si v kostce připomenout, s čím šlo sdružení nezávislých kandidátů
Nová volba 2010 (kteří tvořili většinu tohoto zastupitelstva) do voleb, s jakými sliby a
jakým způsobem se zastupitelstvo zhostilo plnění těchto slibů.
V zásadě šlo o to, aby se obec Řitka stala příjemnějším místem pro život pro všechny
obyvatele. Všeobecně byly známy problémy s infrastrukturou, špatným stavem komunikací, zásobováním vodou a likvidací odpadů, špatným stavem veřejného osvětlení, a
mnoho dalších problémů, které stály před novým zastupitelstvem. Klíčovým problémem však byl od samého počátku špatný stav obecních financí a špatná pozice obce
Řitka v bance, kde v roce 2010 byla obec evidována jako klient se špatným finančním
hospodařením a s tím souvisejícími dalšími negativy. Vše navíc bylo umocněno tím, že
obec měla většinu svého skrovného majetku zastaveno u banky.

Finance
Protože finance jsou základem veškeré činnosti, jedním z prvních úkolů starosty bylo
vstoupit do jednání s bankou obce i s dalšími bankovními ústavy. Poměrně rychle se
podařilo dosáhnout shody, banka byla pod tlakem konkurence ochotna přistoupit na
refinancování vysokého a poměrně nevýhodného úvěru obce, se kterým byla dofinancovávána dotace na úpravnu pitné vody, došlo ke zlepšení finančních toků, byly odstraněny nesmyslné výdaje a špatná ekonomika na úseku odpadového hospodářství, rovněž
se podařilo dosáhnout úpravy vztahů na úseku plateb neinvestičních nákladů za žáka
základní školy, které do roku 2011 dosahovaly částky cca 800 tis. ročně výdajů obecního rozpočtu, tuto částku se podařilo uspořit (nyní již je situace jiná v důsledku změn
financování základního školství v ČR), což významně přispělo k stabilizaci a posílení
rozpočtu obce. Nyní je obec Řitka vnímána bankou jako obec s průhledným finančním
hospodařením, která je schopna plnit své finanční závazky vůči všem stranám, přičemž
je schopna produkovat určitý rozpočtový přebytek, a to i za situace, kdy obec nemá
mnoho vlastního, skutečně bonitního majetku, který by byl schopen produkovat zisk,
tudíž je obec z 95% financována z tzv. RUD (rozpočtové určení daní – podíl obce na
daních vybraných státem na jejím území a od jejich obyvatel a fyzických a právnických
osob, jež mají sídlo na území obce). Navíc k dnešnímu dni již nevázne na řadě obecního majetku zástava. Z tohoto důvodu byly obci bez problému poskytnuty další úvěry,
které byly nezbytně nutné.
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1. pro dostavbu přivaděče pitné vody Baně II ve výši 9,4 milionu Kč
2. na krytí spolupodílu obce ve výši 30% na dotaci z prostředků ROP na opravu
Pražské ulice
Tolik tedy k problematice ozdravení financí obce. Dále však bylo nutné obrátit pozornost na další existující problémy.

Mateřská škola
Prvním a akutním problémem byl havarijní stav střechy mateřské školky. Ve velmi
krátkém čase se podařilo tzv. "na koleně" sepsat žádost o dotaci, zajistit veškerá stanoviska, vyjádření a posudky. Obec pak skutečně překvapivě získala dotaci (přestože náš
tehdejší dotační poradce ze svazku obcí regionu Mníšek k dotazu místostarosty A. Dvořáka …"jakou, že to tedy máme šanci na získání dotace…?", doslova uvedl .."vůbec
žádnou"). A tak jsme museli postupovat jako na vojně, tj. ve stylu "voják se stará – voják má". Střechu má tedy školka novou, a hlavně zateplenou, včetně odpovídajících
hromosvodů.
Když už jsme u mateřské školky, tak toto téma můžeme vyčerpat. Školka se za toto
funkční období zastupitelstva dočkala moderního a profesionálního vybavení kuchyně
– konvektomat, nový varný kotel, nová průmyslová digestoř, nyní bude zakoupena nová profesionální škrabka brambor.
Dále byla o letošních prázdninách opravena podlaha v MŠ, provedeny nové stěrky a
položena nová podlahová krytina, zároveň byla provedena malba interiéru školky.
Též došlo k drobným stavební úpravám, kdy po dohodě s Krajskou hygienickou stanicí došlo k navýšení počtu míst v MŠ. Rovněž byla na základě odborného auditu řádně
schválena kapacita školní kuchyně, která se do té doby řešila pouze formou ročních výjimek.
Obec též provedla na své vlastní náklady měření přítomnosti azbestu ve stěnách a interiéru mateřské školky u autorizované znalecké firmy. Výsledek měření byl negativní,
tj., že nebyla zjištěna žádná přítomnost azbestu (osinku) a jeho vláken, ani ve stěnách a
izolacích, ani na brzdovém obložení kuchyňského výtahu, ani ve vzduchu (měření prováděno i s přihlédnutím k tomu, že prapůvodní střecha budovy byla z tzv. eternitu).
Toliko k tématu školka.

Komunikace
Dále je možné se zastavit u problematiky komunikací a pohybu vozidel a pěších v
obci. Toto téma lze považovat za poměrně rozsáhlé a přes veškerou snahu za zdaleka
nedořešené (při současném stavu financí je to problém na desetiletí).
V prvé řadě je třeba poukázat na bouřlivý a nekoordinovaný rozvoj obce od konce
90. let, vlastně až do současnosti. V Řitce vznikly tzv. nové lokality Bučina, Štěpnice a
některé původně chatové či smíšené lokality se pomalu mění ve zcela obytné (ul. Sportovní, Zahradní, K Ladům, či ul. Řevnická), a to ani nehovoříme o tzv. rozvojových
plochách, které jsou od první poloviny devadesátých let určeny k developerské výstavbě (plocha A - Jižní Stráně a plocha B -lokality ve směru Varadov).
Bohužel však tento rozvoj výstavby nebyl doprovázen odpovídajícím a racionálním
rozvojem komunikací a komunikačních tahů (silnic a chodníků), a to bohužel ani mi2.
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nimálním. V zásadě se dá s nadsázkou říci, že nebylo možné suchou nezablácenou nohou dojít z jedné strany obce na druhý. Přičemž ani ve staré části obce nebylo možné
tento stav nazvat zcela dobrým, byť zde v minulém období byly některé ulice pokryty
novým živičným povrchem.
Úkol toto změnit byl jedním z nejsložitějších, které bylo třeba řešit. Kromě vysoké
finanční náročnosti a nedostatku finančních prostředků (viz výše), pak byl problém
zejména v tom, že v minulosti došlo k řadě chyb, kdy se jaksi nedomyslelo, že když se
domy postaví, tak k nim také lidé musí chodit. Bohužel tak došlo v minulosti i k nenávratnému přerušení některých přirozených komunikačních tras zástavbou (např. S klub). Proto jsme přistoupili k systematickému řešení problému. V prvé řadě bylo nutno
zajistit pohyb pěších, na autobusové zastávky, poštu, do obchodu, na obecní úřad a do
mateřské školky. Částečně se toto podařilo uvnitř staré zástavby vyřešit z dotačních
prostředků, z programu FROM Středočeského kraje, který poskytl dotaci na opravu
chodníků (sice s řadou omezení, které jsme však akceptovali a v zásadě nás nakonec
příliš v praxi neomezila). V místech kde docházelo k rekonstrukci chodníku, pak obec
logicky přistoupila k opravě komunikací (Na Návsi a Líšnické) z vlastních prostředků.
Co se týče opravy ulice Pražské (pro mladší a nezasvěcené – jedná se o tzv. starou
Strakonickou, původně silnici první třídy, kterou později nahradila rychlostní komunikace R 4), ta se vzhledem k velmi špatnému technickému stavu, své šíři, sklonu, nutnosti likvidace dešťových vod ukázala nad rámec finančních sil obce, byť dle mého názoru právě tato komunikace, resp. její špatný stav, nejvíce kazí první dojem návštěvníka obce. Z tohoto důvodu obec usilovala o získání dotace, což se podařilo v minulém
roce z programu ROP (i když u tohoto programu je spoluúčast obce cca 30%), neboť na
místní obecní komunikace obvykle dotační programy nepamatují. Bohužel peripetie
spojené s obstrukcemi neúspěšného uchazeče v tendru na opravu Pražské ulice celou
akci zpozdily. V současné situaci jsme již tyto problémy překonali, je znám vítěz nového tendru a začínají přípravné stavební práce.
Abychom v mezičase jen tak zbůhdarma nečekali s rukama v klíně, jak spor o výběrové řízení na opravu Pražské ul. dopadne, provedli jsme počátkem léta 2014 opravu
obrubníků v ulici Na Návsi, což jsme využili k vybudování chodníku - spojky mezi
kapličkou a obecním úřadem, chodník je nyní hojně využíván, což nás přesvědčuje o
vhodnosti a účelnosti této stavby.
V souvislosti se zahájením těchto prací dojde k již avizovanému zřízení přechodu na
křižovatce Veselka - Všenorská a k opravě komunikace Za Kovárnou, která je rovněž
významnou tranzitní trasou zejména pro pěší od bytových panelových domů a přilehlých domů směrem do centra obce a na autobusové zastávky.
Rovněž se dočkala opravy povrchu významná komunikační trasa pro pěší tj. ulice K
Ladům a na ní navazující chodník přes Lada včetně osvětlení. Část spojení s Bučinou
doposud chybí, nicméně po dokončení výstavby společnosti Starstav, se kterou byl sesmluvněn průchod přes jejich pozemky a povinnost vybudování chodníku pro pěší s
osvětlením, bude trasa zcela průchodná. Tento plánovaný chodník je však veden přes
soukromý pozemek spoluvlastníků p. Jaroševský/p. Pospíšil, kteří však na žádost obce
rovněž dali k průchodu a vybudování chodníku na jejich pozemku souhlas. Po dokončení tohoto posledního kousku trasy pak bude možný tranzitní pohyb osob ve směru
Bučina centrum obce bez nutnosti používat krajskou komunikaci třetí třídy, což vý3.
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znamně přispěje k bezpečnosti a komfortu pohybu pěších, zejména však ve večerních a
nočních hodinách.
Rovněž byla realizována oprava a odvodnění ulice Spojovací, včetně přípravy (kabeláž a podstavce) na veřejné osvětlení. V této ulici byla pilotně vyzkoušena oprava komunikace hutněným vápencovým štěrkem a jeho drobnějšími frakcemi, tato technologie je běžně aplikovaná v zahraničí na horské a lesní cesty. Momentálně probíhá vyhodnocování provozu a pokud se tento druh opravy osvědčí, bylo by možné, vzhledem
k nižším pořizovacím nákladům a následné údržbě i opravám (ve srovnání se živičným
– asfaltovým povrchem), takto opravit méně vytěžované komunikace, zejména ve staré
zástavbě, či v chatových a přechodných a smíšených oblastech (např. Nad Rybníkem,
Sokolská, Višňovka, Řevnická aj.).
Pro posílení dopravní obslužnosti lokality Sportovní/Zahradní byla a je plánována
komplexní oprava komunikace Zahradní a U Vodojemu, kdy by mělo dojít k regulérnímu propojení uvedených komunikací s ulici Sportovní, které sice de facto existuje,
nicméně komunikace Sportovní z hlediska dokumentace a zákona končí na úrovni vodárny. Navíc v ulici Zahradní již byla provedena příprava na likvidaci dešťových vod,
což je jeden z klíčových bodů i podmínek zamýšlené stavby. Tato oprava komunikace
měla být realizována za použití dotačních prostředků z programu FROM Středočeského
kraje. Tentokráte jsme však přes veškerou snahu nebyli úspěšní (roli v tom mj. sehrála i
dosud nevyčerpaná dotace z programu ROP na opravu Pražské ul.). Nicméně stavební
povolení je platné a projekt k dispozici, tudíž je možné si žádost o dotaci zopakovat.
K výstavbě komunikací a plánům jejich rozvoje a oprav by se toho dalo napsat ještě
mnoho, ale to už je práce pro zastupitelstvo vzešlé z říjnových komunálních voleb.

Veřejná doprava
U dopravní tematiky jako takové však můžeme ještě setrvat. Jedná se o jednu z priorit tohoto zastupitelstva a to zajištění komfortní veřejné dopravy v obci. Jak jistě mnoho
lidí ví, s výjimkou autobusu linky 448 na který přispívá Středočeský kraj, jsou ostatní
spoje výhradně hrazeny z rozpočtu obcí, a to nikoliv podle počtu obyvatel či počtu cestujících ze zastávky, ale podle jakéhosi historického usu. Na Řitku připadá poměrně
vysoká část nákladů, které každý měsíc odsají značnou část prostředků z rozpočtu obce,
k mým námitkám, že platby reálně neodpovídají ani přibližně skutečnému stavu, se mi
dostává při jednání starostů s ROPIDem a přepravci stereotypní odpovědi, ať se dohodnou starostové mezi sebou, což je samozřejmě nemožné, neboť nikdo nechce platit víc,
než musí. Při posledním společném jednání jsem tento problém znovu požadoval řešit
(v červenci t.r.), byl jsem odkázán na období "po volbách". Toto veřejně připomínám z
důvodu, aby kdokoliv, kdo bude na místě starosty po podzimních volbách, věnoval tomuto tématu zvýšenou pozornost a úsilí a využil pozice, kterou si nyní Řitka vydobyla (
tj. zavedení rychlíkové linky 320 i na zastávky Bučina a příslib, byť zatím vágní, možnosti zajíždění linky č. 321 i na zastávku Řitka-Bučina).
V tomto funkčním období byly rovněž vybudovány čtyři nové čekárny (a opraveny 2
čekárny Na Návsi po lehčím poškození vandaly a bouřkou), zároveň byla zpracována
studie na vybudování zastávek linky 448, které by obsluhovaly lokalitu Štěpnice, Řevnickou a Višňovku, i z hlediska eliminace pohybu pěších, především školních dětí a
seniorů na krajské komunikaci 3. třídy Všenorská v nebezpečném úseku mezi zámkem
4.
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a návsí. V současnosti řešíme způsob financování a doprojednávají se dopravnětechnické a bezpečností podmínky umístění a vybudování zastávek (např. podmínka
výstavby chodníku k příchodu a odchodu k zastávkám a od zastávek) samozřejmě včetně majetkových, protože zastávky se nepodaří umístit na obecní pozemek, pokud musíme zajistit bezpečnostní kritéria, jako např. rozhledové úhly, viditelnost vpřed i vzad
apod.
Bylo rozšířeno i parkoviště pro vozidla u autobusových zastávek u bývalých stavebnin (nyní provozovna firmy Eclisse), rozšířeno i upraveno bylo "svépomocně" a bez
větší pozornosti a publicity, neboť se nachází na líšnickém katastru. Nicméně oproti
roku 2010 nyní může na parkovišti parkovat dvojnásobný počet vozidel.

Osvětlení
I přesto, že v Řitce je umístěno téměř 300 svítidel a ve srovnání s ostatními obcemi z
toho Řitka vychází relativně dobře, přesto revizní zprávy o stavu veřejného osvětlení
říkají zcela něco jiného. Pro mnohé bude možná překvapením, že i relativně nové
osvětlení, např. na Bučině je z 40% v nevyhovujícím technickém stavu. Z toho je si
možné do určité míry udělat obrázek, jak je na tom veřejné osvětlení i na jiných místech. Poté co v roce 2013 převzala údržbu veřejného osvětlení firma Marel s.r.o. a obec
uvolnila finanční prostředky na opravu a doplnění osvětlení ulic (např. K Ladům, Zahradní, Pražská, K Varadovu aj.) se situace začíná pomalu stabilizovat, nicméně na radikální řešení obec nemá finanční prostředky. Z tohoto důvodu byly zahájeny před
dvěma lety jednání se společností Slovenské elektrárne, a.s. (člen skupiny ENEL). V
rámci navázané spolupráce byl realizován pilotní projekt osvětlení zastávek (Řitka hl.
silnice) úsporným LED osvětlením a to bezplatně. Jednalo se o první nekomerční projekt této společnosti v České republice a Řitka tak má zajímavý primát. Po kladném
vyhodnocení dosavadních zkušeností s tímto zdrojem osvětlení i prokazatelných úsporách el. energie, bylo v průběhu roku 2014 rozpracováno zadání pro veřejnou soutěž,
jejímž obsahem je výstavba a oprava osvětlení v obci, a to způsobem, že obec nebude
vkládat své prostředky do výstavby a výměny veřejného osvětlení a toto bude následně
hrazeno s úspor el. energie. Vítěz tendru bude muset provést a zajistit opravu stávajícího osvětlení, včetně záměn zdrojů za úsporná LED svítidla. Tendr na zhotovitele byl
zadán v srpnu t.r. a nyní probíhá vyhodnocení.

Zásobování vodou, čištění odpadních vod
Řitka stejně jako okolní obce a obce v regionu Hřebenů a Brd zápasí se zásobováním
pitnou vodou. V obci existují tři vrty, z nichž je voda přiváděna na úpravnu pitné vody.
Bohužel vody ze zdrojů je málo a kvalita surové vody odpovídá zdejšímu regionu, tj.
vysoký výskyt železa a manganu. Na počátku roku 2011 však byl ve vodě detekován
nikl, jehož hodnota vysoko převyšovala hygienickou normu. Po velkých peripetiích s
provozovatelem vodárenské infrastruktury obce Řitka, tj. společností VaK Beroun a.s.,
který se však k řešení neměl dostatečně iniciativně a situaci bagatelizoval, se však aktivním přístupem obce podařilo urychlit hledání řešení. Obec investovala 1,2 milionu
korun do instalace odlučovací technologie a hodnoty se podařilo snížit na úroveň pova5.
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žovanou v EU za bezpečnou. Současně obec požadovala od provozovatele vyčištění
vrtů, což nakonec mělo skutečně pozitivní vliv, zvýšila se kapacita čerpání vody a následně došlo i postupnému snižování hodnoty niklu, v současné době jsme již na hodnotách niklu požadovaných ČSN. Kromě uvedené částky však obec musela investovat z
vlastních prostředků přes 1,3 milionu korun ve prospěch svazku VOK (Mníšek pod Brdy) za účelem přípravy výstavby vodovodního přivaděče pražské pitné vody Baně II
(doplacení dluhu z roku 2010, projekční práce, výběrová řízení apod.), dále bude muset
obce uhradit 9.4 milionu korun jako svůj podíl (15%) na částce, která není pokryta dotací SFŽP, částka bude pokryta úvěrem poskytnutým Českou spořitelnou a.s. V tuto
chvíli již byla zahájena výstavba přivaděče, v Řitce se toto projeví příští rok, kdy proběhnou stavební práce i v obci (bude se jednat o lokality Všenorská – zámek, Dvorská
– Lesní), stavba přivaděče musí být ukončena do konce roku 2015.

Nedostatečná kapacita čističky odpadních vod.
Provozovaná ČOV je konstruována na méně než poloviční kapacitu, než kolik má
Řitka nyní přihlášených občanů, tedy nikoliv všech obyvatel. V tomto volebním období
bylo do intenzifikace, zejména strojního a technologického vybavení ČOV investováno
přes 1 milion Kč, takže se ČOV dostala na kapacitu 1000 obyvatel, nicméně intenzifikace tímto směrem již dosáhla víceméně svého faktického maxima. Nicméně pod pohrůžkou sankcí ze strany České inspekce životního prostředí a vodoprávního úřadu
provozovateli i obci, jsme museli přistoupit ještě k poslednímu poněkud zoufalému
technickému řešení, nicméně dotčené orgány to na nějaký čas uspokojilo. I tato úprava
a dostrojení ČOV, která nyní probíhá, bude investována z prostředků obce.
Jsme si vědomi, že ČOV potřebuje přestavbu, nicméně projekt existující z minulosti
je značně megalomanský a v žádném případě neodpovídá faktickým potřebám a finančním možnostem obce. Tudíž vycházíme z toho, že nový provozovatel od roku
2015 bude muset celou intenzifikaci zafinancovat s tím, že mu tato investice bude
kompenzována délkou smlouvy, či odpuštěním nájmu (v návaznosti na výši investice).
O dotaci jsme v minulých letech žádali, ovšem poskytnutí dotace bylo ve všech případech vázáno na výběr provozovatele na základě koncesního výběrového řízení, které
však v případě současného provozovatele v minulosti v obci Řitka neproběhlo, pouze
výběrové řízení obecné, což zákon samozřejmě umožňuje, ovšem uzavřelo to cestu k
získání dotací.

Kultura, sport
Obec podpořila řadu akcí, které v obci pořádají zájmová sdružení, o.p.s., fyzické
osoby a T. J. Sokol, většinou technicky a finančně. Rovněž sama a iniciativně přispěla
k nové tradici "Pálení čarodějnic na Ladech" včetně kulturního programu, přičemž poslední ročník "Čarodějnic" se skutečně vydařil.
V roce 2014 obec uspořádala 1. ročník Řiteckého filmového léta, tj. dočasného letního kina Na Ladech. I přes katastrofální počasí, které více připomínalo říjen, než teplé
srpnové večery, byl zájem nemalý.
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Největší úspěch na poli sportu však obec zaznamenala s výstavbou multifunkčního
hřiště s umělým povrchem, které byly vystavěno za finanční podpory Nadace ČEZ z
programu "Oranžová hřiště". Přes veškeré peripetie, které výstavbu provázely, byla akce úspěšná a zájem občanů všech věkových kategorií o využívání hřiště je vysoký. Zároveň obec musela přemístit i dětské hřiště pro nejmenší, při této příležitosti se ovšem
zjistilo, že původní dětské hřiště nebylo zkolaudováno. Z tohoto důvodu, po přemístění
herních prvků, bylo přemístěné dětské hřiště zahrnuto do celkového projektu a navíc
oploceno. Následně pak kolaudací byl jeho provoz uveden do souladu se zákonem i
požadavky Krajské hygienické stanice.

Obecní úřad
V průběhu fungování tohoto volebního období se ukázalo, že dosavadní činnost úřadu značně zaostává za praktickými, ale i zákonnými požadavky, které jsou na obce kladeny. V průběhu let 2011-2014 prochází na žádost starosty obec i činnost úřadu tzv.
krajským auditem. Což ve srovnání s dříve prováděným privátním auditem, který se
zaměřoval jen na finanční hospodaření obce, je kontrolní proces nesrovnatelně složitější a náročnější, neboť prověřuje detailně kromě finančního hospodaření i činnost obce a
úřadu, a to zda je tato činnost v souladu se zákonem. Při první kontrole byly obci a úřadu za minulé roky vytknuty desítky závad a pochybení, které se v průběhu dvou let podařilo téměř beze zbytku odstranit. Nyní již obec přešla na tento standard kontroly a
bez potíží je schopna jeho podmínky splňovat. V případě, že tedy bude prosazen v PS
PČR mnohokrát diskutovaný návrh na kontrolu obcí Nejvyšším kontrolním úřadem,
budeme schopni tomuto standardu vyhovět.
V rámci rozšíření služeb CZECHPOINTu (byť se stále potýkáme s jeho výpadky,
které však nejsou na straně obce, či obecního úřadu) absolvovaly pracovnice úřadu další školení a vykonaly kvalifikační zkoušky, tudíž bude obecní úřad schopen ověřovat
podpisy a listiny.
I když jsou naše pracovnice schopny ověřovací úkony provádět již nyní, musíme počkat na vydání vyhlášky MV, která obec Řitku uvede, jako obec oprávněnou vykonávat
ověřovací agendu. Předpokládáme, že obecní úřad bude ověřovací agendu vykonávat
od 1.1.2015.

Odpady
Obec dosáhla významného pozitivního posunu při budování systému sběru odpadu v
obci. V současné době obec zajišťuje celé spektrum likvidace odpadu vznikajícího v
obci s výjimkou velkoobjemového a nebezpečného odpadu, což je řešeno mobilním
svozem 2 x ročně. Současný systém likvidace odpadu v obci Řitka je velmi vysoce
hodnocen např. i kontrolním orgánem odpadového hospodářství, tj. MÚ Černošice, odborem životního prostředí, kdy bylo v rámci kontroly systému sběru odpadu v obci Řitka doslova uvedeno, že naše obec má jeden z nejlepších systému sběru odpadu ze všech
obcí v regionu. Od OŽP (kterému obvykle vždy není něco vhod) je toto hodnocení obzvláště cenné.

7.
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Označení ulic
V Řitce proběhla výměna tabulí s označením ulic za smaltované, neboť původní již
nebyly v mnoha případech čitelné. Výměna je nyní hotova z 80%. Jak mnoho lidí ví,
cena těchto tabulí není malá, tudíž to pro obec představovalo nemalé finanční náklady.
S dokončením výměny všech tabulí se počítalo do prosince 2015.

Závěr
Suma sumarum je toto zhodnocení výsledku činnosti Zastupitelstva obce, členů komisí a výborů, místostarostů a starosty obce v období prosinec 2010 – září 2014.
Při této příležitosti bych rád všem zastupitelům poděkoval za činnost v tomto volebním období. Rovněž děkuji pracovnicím a pracovníkům úřadu obce.
Zvlášť bych však chtěl co nejsrdečněji poděkovat všem občanům, kteří iniciativně a
o vlastní vůli napomohli při zlepšování kvality života v obci, ať již svým osobním přičiněním např. při práci v odborných komisích nebo při organizaci kulturních, sportovních a společenských akcí, či jiným užitečným způsobem.
Mgr. Kamil Abbid, starosta

Informace
Možnost získávat aktuální informace pro občany Řitky – alternativa místního rozhlasu
Jak jste již byly informováni v minulých číslech Zpravodaje a jak můžete zjistit i na
hlavní stránce webu obce, byla zřízena SMS informační služba, která nahrazuje místní
rozhlas. V rámci této služby jsou občané informováni o uzavírkách silnic, odstávkách
elektřinu, plynu, vody, čištění ulic, sběru objemného a nebezpečného odpadu apod., či
jiných událostech v obci.
Odezvy občanů obce, kteří si tuto službu zasílání informací pořídili, jsou kladné.
Pro informaci ještě jednou zveřejňujeme text výzvy, který je stále umístěn na webových stránkách obce:
Kdo má zájem o zasílání informací o aktuálním dění v obci ( čištění ulic, výluky v
dodávkách elektřiny, plynu, apod.) formou zprávy SMS, ať nahlásí svoje mobilní telefonní číslo na Obecní úřad. Nebo pošlete toto číslo na tel.
+420 777 425 217.

Divočáci.
V souvislosti se zvýšeným výskytem divokých prasat v celém intravilánu obce i k
značným škodám, které způsobují, se již obec Řitka a řada občanů obrátila na příslušný
orgán, kterým je v tomto případě MÚ Černošice. Získali jsme příslib řešení situace.
Nicméně pro posílení snahy příslušného orgánu se situací intenzivně zabývat, doporu8.
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čujeme, aby se i další občané, jimž výskyt divokých prasat komplikuje život, obrátili se
svými podněty a stížnostmi na kompetentní orgán:
Městský úřad Černošice
Odbor životního prostředí, oddělení zemědělství, lesnictví a myslivosti
Bc. Ivo Hrzán, DiS. referent - myslivost
Podskalská 19, 120 00 Praha 2
Tel.: +420 221 982 316
ivo.hrzan@mestocernosice.cz
www.mestocernosice.cz

Znak obce a vlajka
Jak jste byli informováni v minulém čísle Zpravodaje, probíhá proces tvorby a výběru znaku a vlajky obce Řitka. Občané obce měli a stále ještě mají (v okamžiku přípravy
tohoto čísla Zpravodaje) možnost se k návrhům vyjádřit. A to ať již ve formě korespondenční, tj. vhozením anketního lístku do schránky OÚ, či elektronicky v anketě na
webu obce. Překvapivě je souboj vyrovnán a je zajímavé, že výsledky výběru u anketních lístků se značně odlišují od elektronického hlasování na webu obce. Zastupitelstvo
tak bude mít těžkou úlohu jak na posledním zasedání rozhodnout. Vzhledem k vyrovnanosti anketního průzkumu je též i možným řešením tajné hlasování zastupitelů. Tak
se tedy všichni necháme překvapit.
-ka-

Naše malá školička ...
má dvě krásná sluníčka ...
Dne 1.9.2014 začal nový školní rok i u nás - v Mateřské škole Řitka. Pro naše děti
čekalo ve školce překvapení. V obou třídách byla položena nová podlahová krytina. Tu
původní, kterou tvořil koberec (už opravdu volající po výměně), nahradilo žluté a oranžové linoleum v šatnách dětí a v přední části třídy. Ve druhé části 1. třídy - v herně,
máme potom položený nový červený koberec a ve 2. třídě nový zelený koberec.
Veselou atmosféru dodávají prostorám dvě velká sluníčka, která jsou součástí linolea -žluté sluníčko v oranžovém linoleu ve 2.třídě a oranžové sluníčko ve žlutém linoleu v 1. třídě. Tato sluníčka s 24 paprsky nebudou sloužit pouze jako krásná dekorace,
ale budeme je využívat pro komunikační kruh. Děti se posadí vždy na jeden paprsek a
již si můžeme hrát s obrázky, povídat si, co jsme doma dělali o víkendu a sluníčko může posloužit i k pohybovým hrám…
No zkrátka, máme to ve školce moc krásné, útulné a sluníčkově hřejivé, protože i
stěny tříd mají nové barevné žluté a oranžové vymalování.
Ráda bych tak chtěla, touto cestou, za nás za všechny ze školky, poděkovat panu starostovi a všem zastupitelům za to, že na tuto akci nejenom zajistili finanční prostředky
z obecního rozpočtu, ale také za úsilí a čas, který věnovali výběru vhodného dodavatele
na vlastní realizaci této rekonstrukce, která se opravdu zdařila.
Moc děkujeme.
Za kolektiv MŠ Řitka napsala ředitelka Naďa Fausová
9.
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Divoká prasata
"Přijďte se podívat, pan hajný střelil dnes v noci divoké prase" hlásala manželka pana hajného Běhala v malém černolickém obchůdku. Stalo se to začátkem padesátých let
někdy před vánocemi. Odpoledne jsem šel s maminkou do hájovny koupit vánoční
stromek. Maminka táhla sáňky, abychom měli stromeček na čem odvézt. Zatím jsem
jeho místo na saních zaujímal já, a protože jsme šli do "Běhalovic hájovny", která stojí
na Nových Dvorech a cesta sem z Černolic vede s kopce, přisedla ke mně na saně i
maminka a svištěli jsme dolů, až mě vločky padajícího sněhu štípaly do obličeje a s očí
mi létaly slzy. Pan hajný nám vybral podle maminčina přání krásnou jedličku a když ji
maminka zaplatila, tak mě povídá, "chceš se na něco podívat?" Nebyl bych pořádný
vesnický kluk, kdybych jeho nabídku odřekl a tak mě pan hajný zavedl pod dřevěný
přístřešek. Ležela tam proti mně obrovská hromada něčeho, pokrytá černými chlupy.
"Tak to je ten divoký kanec, kterého jsem v noci střelil. Podívej jaké mu z tlamy čouhají tesáky a já v té černé hromadě opravdu rozeznal hlavu s prasečím rypákem a dlouhými bílými tesáky a shledal jsem jistou podobnost s prasetem domácím, které jsem na
rozdíl od tohoto tvora znal velice dobře, protože bylo každým rokem obyvatelem našeho chlívku. To bylo poprvé, kdy jsem viděl divočáka a v té době to byla ve vsi veliká
událost a kdo mohl, šel se na divoké prase podívat.
Divoká prasata se tehdy v lesích vyskytovala velice vzácně. Byla velice plachá a bylo jich málo. A tak, když se některému hajnému podařilo takové prase odstřelit, mluvilo
se o tom dlouho v celém širokém okolí. Divočáků jsem potom za život viděl ještě mnoho. Můj tchán byl totiž myslivec a protože divoká prasata již pomalu přestávala být
v brdských lesích vzácností, zúčastnil jsem se i několika naháněk na ně. Jak by se řeklo
dnes, naháňka na divočáky to byl opravdový adrenalin. Prolézáte zasněženou smrčinou
nebo trním do kterého vedou stopy prasat. Sníh vám padá do očí, za límec, do vysokých
bot a přitom čekáte, kdy se zalehlá prasata zvednou a dají na útěk. Za zády máte kruh
střelců s nabitými kulovnicemi. Smějí sice na prase vystřelit pouze z kruhu ven a jsou
to samí staří mazáci, ale věřte jim, vždyť každý z nich má v kapse nějakou tu butilku
kořaličky a upíjí ji pro zahřátí. Dnes bych takového honce nedělal ani za nic. Tenkrát
jsem však byl mladý a bylo to, jak jsme říkali "vzrůšo," a hlavně, po takové naháňce
byla večer "merenda" v Černolické hospůdce a to byla pokaždé veliká zábava a legrace.
Dnes je situace úplně jiná. Počty černé zvěře se neúměrně zvyšují, zřejmě díky zrušení původních mysliveckých sdružení, která měla obvykle hodně členů, kteří toho sice
pro zvěř mnoho neudělali, měli však alespoň zájem o střelbu a odstřel zvěře a to hlavně
divokých prasat. Majitelé dnešních honiteb kde je počet členů poměrně malý, a k tomu
ještě pozoruji, že nejen nemají vůbec žádný zájem postarat se o zvěř, ale oni nemají
zájem ani o její odstřel. Počet kusů černé zvěře se proto každým rokem dále zvyšuje.
Svůj podíl na zvyšujícím se počtu černé zvěře mají, ale i obyvatelé obcí a chataři. O
ovoce, které každým rokem uzrává na stromech v zahradách a zejména v alejích
v polích, ale i okolo silnic, dnes nemá nikdo zájem a tudíž toto ovoce končí po dozrání
spadané pod stromy. Zaváté sněhem vydrží až do jara a právě toto ovoce je obrovskou
zásobárnou pro černou zvěř v zimních měsících a ta se k němu stahuje v době nedostatku a hladu.
10.

Zpravodaj obce Řitka - č.6/2014

V této době se černá zvěř stahuje k lidským obydlím a přestává být plachá. Svůj podíl na tom mají i černé sládky v obcích a v jejich okolí, jak se dříve říkávalo za "humny". Lidé tam často navezou hromady odpadů ze svých zahrad převážně listí, ovoce a
zeleniny a potom se diví, že se v noci v obci potkávají s divokými prasaty, která se nebojí lidí a shánějí něco k snědku.
Dvořák Ant.

Aktualita
ODS přiznala, že směřovala do Řitky
08. září 2014, 22:10 — Autor: Lukáš Henzl, EuroZprávy.cz
Praha - Občanští demokraté mají evidentně smysl pro humor. Na svém kongresu
zveřejnili klip, ve kterém strana směřuje do Řitky.
Petr Fiala kráčí po venkovské silnici a najednou šlápne do něčeho, do čeho rozhodně
nechtěl. Následně u něj zastaví Marián Labuda v oprýskaném náklaďáku. Stane se tak
na konci vsi s názvem Řitka. "Asi jsme si tu návštěvu trošku zasloužili," říká předseda
ODS Labudovi. Dodává, že nyní strana stoupá výš.
To je příběh videa, které si občanští demokraté nechali vytvořit u příležitosti kongresu strany, který se odehrál v pátek. Tento kongres nebyl volební, strana pouze řešila
dosavadní vývoj od proměny vedení na začátku letošního roku.

Řitka protestuje proti ODS. Ta použila obec jako symbol propadu
13. září 2014, 21:15 — Autor: Lukáš Henzl, EuroZprávy.cz
Praha - ODS má malér. Obec Řitka, která se v negativní konotaci objevila v klipu
strany, se chce bránit a žádá omluvu.
Občanští demokraté na svém kongresu zveřejnili klip, který měl naznačovat
zmrtvýchvstání strany. Předseda Petr Fiala v něm dorazil na konec obce Řitka, ze které
odjel vstříc světlým zítřkům. Název obec má symbolizovat to, kde strana měla v posledních měsících být.
Obci se ale takovéto přirovnání nelíbí. "Nejde o použití názvu obce Řitka, ale o způsob jeho použití. Ten je podle mínění mnoha občanů skutečně dehonestující, hloupý a
vnímají ho negativně. Vzhledem k tomu, že obec tohoto názvu je v České republice
pouze jedna, je navíc jasné, o jakou konkrétní obec se jedná. Někteří lidé, zejména z
Moravy a ze Slovenska, si myslí, že název Řitka má něco společného se zadní části těla," řekl starosta obce Kamil Abbid pro lidovky.cz.
Obec se momentálně snaží se stranou domluvit na nějaké satisfakci, vyloučená ale
není ani soudní cesta.
ODS se v poslední době pohybuje blízko hranice zvolitelnosti. Z dříve dominantní
strany pravice se stala jedna z nejmenších v rámci sněmovny. Strana teď prochází velkou očistou, což symbolizuje i zvolení Petra Fialy předsedou. Ten přitom ještě před
rokem ani nebyl členem strany.
-vv11.
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Důchodci k volbám
Ať člověk poslouchá jakýkoli televizní či rozhlasový pořad zjišťuje a stále se utvrzuje v zjištění o absolutním nezájmu politických stran , většiny společenských organizací
a samozřejmě i vlády o největší skupinu obyvatel této země. O důchodce.
V současné době se nejvíce probírá státní správa o níž jedni tvrdí, že je na výsost důležitá, protože při správné funkci zabrání korupci. Druzí zase říkají, že je její reforma
připravována tak, aby se uspokojila EU, ale výsledek pro republiku nebude jiný než
dnes. Všichni jsou ale jednotni v tom, že je třeba výrazně posílit odměňování těchto
nových úředníků.
Obdobné starosti mají zákonodárci a soudci. Jejich bídné příjmy jim neumožňují v
klidu rozvíjet jejich významnou činnost. Nedávno si jistý poslanec posteskl nad bídou
ve které se nalézá a plat sto tisíc měsíčně považuje za nepřiměřený.
Mocenské půtky v prostorách bývalého SSSR přivedly zase mnohé naše politiky k
válečnickým myšlenkám. "Ne, my nechceme válku, ale musíme se na ni připravovat,"
říkají. Takže je třeba dávat více peněz na zbrojení. A už se plánuje jak se bude zvedat
procento prostředků, které padnou na armádu. Peníze je třeba dát policii, aby její zaměstnanci neutíkali na lukrativnější místa. Peníze je třeba dát pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům, aby též nehledali lepší uplatnění. Například jako obchodní zástupci - jak pravil pan ministr v nedělní Sedmičce. Pobavilo mne doporučení v televizním pořadu, jak čelit nekvalitě českých potravin a sice, nakupovat jídlo za hranicemi.
Dobrý nápad, zvláště po devalvaci koruny
Jdou zprávy o očekávaném nárůstu cen léků. Zároveň nediskretními sdělovacími
prostředky pronikají informace o neuvěřitelně vysokých maržích obchodních řetězců.
Jak se k tomu všemu postavit?
Co tedy z toho všeho prospívá nám důchodcům? Odpovědný důchodce se zamyslí a
řekne. Ano funkční státní správa by byla dobrá věc. Stabilizované kádry u policie a ve
školství by též byla dobrá věc. Dobrou věcí by bylo i vyrovnání důchodů na úroveň důstojného konce života. Na všechno ale asi peníze nebudou. Musíme omezit vývoz a asi
i výrobu, abychom potrestali to zlobivé Rusko. Musíme nakoupit zbraně atd.
Prospívá to vše nám důchodcům? Důchodci jsou soustavně utlačováni. Jedna vláda
nedá nic, druhá utrousí jen něco málo. Důchodce s tím málem ale musí vyžít. Soudci,
poslanci a úředníci se s tím ale nespokojí. Ti chtějí víc. Mají své možnosti jak tvrdě a
hlasitě uplatňovat své požadavky. Důchodce nemá nic! Když jsem se před časem obrátil na jistého čelného odborového předáka s žádostí, aby se nás jako bývalých odborářů
zastal, neodpověděl mi.
Důchodci mají jen jednu možnost. Ve volbách. Hledat takové politiky, kteří vezmou
jejich práva a potřeby za své. Ty volit. Ne podle svého politického přesvědčení, ale
podle toho co nám důchodcům prospívá. Nebudou li politici schopni nám důchodcům
nabídnou to co nám prospívá, pak ať se obejdou bez našich hlasů. Byla nám přidělena
role na okraji společnosti, tak ať se společnost smíří s tím, že sledujeme jen svůj cíl a
prospěch. Vy, kteří chcete být zvoleni, uvědomte si, že disponujeme více jak čtvrtinou
hlasů.
Jan Sláma
Podle www.blisty.cz
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