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Vážení občané,
jaro k nám přišlo vlastně jak mělo... chvilku se přetahovalo s přetrvávající
zimou, aby se ujalo své vlády definitivně. Poslední ranní šediváky zmizely
a první teplé paprsky začaly prohřívat jak naše duše, tak i veškerou vegetaci
kolem nás. Příjemné počínající teplé dny nemilosrdně odhalují i to méně
hezké... najednou jsou vidět neudržovaná místa, nánosy zimních posypů,
odpadky, co lidé poztráceli, či prostě odhodili kamsi do sněhu, větrem rozfoukané obaly a pytlíky všeho druhu. Ne nadarmo je jarní úklid pojmem
sice nepříliš lákavým, zato však nutným. Příkladem šla obec, která nechala
veřejná prostranství uklidit, zamést a zbavit usazeného prachu. To oceňují
nejen ti, kteří žijí podél zrekonstruovaných vozovek, kde dost řidičů ukazuje, jak jim to jejich auto rychle jezdí, ale všichni, kterým záleží na čistém
prostředí a ovzduší v naší obci. Pojďme navázat na první krok obce. Když
každý z nás zkulturní prostor svůj a kolem sebe, hned bude vše vypadat
lépe, čistěji, upraveněji. Vyplatí se to nám všem.

Co nového v obci

Zasedání obecního zastupitelstva se uskuteční v úterý 19. května 2015 od 16
hod v zasedací místnosti Obecního úřadu. Srdečně zveme občany k účasti
a případné diskuzi.
Rekonstrukce ulice Pražská: dne 31. 3. 2015 ukončila firma CETUS PLUS,
a.s. práce na projektu „Rekonstrukce místní komunikace, ul. Pražská v obci
Řitka“. Dílo v hodnotě 7.242.213,20 Kč vč. DPH je ze 72,5% financováno z EU
prostřednictvím ROP Střední Čechy, prioritní osa: Doprava, oblast podpory: Regionální dopravní infrastruktura. Tato rekonstrukce vyřešila neutěšený stav úseku komunikace Pražská. Po tzv. zavadnutí živice, bude ještě
provedeno horizontální značení parkovacích míst, přechodu, míst zákazu
stání apod. a v současnosti se projednává se silničním správním úřadem
osazení retardéru z důvodu bezpečnosti chodců. Slavnostní otevření zrekonstruované ulice Pražská proběhne 15. května 2015 od 10:30 hod.
Rekonstrukce ulice Všenorská: v souvislosti s dlouho očekávanou opravou krajské komunikace 3. třídy Všenorská obec po dohodě s SÚS Kladno
(správa a údržba silnic (2. a 3. třídy) a se souhlasem vlastníka sousedního
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pozemku TJ Sokol Řitka, připravuje výstavbu chodníku po celé délce tzv.
Lad (úsek ul. Zahradní - křižovatka Veselka). Jedná se o neplánovanou akci,
nicméně vlastník komunikace, resp. její správce, s tímto řešením souhlasí.
Bylo zjištěno, že šířka vozovky v daném úseku je pouhých 5,20 - 5,50 m místo obvyklých 6 m, tudíž pro bezpečný pohyb pěších není na vozovce místo.
Navíc malá šíře pozemků na druhé straně vozovky (u přilehlé zástavby) neumožňuje umístění chodníku v celé šíři. Bohužel, i když velikost pozemku
umožňuje konstrukční rozšíření vozovky, vlastník (Středočeský kraj) s tím
nepočítá. Oprava bude provedena pouze výměnou povrchu, tj. obroušení
4 cm současné vozovky a nahrazení 5 cm nového živičného koberce. Po jednání s odborem dopravy a SÚS Středočeského kraje i jeho podřízenou složkou SÚS Kladno (kam Řitka spadá), bylo předběžně dojednáno i jiné značení křižovatky Veselka na základě studie poskytnuté obcí, které by mělo
do značné míry eliminovat existující problémy a zvýšit bezpečnost průjezdu touto křižovatkou a rovněž zohlednit vznikající přechod pro pěší v linii
Lada - Pražská. Předpokládaný termín oprav je konec léta (zřejmě září t.r.).
Oprava komunikace Zahradní a U vodojemu: již v minulých letech obec
podávala žádost o dotaci do programu FROM Středočeského kraje na opravu komunikací Zahradní a U vodojemu. Bohužel jsme nebyli úspěšní. Nyní,
po roční pauze, SČ kraj znovu vypsal dotační výzvu v programu FROM
na opravu místních komunikací. Poskytovaná částka oproti minulé výzvě
se téměř dvojnásobně zkrátila a navíc je tzv. "veřejným tajemstvím", že se
počítá s tím, že nebude poskytována dotace vyšší než 2 mil. Kč. Toto samozřejmě zásadně pro naší obec změnilo situaci, protože předpokládaná cena
celého díla je okolo 8 mil. Kč vzhledem k nutnosti řešit i odtok a likvidaci
dešťových vod, nehledě na podélný sklon ulice Zahradní. Z tohoto důvodu
bylo rozhodnuto (a podniknuty kroky), že se projekt rozdělí na dvě části,
a to ulice k Vodojemu a její řádné propojení s ulicí Sportovní v místě u vodárny (existuje de facto , nikoliv však de iure). Odděleně pak ulice Zahradní,
jejíž oprava je finančně mnohem náročnější. Zároveň se podaly dvě žádosti
o dotaci, a to do programu FROM na ulici U Vodojemu a do programu ROP
SČ na ulici Zahradní. Pokud bude obec úspěšná jako žadatel, obě stavby
by se realizovaly ještě v letošním roce s tím, že u programu ROP se jedná o vskutku šibeniční termín, protože stavba bude muset být dokončena
do konce října t.r., a to nejen fakticky, nýbrž i administrativně. To je velice
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náročné (například ulice Pražská byla převzata od zhotovitele k 31.3.2015
a stále věc ještě není ze strany ROPu administrativně ukončena. Ale i za tuto
cenu a s tím spojeného "blázince" se do toho pustíme, pokud nám bude přát
štěstí s dotací.
Přivaděč pitné vody Baně – Mníšek pod Brdy: v tuto chvíli se projektuje
lokální přivaděč pitné vody z hlavní větve vodovodu Baně - Mníšek pod
Brdy, a to z odbočky v místě křížení komunikace Lesní - Krátká, který bude
veden k části ulice Zahradní, kde se připojí v místě doteku ulice Sportovní
ke stávající větvi našeho obecního přivaděče vody z vrtů na vodárnu. Projekt a následná výstavba musí být ukončeny do konce roku v souvislosti se
zprovozněním přivaděče pitné vody z Prahy. Bohužel dříve nebylo možné
začít ani s projekční přípravou, neboť místo připojení zhotovitel a projektant hlavního přivaděče 2x změnil, a to zcela zásadně, počítalo se původně
s připojením v ulici Lesní v nejvyšším bodě u lesa, ale posléze byl přesunut
do ulice Dvorská a následně pak ještě jednou cca o 50 metrů dále k ulici
Krátká. Realizace této stavby zřejmě bude organizačně-technická "lahůdka"
pro všechny zúčastněné.
Oficiální vlajka a znak obce Řitka: přímo v Poslanecké sněmovně Parlamentu České Republiky proběhlo slavnostní předání rozhodnutí o udělení
znaku a vlajky obci Řitka představitelům obce.
Předseda PSP ČR Jan Hamáček rozhodnutí osobně předával starostovi
Kamilu Abbidovi a místostarostce Marii Léblové.
Obec Řitka tak konečně
získává svůj vlastní oficiální znak a vlajku. Tento
znak používá i náš Zpravodaj – viz titulní strana Zpravodaje.
Další osvětlovací tělesa: mezi obcí Řitka a společností Slovenské elektrárne
a.s. byla uzavřena dohoda o dodání dalších 30 kusů moderních led osvětlení, čímž bude dokončena kompletní výměna venkovního osvětlení v celé
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obci. Dosud chyběla tato světla ve smyčce v ulici Nad Rybníkem a v lokalitě panelových domů. Dále budou dořešena některá problematická místa
v obci, kde je třeba doplnit nové sloupy osvětlení, či osadit existující betonové sloupy. Předpokládaný termín realizace do konce července t.r.
Sms informační servis pro občany: máte-li zájem dostávat důležité informace o krizových situacích, či o dění v naší obci, prostřednictvím sms zasílanými přímo do vašeho telefonu, využijte tuto službu. Stačí na telefon
+420 777 425 217 zaslat Vaše telefonní číslo a zcela zdarma budete dostávat
informace o výlukách, odstávkách sítí, poruchách, čištění ulic a případných
krizových situacích. Obec garantuje, že systém nebude využíván k jakýmkoliv reklamním, či propagačním účelům.
Kontejner na větve a listí: počínaje 30. 04. 2015 až do odvolání bude u Obecního úřadu vždy každý víkend od pátku do neděle umístěn kontejner
na větve a listí pro využití občany obce Řitka. Zároveň připomínáme povinnost likvidace bioodpadu kompostováním na vlastním pozemku. Jako
nadstandartní službu si mohou občané podle uzavřených dohod mezi obcí
a společností Komwag sjednat individuálně odvoz bioodpadu za částku cca
90 Kč/ měsíčně.

5

Naše komentáře

Dětský karneval: již tradiční dětský karneval proběhl v sobotu 28. 3. 2015
v místní Sokolovně. Pobavit se tancem a soutěžemi přišlo téměř 60 dětí a 50
dospělých. Akci pořádala Tělocvičná jednota Sokol Řitka
za spoluúčasti Obecního úřadu a pana Klikorky, který již
poněkolikáté dětem připravil
občerstvení zcela zdarma. Poděkování patří všem, kteří se
podíleli na organizaci dětského karnevalu a pomohli tak
vytvořit dětem hezký zážitek, na který budou jistě ještě dlouho vzpomínat a připomínat si jej.
A my k tomu jen dodáváme, že takové akce
nevznikají samy od sebe... Někdo tomu všemu musí věnovat docela dost snahy a péče,
aby výsledek byl tak pěkný, jaký byl. Že se to
povedlo i tentokrát, to je dobře vidět ze spokojených dětských obličejů na fotografiích.
Za přípravu, organizaci, zábavu, občerstvení patří velké poděkování místnímu Sokolu
a panu Klikorkovi.
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Jaro vyhání i stroje: s příchodem jarních teplých dní stoupá nervozita jisté
komunity. Komunity zvláštní, jedinečné, která vesměs drží pospolu a obvykle se navzájem respektuje a podporuje. Malá, snad až zanedbatelná, část
z nich sice na roční období nehledí, ale to jsou skutečné výjimky. Naprostá většina s nadějí vyhlíží aspoň trochu solidnější počasí, aby mohli poprvé letos vyvětrat své krasavce, které
s končící zimou láskyplně ve svých
stájích pucují, leští, kontrolují, vylepšují a vyhlížejí den, kdy budou slušné
podmínky, aby je mohli v plné kráse
opět osedlat a vyjet na první projížďku. Ano, řeč je o motorkářích a jejich
strojích, a ta doba už je tady. Pár takových krasavců v obci máme a že o sobě
dávají svým typickým zvukem vědět, to ví asi každý. Kdo měl, či má, či
fandí nebo alespoň respektuje, ten dobře ví, o co jde, ví co je to pěkný trip
a jaké zážitky přináší. Tak ať vám všem ty mašiny dobře šlapou, přejeme
bezpečnou jízdu, krásné vyjížďky a zážitky a jen v té obci buďte obezřetní.
Řitka versus Černolice: připravujeme přátelské sportovní klání mezi „reprezentanty“ Řitky a Černolic v různých „malých“ sportech. Obě obce by
měly sestavit své repre týmy o 6ti mužích a 4 ženách, které se postupně
utkají v několika sportech, pravděpodobně půjde o tenis, squash, badminton, bowling, volejbal, malou kopanou, stolní tenis a šipky. Výběr sportů ale
ještě není definitivní, vše se postupně rodí. Akce se budou konat postupně
na podzim roku 2015, pravděpodobně od září do listopadu. Společné slavnostní vyhlášení proběhne ke konci roku 2015. Akce je pod patronací starostů obou obcí. Zájemci se mohou předběžně hlásit emailem na adresu: zpravodaj@ritka.cz. Přihlášky s uvedením jména, příjmení a kontaktních údajů
zasílejte do 30. června 2015. V případě přihlášení většího počtu účastníků by
pravděpodobně proběhlo výkonnostní výběrové řízení.... :-)
Kontejner na domovní odpad: 24. dubna 2015 měl být podle sdělení obce
přistaven kontejner na domovní odpad. Obyvatelstvo tak mělo možnost zbavit se nejrůznějšího harampádí a nepotřebných věcí. Velkoobjemový kontejner byl avizován poblíž obchodu Bala, u stávajících kontejnerů na tříděný
odpad. 24. duben byla sobota. Již od úterý se zde začaly objevovat první
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věci, kterých se lidé chtěli zbavit. Ve středu to vypadalo, že kontejner bude
zcela zaplněn. Ve čtvrtek již hodně vysoká a rozlehlá hromada harampádí
upozorňovala, že pokud kontejner, tak jedině nějaký obří. V pátek odpoledne bylo zcela jisté, že kontejner jakýchkoliv rozměrů nemá šanci vše pobrat.

Nakonec to je docela hezky vidět i na fotce, která byla pořízena právě v pátek odpoledne. V sobotu ten, kdo chodí ráno nakupovat do zmíněného obchodu, jej možná chvíli musel hledat. Hromada to byla neuvěřitelná. Odvoz
však byl bez problémů, parta lidí na tom pracovala celé dopoledne a vlastně
ještě kousek přes. Již jen ten pohled na obrovskou hromadu potvrzuje, jak
záslužný krok obce to byl. Takže za všechny občany děkujeme a věříme, že
takovou akci bude možná uspořádat i častěji. Vyplatí se investovat do kontejneru, protože dost pravděpodobně by se mohla část věcí z této hromady
objevit kdesi coby černá skládka, jejíž likvidace by obec asi vyšla dráž.
Čarodějnice na Řitce: nemáme na mysli pochopitelně čarodějnice, ani „čarodějnice“, ale tradiční pálení čarodějnic o posledním dubnovém dni. Řitka
není výjimka, i u nás se už pár let scházejí lidé za neformální zábavou spojenou s opékáním buřtů, klobásek a jiných uzenin, pitím, zábavou, dobrou
náladou, „pokecat“ s kamarády, sousedy a pobýt spolu příjemných pár hodin. Počasí letos nebylo sice moc extra, ale ještě to šlo. S přípravou je celkem
dost starostí a práce, aby ten ohýnek stál za to, je třeba to všechno sehnat,
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pořezat, přinést, připravit tu správnou vatru a trochu to zorganizovat. Pro
starší lidi přinést nějakou tu lavici, židli, stoličku, mladší si rádi donesou třeba deku. A tohle všechno vlastně dělají ti „staří pardálové“ a pár ochotných
dušiček. Pojďme zkusit příští rok se do přípravy zapojit nějak hromadněji,
přece jenom je to společná věc a společné dílo se pak také lépe společně
zapíjí, co si budeme povídat. Určitě by se pár ochotných rukou navíc našlo.
Možná by se rádi zapojili i letos, jen nevědí, kdy a komu se ohlásit... zkusíme
v tom něco pro příští rok vymyslet, třeba to dopadne... Víte ale, co mi tady
tak nějak moc nepasuje? Nemějte mi to za zlé, je to jen můj osobní názor, ale
pálení čarodějnic mám spojené tak nějak s neformální zábavou, povídáním,
kytarou, zpěvem, vlastně třeba i s čistě amatérskými scénkami, povídáním
s kamarády a příjemným pobytím při praskajícím ohni. Každý si přinese co
chce, buřty, pití, basu piv, má dost i pro kamarády a sousedy třeba na ochutnávku, výměnu, a tak. Nepasuje mi sem elektronická hudba se zesilovači,
pronajatá kapela s vlastním repertoárem, prodejní stánky a tak. Už je to tak
nějak moc komerční, profesionální, neosobní. Ale jak říkám, podávám jen
svůj názor, tak mne za to, prosím, nekamenujte....
Vodovodní zážitky: problémy s obecní vodou jsou asi známy všem. Tedy
všem, co ji používají, pijí, či jinak spotřebovávají. Kvalita vody se po celou
dobu existence obecního vodovodu velice mění. Počáteční euforie z obecního vodovodu celkem rychle pominula vlivem nejrůznějších problémů s negativními důsledky na kvalitu vody. Svého času se voda nedoporučovala
vůbec pít, z kohoutků teklo cosi zabarveného a ne zrovna chuťově příjemného. Časem se to za celkem vydatných investic zlepšilo, ale v podstatě i dnes
je kohoutková voda občas velmi cítit a používat ji, natož pít, není zrovna
příjemná záležitost. Tím nechci říct, že s tím obec nebo pověřená vodohospodářská firma nic nedělali, ale výsledek prostě stále není dobrý. Proto je
nutné ocenit rozhodnutí obce připojit se k projektu přivaděče pitné vody.
Dopadne-li to vše dobře a nestane se nic mimořádného, měli bychom si tuto
kvalitní vodu moci z kohoutků natočit někdy na přelomu roku 2015-2016.
Tím by mělo odpadnout i tahání plastových lahví s vodou z obchodů domů.
A k tomu vlastně ještě douška na okraj – blíží se léto, tedy doba napouštění
privátních bazénů menších, větších i hodně velkých rozměrů. Prosím nepoužívejte na to vodu z obecního vodovodu. I když není ideální, přece jenom
je to pro hodně domácností zdroj vody jediný.
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Léto je za dveřmi: na Řitce zcela chybí docela příjemná možnost pro letní
kratochvíle s dětmi i bez. Máme na mysli možnost koupání. Řitecký rybník,
kde je čas od času vidět nějaký ten cachtající se človíček, není rozhodně to
pravé ořechové na koupání, natož na plavání. Vedle plašení ryb je problém
kvalita vody a nebezpečí choroboplodných zárodků. U stále většího počtu
domků se sice objevují bazénky i bazény nejrůznějších tvarů a velikostí. Ty
bývají vhodné na smočení, málokterý však na plavání. Možná by stálo za to
pouvažovat, zda v obci existuje nějaké vhodné místo pro veřejný bazén, či
koupaliště, zda zdroje vody by na to stačily a kdo a jak by se o něj staral. Je
to jen taková úvaha, ale domnívám se, že dost lidí by to přivítalo. Možná by
to stálo ze začátku i za nějakou tu anketku mezi řiteckými.

Napsali jste nám

(kontakt pro dopisy, dotazy, ap.: zpravodaj@ritka.cz)
Dotaz: Ptám se, či možná navrhuji, zda je možné někde na nějakém vhodném místě
zřídit jakousi vývěskovou službu pro nás z Řitky a okolí. Nějakou desku, kam by lidé
mohli dát lístečky, že něco prodávají nebo naopak shánějí a podobně.
Zpravodaj: těžko říci, muselo by to být na nějakém vhodném veřejně přístupném místě a někdo by se o to musel trochu starat. Jako lepší řešení se
nám zdá inzerce v našem Zpravodaji. Ta je pro občany Řitky zcela zdarma
a má to tu výhodu, že zatímco vývěsku si přečte pár lidí, Zpravodaj chodí
v obci do každé schránky a nejen to, odebírají jej lidé i z okolí nebo na vyžádání. Čili tak se o Vaší nabídce, či poptávce, rozhodně dozví daleko více lidí.

Firmy v obci

V této rubrice chceme postupně představovat firmy a služby v obci a blízkém okolí. Možná nám, občanům Řitky, mohou nabídnout i nějakou výhodu navíc? Tuto službu mají řitecké firmy zdarma.
Do tohoto vydání Zpravodaje se žádná firma, či společnost z Řitky nebo
okolí nepřihlásila ke své prezentaci zdarma... tak uvidíme příště, zda o tuto
službu bude někdo stát....
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Kalendárium

Hlavním informačním zdrojem o nejrůznějších kulturních, sportovních, dětských, i jiných akcí v Řitce a blízkém okolí zůstávají internetové stránky
obce www.ritka.cz, zde pak Události v obci. Zpravodaj chce tady upozornit
jen na některé akce hodné zvláštního zřetele...
Mše svatá: v sobotu 16. 05. 2015 od 11.00 proběhne u kapličky sv. Jana Nepomuckého v ulici Na Návsi Mše svatá. Celebruje farář z Mníšku pod Brdy,
p. Jan Dlouhý. Lavičky pro starší lidi jsou zajištěny.
Pro děti: Pohádková prohlídka s princeznou Aničkou na zámku v Mníšku
pod Brdy, koná se 23. 05. 2015 od 10:30 hod, délka asi 1 hodina. Včetně prohlídky zámeckých komnat.
Pro větší děti i dospělce: Podvečerní prohlídky s andělem a bílou paní
na zámku v Mníšku pod Brdy, 23. 05. 2015 od 16:00 hod. Prohlídka trvá asi
40 minut. V podvečerních hodinách budou holky a kluci povýšeni andělem do šlechtického stavu. Rytíři a princezny možná zahlédnou i bílou paní!
Spolu s hodnou pohádkovou bytostí si pak prohlédnou tajemně osvětlené
interiéry zámku, uvidí i hodnou zámeckou čarodějnici.
Farmářské trhy v Dobřichovicích: máte-li zájem o produkty přímo od farmářů, pak vězte, že máte šanci v Dobřichovicích každou lichou sobotu
od ranních hodin. K dostání bude nejen zelenina, ovoce, výpěstky, ale i sadby, masné a uzenářské produkty, marmelády, zavařeniny, med, bioprodukty a také rukodělné výrobky různých druhů a typů.
Zbraslavský jarmark: Zbraslav, náměstí, 23. 05. 2015 od 9 do 13 hod.
Středověké slavnosti v Dobřichovicích spojené s návštěvou císařského
páru a jejich družiny na cestě s korunovačními klenoty z pražského Hradu
na Karlštejn. Součást programu je představení Noc na Karlštejně, v pátek
a v sobotu 06. 06. a 07. 06. 2015.
Řitka – dětské rybářské závody: spolek rybářů Řitka pořádá v sobotu
13. 06. 2015 dětské rybářské závody. Startovné pro děti zdarma. Zápis v 8:00
hod, závody od 8:30 do 11:00 hod. Po závodech pohoštění. Chytat mohou
děti i po závodech až do 15:00 hod.
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Pro mlsné jazýčky: 13. 06. 2015 se u zámku v Dobřichovicích koná Food
festival. K vidění, ochutnání i ke koupi budou nejrůznější dobroty od mistrů
kuchařského řemesla a vyhlášených kulinářů.
Lesní divadlo Řevnice: Michalovi mazlíčci, divadelní představení Michala
Nesvadby. Datum konání: 20. 6. 2015 od 10:30 hod.
Letní kino v Řitce: Kino na kolečkách (KNK) se svým letním kinem navštíví
Řitku. Promítat se bude opět na Ladech, někdy počátkem července, program a termíny budou upřesněny v příštím Zpravodaji.

Právo a zákony

Blíží se termín úhrady daně z nemovitých věcí. Tato daň se platí vždy na rok
dopředu. Daňovým poplatníkem je každý, kdo vlastnil k 1. lednu 2015 nemovitost, pozemky. Daň je primárně řešena zákonem č. 338/1992 Sb. o dani
z nemovitostí (od roku 2015 z nemovitých věcí) a je tvořena daní z pozemků
a daní ze staveb.
Složenku pro úhradu daně z nemovitých věcí by již měli všichni dostat poštou do svých schránek. Zbývá tedy krok poslední, daň z nemovitých věcí
uhradit. Pokud někdo složenku od Finančního úřadu neobdržel, obraťte se
na Finanční úřad přímo. Je možné, že složenka prostě někde zapadla a v případě neuhrazení byste si tak mohli přivodit vcelku zbytečné problémy.
K této problematice je na internetových stránkách obce Řitka také sdělení
správce daně.
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STAVEBNINY líšNICE

NOVÝ HOBBYMARKET,

KDE VÁM RÁDI PORADíME

rozšířili jsme prodejní plochy
s novým sortimentem

otevřeno Po-Pá 7–16.30, So 8–12
www.rokal.cz

☎ 318 590 267, 318 590 264, mail: lisnice@rokal.cz

Dětský koutek

Příhody barevného skřítka (pokračování, 2. část)
„Kelousi, dobře, jen tomu tvému psaní vůbec nerozumím, od koho to máš?
Kdo ti ho dal? A o kom se tam vlastně píše... kdo je chytřejší a silnější?“
Kelous otočil hlavu dozadu a skřehotavým hlasem zavolal: „No tak pojď
sem, neschovávej se přeci pořád!“.
Zpoza kmene se vynořila další postavička. Stejně velká jako Kelous, jen trochu víc ušmudlaná. Kabátek má snad hnědý, ale jisté to tedy není. Dívám se
na něj a jsem zdvořilý: „Dobrý den, jak se jmenuješ ty?“.
„Nevím“.
„Ty nevíš, jak se jmenuješ? A jak ti teda říkají ostatní?“
„Nevím“.
„No moment moment, tohle přece každý ví, jak se mu říká a ty to nevíš? To
se mi nějak nezdá!“
„Ale já to přece vím“, odpovídá už trochu nervózním hlasem.
„No a jak teda?“
„Nevím.“
Tak tohle je řeč jak rozprávka. Vím, nevím, vím, nevím, vím, nevím...
„Hele“, promluvil náhle Kelous, „tohle je opravdu Nevím. On se tak jmenuje, protože nikdy nic neví, tak dostal jméno Nevím. Žejo, Nevíme?“
„No vždyť se mu to snažím vysvětlit už asi půl hodiny“, odvětil Nevím.
Trochu pobaveně se dívám na Nevíma: „To se ti teda omlouvám, Nevíme,
já jsem myslel, že to prostě opravdu nevíš.“
Tak to je mi pěkná dvojice, Kelous a Nevím. Stojí tady, kousek ode mne,
jeden se dívá do země, druhý zrakem bloudí kdesi po obloze.
„Nevíme, tak to ty jsi Kelousovi napsal to psaní, ano?“, ptám se, abych se
konečně dověděl něco o tom psaní, co má pořád ve své ruce.
„Jo.“ Hmmm, tak to je opravdu hodně strohá odpověď. Vlastně jsem docela
rád, že mi neřekl třeba „Nevím“.
„Ty víš, proč jsi to Kelousovi napsal, já to nevím a nerozumím tomu psaní.
Můžeš mi říct, o co vlastně jde?“
Nevím zdvihl oči, chvilinku se na mě nedůvěřivě dívá, pak se otočí na Kelouse „Mám mu to říct? Vždyť ani nechápe, jak se jmenuju, myslíš, že to má
cenu? Že by nám mohl tenhle pomoct?“
Kelous se lehce usmívá: „Ale no tak, Nevíme, s tvým jménem má potíž skoro každý, klidně mu to pověz a potom se uvidí, ne?“
No konečně, snad se už něco dovím: „Správná řeč, tak povídej, Nevíme“.
(pokračování v dalším vydání Zpravodaje)
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Dětské rébusy a hádanky

Máme tady 3 hádanky. Řešení pošlete emailem na zpravodaj@ritka.cz a nezapomeňte kromě jména a příjmení uvést i svůj věk. Na 3 řešitele čeká speciální odměna....
1. Má to oči jako kočka, má to ocas jako kočka, mňouká to jako kočka, ale
není to kočka? Co to je?
2. Znáte tlustou holčičku? Nosí hnědou sukničku. Když jsme ji svlékali,
všichni jsme plakali. Co to je?
3. Na obrázku je autobus, který právě stojí na zastávce. Kterým směrem
pojede dál, směrem vlevo nebo směrem vpravo?
Najdeš cestu?
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Trocha zábavy...
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Popeláři právě odvážejí kontejner. Blíží se babka s odpadkovým košem a volá:
„Doufám, že nejdu pozdě?“
„Ale kdepak, naskočte si.“
Při rozvodovém stání se ptá soudce manželů: „Jste opravdu pevně rozhodnuti se
rozvést?“
„Ano!“
„Já také ano“
„Tak tedy nevím, před chvílí jste mi oba tvrdili, že se nedokážete shodnout ani v jedné
otázce. Rozvod se zamítá“
Přišla paní na Policii.
„Dobrý den, já jsem právě zabila kohouta.“
„Milá paní, to přece není nic trestného, klidně se zase vraťte domů... A jak se vlastně
jmenujete?“
„Anežka Kohoutová“
„Cože jsi dneska takový otrávený?“
„Ále, už půl roku chodím do kurzu karate a dneska jsem se dověděl, že jsem tam
špatně, že je to diskuzní kroužek hluchoněmých...“
James Bond potká velblouda. Kouká na něj a povídá: „Bond. James Bond.“
„Těší mne. Bloud. Vel Bloud.“
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Řádková inzerce

Pro obyvatele Řitky je řádková nekomerční inzerce zdarma. Inzeráty zasílejte emailem na zpravodaj@ritka.cz nebo poštou na adresu obce. Uvádějte vždy kontakt na Vás. Redakce nepřijímá a nepředává odpovědi „pod
značkou“. Jeden inzerát je omezen na nejvýše 4 řádky textu. Obrázky lze
zveřejňovat pouze za příplatek 20 Kč, k jednomu inzerátu nejvýše 1 obrázek. Nekomerční inzerce občanů, kteří nemají trvalé bydliště v Řitce, je také
možná, ale je zpoplatněna částkou 10 Kč za řádek. Redakce neodpovídá za
text inzerátů, ani za jejich obsah. Redakce si vyhrazuje právo nezveřejňovat
nevhodné inzeráty. Zveřejnění inzerátů není vymahatelné.
Příklady vhodné inzerce:
Daruji 4 fošny, odvoz nutno zajistit. Jan Drda, tel. 123 456 789.
Vyměním dětský kočárek za kočárek pro dvojčata. Případně doplatím. Tel.
987 654 321
Příklad nevhodné inzerce:
Prodám horský vzduch. Plechovka o obsahu 5 litrů, cena 142 Kč včetně DPH.
Platí trvale. Při odběru nad 5 kusů sleva 12,5%. Email: alpsky.vzduch@fresh.at

Plošná inzerce

Zájemci o plošnou inzerci nechť se obrátí na redakci a vyžádají si aktuální ceník. Rozměry plošného inzerátu jsou přijímány o velikosti formátu A4
(dvojstrana), A5 (jedna strana) nebo A6 (polovina strany na šířku). Případné
jiné požadované rozměry je třeba projednat individuálně.
Redakce plošné inzeráty graficky ani textově nijak neupravuje. Podklady je
nutné dodat v tiskovém pdf formátu ve finálním provedení, případně v tif
formátu.
Uzávěrka pro červnové vydání Zpravodaje: 10. 06. 2015.
Kontakt: zpravodaj@ritka.cz
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252 05 Hvozdnice 65

VYRÁBÍME
– Dřevěná okna a dveře
EURO 68 – 78 – 92 Softline
– Dřevěná špaletová okna
repliky původních
– Dřevohliníková okna
a dveře EURO 78 – 92
– Dřevěné dveře,
repliky původních

PROVÁDÍME
PRÁCE:
ZÁMEČNICKÉ
TRUHLÁŘSKÉ,
VČETNĚ MONTÁŽÍ
Telefon:
257 771 075
Mobil:
+420 602 221 203
e-mail:
info@davelo.cz
www.davelo.cz
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