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Nic nevzkvétá věčně, pokolení následuje za pokolením.
Cicero.

Informace z OÚ
 Byla dokončena výměna staré nevyhovující střechy na řitecké mateřské škole. Současně s její výměnou bylo provedeno i její odpovídající zateplení, což u sterého zastřešení scházelo. Dá se proto očekávat, že tímto zateplením se ušetří el. energie při
vytápění školky.
 Starosta obce uzavřel dvě smlouvy s firmou "Asekol", která se zabývá sběrem elektro odpadu. První smlouva se týká kontejneru pro sběr drobného elektro odpadu (baterie, ovladače, mobily, atd.). Tento kontejner bude umístěn zřejmě v chodbě obecního úřadu. Druhá smlouva se týká sběrného kontejneru ve formě plechové buňky určené pro sběr větší elektroniky (televize, rádia, počítače, atd.). Tato buňka bude
smontována na betonovém základu připraveném za obecním úřadem a její rozměry
budou 5x 3,5 m. Podle množství sebraného elektro odpadu bude obci vyplácena odměna. O zahájení sběru tohoto odpadu Vás budeme informovat.
Dvořák Ant. - místostarosta

Místní poplatky
V srpnu nabyla účinnosti vyhláška o místních poplatcích, která sjednotila dosud roztříštěnou poplatkovou legislativu. Je samozřejmé, že zavádění nové formy do praxe je
provázeno určitými problémy. Zatímco poplatky za držení psa jsou většině poplatníků
jasné, s takovým poplatkem za zábor veřejného prostranství to zjevně jasné není. Je celá řada občanů, kteří poplatek za zábor místa odvádějí, jiní jej naopak zcela ignorují.
Samozřejmé jako v každé "správné české obci" již došlo k tomu, že jeden si stěžuje "já
jsem musel poplatek zaplatit a ten má hromadu štěrku před domem a platit nic nemusel..." (autentický úryvek z rozhovoru v místní restauraci). Samozřejmě této výtce lze
rozumět, nicméně důvody proč to vše nelze udělat ihned a změnit ze dne na den jsou
následující.
1. Řitka je plochou velmi rozsáhlá obec a při současném obsazení Obecního úřadu,
by pracovníci nedělali nic jiného než by procházeli obec zda někdo něco nezabral
a neoprávněně. Kontroly budou ovšem namátkové.
2. Povinnost uhradit poplatek je stanovena zákonem a (v našem případě i místně
upravena vyhláškou obce) a je povinností každého poplatníka, tudíž např. využívání veřejného prostranství bez souhlasu obce a uhrazení příslušného poplatku se
stává správním deliktem se všemi právními důsledky. Rovněž je třeba připomenout, že vyhláška byla řádně publikována a je k dispozici na OÚ Řitka i oficiál1
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ních webových stránkách obce a že je povinností občanů podle této normy postupovat, jistě všichni znají okřídlenou poučku "neznalost zákona neomlouvá".
3. Občané by si měli uvědomit, že se nejedná o nějakou formu zbytečného "šikanování" , ale že jsou zde existující právní normy a že i obec je jimi vázána a jejich
plnění obcí je kontrolováno (např. MV. NKU. KU aj.). ostatně je bez diskuse, že
je lépe, aby veřejná prostranství byla bezpečná a uklizená. Dále je třeba upozornit na skutečnost, že ani poplatková kázeň řady spoluobčanů není valná, jak se
ukázalo při nedávné prověrce a vymáhání pohledávek obce za některými občany.
Navíc se občané kteří skladují např. dřevo, či stavební hmoty na veřejném prostranství bez řádného a ohlášeného záboru vystavují riziku, že s tímto materiálem
může být, ve smyslu platného znění zákona o odpadech, naloženo jako s odpadem, který se stává majetkem obce a obec je ve smyslu tohoto zákona povinna
tento "odpad" zlikvidovat. Chápu, že to může z hlediska obecné logiky a "selského rozumu" vypadat a znít divně, nicméně dikce zákona je v tomto případě
zcela jasná.
Závěrem lze tedy konstatovat, co se týče poplatků za zábor veřejného prostranství, že
v úvodním čtvrletí po účinnosti nové vyhlášky o místních poplatcích byla ze strany obce projevena vyšší míra tolerance vůči "delikventům", nicméně v následujícím období
již budou prováděny ze strany OÚ namátkové kontroly, a to se všemi důsledky. V případě jakýchkoliv nejasností týkající se problematiky místních poplatků je možno se
obrátit s dotazem na OÚ Řitka (telefonicky, písemně, mailem i osobně).
Mgr. Kamil Abbid - starosta obce Řitka

Pranostika pro měsíc říjen
4. října -

Sv. František, zahání lidi do chýšek.

15. října -

Po sv. Tereze, mráz po střechách leze.

16. října -

Jaký den sv. Havel ukazuje, taková zima se objevuje.
Sucho – li na sv. Havla, bude budoucí rok suchý.

21. října -

Svatá Voršila zimu posílá.

28. října -

Šimona a Judy – zima je všudy, kožich sneste z půdy, tuhnou na poli
hrudy.
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Státní svátek 28. října 1918
Sled událostí roku 1918
13. července 1918 - V Praze byl vytvořen Národní výbor československý, který se
stal nejvyšší instancí domácí politiky.
17.července 1918 - Na západní frontě ztroskotala poslední německá ofenziva. Příštího dne přešli "dohodoví spojenci do protiútoku.
5. října 1918 – Rakousko-Uhersko a Německo žádají americkým prostřednictvím
"Dohodu o příměří".
14. října 1918 - V Paříži byla rozhodnutím z 26.9.1918 ustanovena prozatímní československá vláda, tvořená T.G. Masarykem, Edvardem Benešem a Milanem Rostislavem Štefánikem.
18. října 1918 - USA prostřednictvím svého ministra zahraničních věcí odpovídají
Rakousku-Uhersku na žádost o příměří. Vyslovují mj. podporu Čechoslovákům v jejich
úsilí založit státní celek.
28. října 1918 - V Praze je vyhlášen samostatný československý stát.
31. října 1918 - V Ženevě končí setkání představitelů české domácí politiky a zahraničního odboje. Zúčastnění jednali o charakteru nového státu – Československa.
3. listopadu 1918 - Dav vedený žižkovákem Frantou Sauerem strhl v Praze na Staroměstském náměstí barokní Mariánský sloup coby symbol habsburské nadvlády.
10. listopadu 1918 - Německý císař Vilém II. odešel do nizozemského exilu, když
den před tím abdikoval.
11. listopadu 1918 - Příměří mezi vítěznou "Dohodou" a poraženým Německem.
Konec první světové války.
12. listopadu 1918 - Zástupci Rusínů žijících v USA se vyslovili pro připojení Podkarpatské Rusy k Československu.
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Stržení "Mariánského sloupu".
U jiného pomníku v té chvíli hlučno není, i když se ruch kolem něj brzy rozhostí taky. Na Staroměstském náměstí je velký, do šířky rozložený památník Jana Husa. Mistr
mu vévodí jako muž vysoký, hrdý a od pohledu moudrý. Dívá se upřeně na Matku Boží. Panna Maria tu stojí už třetí století vysochána na vrcholu pískovcového sloupu, zatímco Hus je tady v bronzu a nový, odhalený v patnáctém roce při pětistém výročí popravy v Kostnici.
Český hrdina hledí na bohorodičku a bude se tím směrem dívat pořád. Ale Maria už
tady dlouho nezůstane. Osmadvacátého října 1918 jí totiž zbývá už jenom týden jejího
kamenného života.
Žižkovák Sauer je figura s velkým F, má skoro dva metry a úctyhodná ramena. Tento
habán teď stojí na schodech Husova pomníku. Jednou o něm řekne Jaroslav Seifert:
"To byl chlap!" Nakonec budou podle něj v Praze točit film "Fešák Hubert". Zedníček
s hasiči a mohutným automobilem zakrouží po náměstí a skoro ve stejnou chvíli se pod
orlojem objeví průvod z Bílé Hory. Tady nám popravili české pány! Rok 1621! Kat
Midlář zvedal meč! Kuderovi žižkovští pěvci spustí teď naplno forte! Náměstí se plní
spoustou zvědavců, revolucionářů, nadšenců ze Sauerova Žižkova i běžných kraválistů
a do toho volá sytým hlasem Franta: "Jak dlouho ještě, Pražané, budete chodit s hlavou
sklopenou? Chodit, " a ukáže na mariánský sloup," kolem toho blbého pozlátka a neupřímné habsburské líbivosti!" Dál už nikdo nerozumí, co vlastně říká, protože náměstí
začne řvát. Do křiku pronikne jen čísi hromový hlas: "Strhněte to!"
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K zemi má padnout mariánský sloup Jana Jiřího Bendla, vztyčený tady na náměstí
roku 1650. Vyrostl opravdu z vůle Habsburků, ale sloužit měl přece k oslavě míru.
Sauer už dlouho touží vést Žižkov do nějakého podniku de luxe. A teď, právě teď to asi
dokázal! Ze Žižkova sem přišli všichni věrní a je tu i kapelník Kudera s muzikou a zpěváky. S vozem Laurin § Klement sem z Žižkovského Obecního dvora dorazili hasiči
vedení zkušeným Zdeňkem Zedníčkem. Je tady i spousta dalších Pražanů a Franta se
možná zalyká štěstím, protože věci se nyní stanou památné. A sotva v té chvíli tuší, že
za rok a půl spíská ještě něco většího.
Na Staroměstském náměstí je velké srocení. Mariánský sloup musí jít k zemi a Franta Sauer, prezident Spojených států žižkovských, se stará o bojovnou náladu. Lano už je
nahoře a teď tahat! Pořádně! Kolik staletí nám vládli Habsburkové? Už se to kolíbá…
Je večer skoro půl sedmé, pověst bude časem říkat, že pod sloupem klečí v té chvíli
zbožná babička a je jí jedno, že na ni spadnou tuny kamení. Zabrat! A znovu! Do toho
Češi!
Tisíce očí sledují, jak se sloup pomalu
naklání, padá jak podťatý strom, zbožná
babička už nechce být mučednicí a utíká,
sloup nabírá rychlost a nakonec
s děsivou ranou udeří do dláždění.
Rozskočí se na několik kusů, socha
Panny Marie se láme, ramena a sepjaté
ruce odletí stranou, hlavu jako by urazila
sekera. Na dlažbě zvoní zlacená svatozář
s hvězdami.
Náhle je zvláštní, nepřirozené ticho.
Prapodivný lynč skončil a na víru
vzpomene v té chvíli i bezvěrec. Z přítmí
se ozve dětský hlas: "Co když to tu
Panenku Marii bolelo?
Pohledy
se
točí
k Sauerovi.
Žižkovský předák stojí nad troskami,
měl to být čin k jitru českého vítězství,
ale všechno teď vypadá jinak. Sláva je
pryč a Franta už vůbec není mocný.
Prapory zvadly. Sauer si tiskne kštici na
čelo a říká tiše, ale slyšitelně:"Tak to
jsem asi… přehnal." Z davu vystoupí
starší muž, spíš chuďas než boháč, políbí Sauerovi obě ruce a řekne s ironií: "Výborně
Franto, to se Vám opravdu povedlo" Náměstí začne šumět a ze Sauera je náhle živý
pomník neštěstí. Velitel hasičů poroučí svým mužům, ať seberou rozbité církevní
předměty. Sraženou hlavu bohorodičky najde pak jeden z hasičů u kraje náměstí, poblíž
Celetné ulice. Leží tam na boku, sochaná před staletími s úctou a nejspíš i s láskou, a
dívá se strnulýma očima někam na severovýchod.
Z knihy " Potlučený lev aneb Od monarchie k republice " kterou napsal Zdeňek
Čech spisovatel a publicista vybral a upravil Dvořák Ant.
5
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Z historie obce Řitka a jejího okolí.
Mníšek a jeho okolí pod hrabaty z Unvertu, 1743-1827.
Rodina z Unvertu, prvotně rytířská, byla původem ze Slezka. Ve svém erbu měla na
šikmo položenou osekanou stromovou větev. V druhé polovici 17. století se v Čechách
usadily dva rytíři z Unkvertu a každý z nich zplodil řadu potomků. Z nich nás, ale nejvíce zajímá Jan Karel Unvirt z Unvertu, který byl majorem v císařské armádě. V roce
1694 kupuje statek Dožice u Nepomuku a bere si v roce 1696 za manželku slečnu Marii
Viktorii z Engelsflussu s níž nabyl i 1500 zl. věna. Své jmění ještě rozmnožil zakoupením statku Obytec u Klatov, zemřel roku 1716. Vdova po něm prodala Dožice a Obytec
a usadila se v Klatovech i se svými dětmi Maxmiliánem, Ignácem, Mariannou a Josefou, (Maxmilián a Josefa brzy zemřeli). Roku 1743 po smrti svého bratra Ignáce Karla
z Engelsflussu se stala držitelkou panství mníšeckého a dvora v Čisovicích. Správcovstvím tohoto majetku pověřila svého syna, svobodného pána Ignácia z Unvertu. Ten se
v té době právě jako císařský důstojník připravoval roku 1744 do války. Jmenoval proto
dědicem svoji nevěstu, slečnu Marii Terezii Čejkovou z Olbramovic. Sirotka po císařském generálovi Karlu Filipu Čejkovi. Válku ale přežil a vrátil se z ní v roce 1745 a
jmenovanou slečnu si vzal
za manželku.
Válečný rok 1744 se dotýkal mníšecké krajiny velice citlivě. Od 30. srpna "leželo" 80 000 Prusů pod vedením svého krále Fridricha
II. u Prahy a 15. září ji dobyli útokem. Odtud potom
vysílal král svoje vojáky na
obsazení Tábora, Písku a
jiných měst. Všude v zemi
vypisoval dávky obilí,
mouky, sena, dobytka krmného i koní. Tak to trvalo
do 20. listopadu, kdy rakouské vojsko dobylo Prahu
a Prusy ze země vyhnalo.
Stará paní Marie Viktorie
z Unvertu, která se nejraději
zdržovala ve svém domě
v Klatovech, zemřela jako
77letá r. 1755. Pánem na
Mníšku a Čisovicích se stal
potom její syn, svobodný
pán Ignác z Unvertu, který
byl po příkladu prvních pá6
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nů z Engelsflussu šlechtic nábožný a nábožného ducha pěstoval i ve své rodině. K tomu
mu přispívala i jeho tchýně, stará paní Benediktka Čejková z Olbramovic, která se
svými dětmi roku 1748 byla pro zásluhy svého zesnulého manžela povýšena do stavu
hraběcího. Od roku 1755 tato žena jako poustevnice obývala opuštěné stavení kláštera
na Skalce. Starý mníšecký kostel sv. Václava, který utrpěl vpádem Švédů do Čech
opravený v roce 1639, již znovu chátral. Zejména střecha, krovy, ale i nosné zdivo.
Proto se pan Ignác z Unvertu, jakmile se stal novým mníšeckým pánem rozhodl vystavět nový kostel sv. Václava uprostřed mníšeckého náměstí. Roku 1756 v září byla stavba dokončena. Tehdy na svátek sv. Václava chystala se v Mníšku veliká slavnost,
k vysvěcení této svatyně. Bylo to, ale znovu ve zlých časech, kdy vypukla sedmiletá
válka a Prusové porazili rakouské vojsko u Lovosic.
Dne 26. září 1756 se ozval se samostatně stojící dřevěné zvonice starého kostela určeného k rozbourání souzvuk všech zvonů a z chatrného kostela vyšel slavnostní průvod kněží a lidu. Průvod kráčel do nového kostela. Příbramský vikář a děkan Vojtěch
Kraus vykonal jeho posvěcení a zpíval tu první svatou mši. Druhého dne zde byly rovněž slavné bohoslužby. Třetí den o pouti sv. Václava, přišla veliká procesí od sv. Kiliána (klášter na ostrově u Davle). O 10. hodině vynesli kněží ze starého kostela kříž, křtitelnici, svaté oleje. Posléze nesl opat od sv. Jana pod Skalou a páter Bernard Slavíček,
Svátost oltářní pod nebesy přes náměstí do nového kostela. Zde zpíval opat Slavíček
velikou mši svatou, k níž zvláště sepsal hudbu tehdejší rektor mníšecké školy a regenschori Václav Hahn, znamenitý hudebník. Tehdy se sešlo do Mníšku zblízka i zdaleka tolik lidí, že to nikdo nepamatoval.
(Z brožury "Historické paměti bývalého panství mníšeckého a kláštera sv. Máří
Magdaleny na Skalce sepsaných roku 1893.)
Vybral a upravil: Dvořák Ant.

Mezilidské vztahy
Tento příběh se odehrál v době před "sametovou revolucí", v době, kdy osoba která
chtěla vstoupit do hraničního pásma, které obepínalo ostnatým drátem polovinu naší
republiky, musela mít k tomu povolení. Lidé, kteří v tomto pásmu chtěli, nebo museli
pracovat byli dávno předtím, než dostali povolenky ke vstupu do pásma, podrobeni důkladnému kádrování. Ten, který tímto sítem prověrek prošel, stával se pro příslušníky
pohraniční stráže jejich člověkem, kterému mohlo býti věřeno. Byla také kasta vyšších
a ti měli tzv. samovstup, což znamenalo, že takový člověk mohl do pásma vstupovat a
opouštět je zcela samostatně.
Den jako mnoho jiných, den kdy při východu slunce zpívají ptáci a v člověku vyvolávají příjemnou náladu. V domácnostech se pomalu probouzejí lidé, připravují si snídaně, aby posilněni mohli nastoupit do práce. Tady tehdy lidé převážně pracovali u
státního podniku Vojenských lesů a statků. Chlapi v těžební činnosti a spousta jejich
7
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manželek při obnově lesa, nebo v lesní školce. Lidé se již pomalu začínají šourat
k místu kde je připraven nákladní skříňový vůz Praga V3S. Jedni jedou na správu doladit detaily se svými hajnými, druzí již u auta dokuřují nezbytnou cigaretu. Chlapi se
zdraví a někteří se štenkrují, cože se to ve slavném "dřeváku" včera večer odehrávalo.
Je sedmá hodina, všichni usedají na svá oblíbená místa v autě a již se auto rozjíždí,
když v tom někdo volá "zastav, zastav ještě jeden! Řidič na volání reaguje a zastavuje
auto. Zadní dvéře se otevírají a do vozu se hrne příslušník pohraničníků, občan Srní,
důstojník zaměstnaný na rotě pohraniční stráže Javoří pila. Proč ne, vždyť se jede stejným směrem jako on, tak proč ho nevzít, musíme si přeci pomáhat. Není nad hřejivé
lidské vztahy, kdy jeden druhému je bratr a hlavně v tak malé obci, kde se všichni znají
a kde jeden druhému vidí do talíře. Auto se znovu rozjíždí a důstojník okamžitě navazuje přátelský rozhovor a za okamžik je ve voze rušno jalo v úle. Cesta pěkně ubíhá. Na
Rokytě zastavují a přibírají hajného. Po krátké chvilce auto zastavuje znovu a ven vybíhají dvě pracovnice, které podsazují paseku na Vilemštajně. Snad někdo vystoupil i u
Tří jezerní slatě a již auto dojíždí k "drátu" na Javoří pilu. Auto zastavuje u brány, před
kterou stojí dva pohraničníci. Ještě doznívá smích důstojníka, který v bujarém rozhovoru snad ani nezjistil, že je již na místě. Najednou, snad aby se ukázal před svými podřízenými a snad přitom zapomněl i na dobré sousedské vztahy, nebo procházel právě
slabou chvilkou, najednou za sebe vyhrkl "tak pánové občanky"! K propustkám ještě
občanské průkazy. Zákon schválnosti platí v kteroukoli dobu a na kterémkoli místě světa. Tady zapracoval naplno. Jeden dřevorubec, snad v ranním spěchu, svou občanku
zapomněl možná doma na pianě, nebo ji nechal jako zástavu v hospodě, no občanku u
sebe neměl. Byl proto důstojníkem vykázán z vozu a jediné co mu zbylo, nahlásit hajnému dovolenou a jit pěšky domů. Po cestě přes les a po loukách Zelené hory našel takové množství hub, že svlíkl i košili, aby houby měl kam dávat. Ten den byl bez výdělku, ale mohlo jej těšit to, že našel takové množství hub, které mu kdokoli záviděl. Snad
při každém sehnutí k další nové houbě mu proletělo hlavou, že není nad dobré mezilidské vztahy.
Antonín Gilg
Po přečtení této příhody, je mi nadmíru jasné komu se asi tahle příhoda stala, byl to
určitě sám výše podepsaný Toník Gilg, můj přítel z překrásné šumavské vísky Srní.
A.D.
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