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„Trasa byla
výborná,
počasí akorát,
nebloudil jsem.“

Foto: Zdeněk Lebl
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Čištění

svoz

chodníků a ulic

likvidace

strojní čištění

odpadkové koše

ruční metení

zanáška popelnic

odstraňování
graffiti

KONTEJNERY:
• od 3–30 m3

zimní údržba

• všechny druhy
odpadu

posypový
materiál

Zeleň
zahradnické
práce
sekání trávy
údržba
mobiliáře
ostatní
komunální
služby
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BETONÁRNA KYTÍN
Praha

Dodávky čerstvého betonu včetně dopravy
a uložení čerpadlem

D4

Chouzavá 206, 252 10 Voznice (8 km od Dobříše)
Expedice

602 727 028

Dispečink

602 364 639

 obchod@kamenzbraslav.cz

Otevírací doba:
Po-Pá 7:00-15:30

exit 21
Kytín
Areál
obalovny

21 exit

Dobříš
Obecní zpravodaj č. 2/2021. Čtvrtletník vydává Obecní úřad Řitka (www.ritka.cz). Povolilo MK ČR E 12545, reg. zn. RK 1/95.
Šéfredaktor: Zdeněk Lebl (lebl.zd@seznam.cz). Grafické zpracování: PAPAVER. Tisk: MIRSA Bohemia (www.mirsa.cz).
Pro informace občanům rozšiřuje obecní úřad. Vychází 4x za rok – toto číslo v říjnu 2021, příští pak následující zimu.
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FEJETON

MILÍ ČTENÁŘI

Po tom, co jsme se v průběhu tohoto „překombinovaného“ roku s dostatek nazaobírali
ochranou zdraví našich bližních, včetně toho vlastního, spousta činností a „věcí“
nám zákonitě utíkala pod rukama, takže jsme měli – a možná pořád máme
– pocit, že nás onen „jednadvacátý“ jaksi ošidil.
Abychom v tomto podzimním obecním čtvrtletníku doložili, že tomu tak docela není,
předkládáme vám zejména obrazový materiál – jednoduše fotografie
– které jsou řiteckými událostmi doslova přeplněné.
VAŠE REDAKCE

STŮJ PŘI NÁS, PODZIME!
S námi, kteří s podzimem oplýváme či trpíme (jak se
komu zlíbí) zvýšenou hladinou melodramatičnosti
v krvi, je to teď složité, přesložité…
Náchylnost k vydatnému prožívání podmanivé přírody v jejím předposledním převleku v roce je diktována nostalgií po Něčem, co se možná nikdy nevrátí
– a vrátí-li se, bude To přese všechny naše vzpomínky
přece jen trochu jiné a o něčem jiném.
I v někdy bezuzdné honbě za nadstandardním zajištěním
naší rodiny si v atmosféře padajícího listí člověčí organizmus najde chvilku, při níž si uvědomí, že potřebuje cosi
„navíc“. Ani tak nemyslím, že by to měla být milenka či
milenec, nebezpečně nás vytrhnuvší z jistoty zaběhnutého
vztahu. O to víc v poslední době přemýšlím o „úvahách časových a nadčasových“, jaké v politickém i společenském
temnu 50. let minulého století na vlnách rádia Svobodná
Evropa přinášel spisovatel Jan Čep. Připomeňme si kousek: „…že lidé patří k sobě, že potřebují jeden druhého
(a dodejme – třebas ,neobyčejně druhého’), je stará zkušenost, … že se shlukují ve chvílích fyzického nebezpečí,
když zuří nějaká epidemie…“.
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A tady musíme s autorem krutě nesouhlasit ‒ totiž v průběhu covidové epidemie právě shlukování bývá na indexu! Je to jen doklad toho, že se kolem nás mění i události
a pravdy čistě neměnné, konstantní. Kdo by ještě předloni touhle dobou uvěřil báchorce, že ho nějaký stupidní
vir uzavře za domácími vrátky, že po něm ouřad ten či
onen bude týden co týden vyžadovat tu či onu bumážku, že je „jakoby zdravý“, „už zase méně zdravý“, zatímco
pozítří už nedejbože „vyloženě nezdravý“… Kdo by si byl
včetně autora těchto řádků pomyslel, že jeho plánované
a zaplacené „Kanáry“, totiž magický ostrov La Gomera,
poslední zastávka Kryštofa Kolumba před objevením
Ameriky, budou se konat jen v představách inzerovaných
skalnatých útesů vulkanického původu, vysokých hor,
roklí a svahů padajících do hlubokých údolí. Sbohem
čerstvě utržená papájo i mango, sbohem palmový mede…
Chtěli jsme zažít, jak se dodnes někteří Gomeřané dorozumívají pískáním!
Zato nám – dle starého českého rčení vyjadřujícího, že
něco dopadlo úplně opačně,než na co jsme se těšili –
nezbylo než pískat kudlu…
ZDENĚK LEBL
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ZE STAROSTOVA ŠUPLÍKU



Podzimní starostův „šuplík“ není
jen tradičně o řitecké „vodě“, odpadech nebo – tentokrát krátce
– o opravě ulic, ale o „funglnovém“ obecním počinku, fenoménu současnosti: ZÁSILKOVNĚ,
nebo o Spolkové škole v Mníšku
pod Brdy.

(zle)

Mgr. Kamil Abbid, starosta
Foto: Petr Vačkář a Zdeněk Lebl

VODÁRENSKÁ
INFRASTRUKTURA
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Před pěti lety proběhlo, v souvislosti s ukončením
smlouvy společnosti VaK Beroun a. s., takzvané malé
koncesní řízení na provozovatele vodohospodářské
infrastruktury. Tehdy se vítězem stala společnost Středočeská vodovodní a kanalizační (SCVAK). Bylo kolem
toho mnoho emocí a zlé krve, stížnosti na ÚHOS (Úřad
pro hospodářskou soutěž). Obec dostala pokutu 100 tisíc korun.
Proti tomuto rozhodnutí podala žalobu a Krajský soud
v Brně poté rozhodl o správnosti při postupu obce
a ÚHOS nám pokutu musel vrátit, následně řízení
zastavil a celá záležitost skončila na jaře letošní roku.
Jenže tato causa se táhla 5 let…
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NOVÁ SOUTĚŽ

V roce 2017 obec získala dotaci z programu OPŽP (Operační program životní prostředí) a protože se jednalo
o Evropské peníze, poskytovatel požadoval, aby bylo
vypsáno nové koncesní řízení (tzv. velká koncese) podle podmínek fondu poskytovatele. Vzhledem k výše
uvedenému obec požádala ‒ vzhledem k probíhajícímu
řízení před ÚHOS ‒ o zvážení možnosti odkladu vypsání
nového koncesního řízení do doby vyřešení řízení před
ÚHOS (a jak se později ukázalo, i před KS Brno).
Fond souhlasil s tím, aby současný provozovatel dokončil smluvní období, aby do situace nevnášel ještě
větší zmatek, nicméně souhlas podmínil několika požadavky. Jednak aby obec v roce 2021 vypsala koncesní řízení, a to dle podmínek OPŽP a platné legislativy,
a že zadávací podmínky by měly odpovídat metodice
poskytovatele a musí jím být odsouhlaseny. I když s dosavadním provozovatelem je spolupráce relativně dobrá
a funkční, přesto ale musí obec vyhlásit novou soutěž
dle požadavků uvedených výše.
Po shora popsaných zkušenostech s řízením před ÚHOS
i soudem, kdy obec nakonec ve všem zůstala sama
a vše si také sama musela řešit, bylo rozhodnuto, že
soutěž bude svěřena společnosti VRV a. s. (Vodohospodářský rozvoj a výstavba), která patří v této oblasti mezi
nejrenomovanější české firmy. Občanů Řitky se její činnost dotkla například tím, že VRV měl na starost dozor,
inženýring a veškerou administrativu při výstavbě
přivaděče pitné vody Baně II. z Prahy, či realizovala
koncesní řízení na provozovatele tohoto přivaděče pitné vody.
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ZE STAROSTOVA ŠUPLÍKU

V současnosti 1. a 2. etapa řízení prošly kontrolou, odsouhlasením a schválením ze strany poskytovatele dotace.
Nyní probíhá fáze, kdy zájemci z řad vodohospodářů
mohou vznášet dotazy, námitky a stížnosti. VRV a. s.
je zpracuje, zodpoví a vypořádá. Pokud budou mít žadatelé za to, že jim nebylo dostatečně vyhověno, mají
zákonnou možnost se obrátit na ÚHOS. Nám jako zadavateli je skutečně jedno, bude-li vítězem koncesního
řízení „Petr nebo Pavel“, nám se jedná v první řadě o to,
abychom vyhověli podmínkám fondu jakožto poskytovateli dotace (a nemuseli ji pak celou nebo její část vracet), a platné legislativě. No a samozřejmě: aby z koncesního řízení vzešel funkční a kvalitní provozovatel
a obec nemusela zase lítat dalších pět let po úřadech
a soudech jako posledně.

Odpady
Jistě už řada lidí zaznamenala, že byla schválena nová
legislativa týkající se odpadů. Jak často bývá v naší
zemi téměř zvykem: je vše poněkud ve zmatku. Obce
mají do konce tohoto roku změnit systém, přijmout novou obecní vyhlášku, což má sice drobný kaz na kráse,
neboť doposud nebyly schváleny ministerské vyhlášky provádějící nové zákony o odpadech, takže všichni poněkud tápou. Navíc řada měst a obcí už avizuje
raketové zvýšení poplatků za odpady. Vzhledem k tomu,
že současný systém je funkční, tak bychom ho neradi
zcela překopali, navíc v situaci, kdy zdaleka není vše
do detailu jasné (tedy kromě toho, že to zas bylo obcím
hozeno na krk).
Za tohoto stavu jsme vstoupili do jednání se současným
provozovatelem – společností KOMWAG a. s. a dosáhli
jsme dohody, že pro příští rok zůstanou zachovány současné ceny, což je v době všeobecného zdražování pro
občany jistě dobrá zpráva.
A obec v mezičase bude pracovat na přípravách nové
vyhlášky tak, aby ke konci roku 2021 byla schválena.
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Sečení trávy a úprava obecních komunikací

Zásilkovna

Možná občany obce potěší, že se podařilo dosáhnout
dohody se společností ZÁSILKOVNA na umístění výdejního Z-boxu této firmy u nás v obci. Smlouvy již byly
schváleny a podepsány. A nyní již čekáme na technickou realizaci, dle sdělení společnosti by to mělo být
koncem října či začátkem listopadu. Výdejní Z-box
bude umístěn v ul. Na Návsi, v blízkosti pošty.

Spolková škola
V Mníšku pod Brdy
V rámci dlouhodobého řešení akutního nedostatku
volných míst v základních školách se obec Řitka stala jedním ze zakladatelů společného projektu zřízení
a výstavby spolkové školy – tedy školy zřízené a financované několika obcemi. Škola bude postavena v Mníšku pod Brdy. Členem pracovní skupiny je za obec Řitka
místostarostka, paní Marie Léblová.

Řevnická
Oprava ulice Řevnická, včetně osvětlení, proběhla v létě
tohoto roku. Dle vyjádření osadního výboru i jednotlivých obyvatel, jsou s realizací spokojeni a shodují se
na tom, že kvalita bydlení v této lokalitě se zlepšila.
6
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ZE STAROSTOVA ŠUPLÍKU

AKTUÁLNÍ ŘITECKÝ STROJOVÝ PARK



Druhý ročník nohejbalového turnaje Řitecká smeč
V sobotu 4. 9. 2021 se uskutečnil druhý ročník
nohejbalového turnaje „Řitecká smeč“ pořádaný pod hlavičkou obce Řitka.

Text a foto: Karel Vašut

Ve velmi napínavém finále se tedy utkaly tým MSS Řitka tým
OSTROV Zadní Třebáň.
Po nervy drásajícím průběhu, dlouhých výměnách s krásnými
nohejbalovými momenty na obou stranách a vyrovnaném skóre
až do posledních míčů, se nakonec radovali z vítězství členové
Počasí nám přálo, a tak se tentokrát zúčastnilo celkem 8 týmů,
týmu OSTROV ZADNÍ TŔEBÁŃ ve složení, Jirka Kahoun, Tonda Bápředevším z Řitky. Aby si všichni účastníci turnaje nohejbalu patlek a famózní smečař Tomáš Břížďala. Putovní pohár tedy měnil
řičně užili, zvolili jsme systém rozlosování do dvou skupin po čtymajitele a odcestoval z Řitky do Třebáně.
řech družstvech. Vzhledem k tomu, že se turnaje zúčastnily oba
Druhý tým turnaje obdržel pohár jako vicemistr druhého ročnínejlepší týmy z prvního ročníku, družstvo MSS, které první
ku Řitecké smeče a také peněžitou prémii ve výši 1 500 Kč.
ročník vyhrálo a také mužstvo https://www.uschovna.
Tým MSS hrál ve složení, Štefan Matejčík, Radek SňoVítězný
cz/zasilka/RHI8WLI2HG7C39Y4-2ID/ které skončizík a Pavel Soukup
OSTROV
lo na druhém místě, byla tato mužstva nasazeVítězové a noví majitelé jak putovního, tak i pona do každé skupiny zvlášť a ostatní týmy byly
háru za první místo, tým OSTROV Třebáň, si
přilosované k nasazeným. V každé skupině
odnesli mimo trofejí i peněžitou prémii pro
se hrálo systémem každý s každým a podle
vítěze ve výši 3 000 Kč
pořadí ve skupině, byla jednotlivá mužstva
Celou akci jako vždy bez chyby, velmi dobře
nasazena do čtvrtfinálových zápasů.
a chutně doplňoval tým cateringu Martina
Ve čtvrtfinálových zápasech už šlo o všechUrbánka, za což mu patří dík nejen od orno a pouze vítězové postupovali do semiganizátorů turnaje, ale především od všech
finále.
účastníků, kteří se při konzumaci chutného
Do semifinálových bojů nakonec postoupiobčerstvení velmi dobře bavili.
ly týmy MSS, KAPLE, OSTROV A NAKLÁDAČKY.
Věříme, že se toto sportovní zápolení a spoleI semifinále se hrálo na dva vítězné sety, tak jako
čenská událost zároveň všem zúčastněním i divácelý turnaj.
kům a kolem jdoucím líbilo a že se společně budeme
Obě semifinále vyhráli favorité, a tak se rýsovalo finále
těšit již na třetí ročník tohoto nohejbalového turnaje , který
obhájců titulu z minulého roku a druhého týmu stejného turnaje.
opět přiláká místní i přespolní borce a všichni budeme vyhlížet
Než došlo o boj o nejcennější trofej, proběhlo utkání o třetí mísnové boje o putovní pohár v roce 2022.
to, ve kterém ve dvou setech zvítězilo mužstvo NAKLÁDAČEK
Závěrem je třeba poděkovat všem organizátorům celé akce a také
Ti si odnesli krásný pohár za třetí místo a peněžní prémii ve výši
hlavnímu sponzorovi, panu JUDr. Matejčíkovi, který věnoval fi900 Kč
nance na „prize money“ pro nejlepší nohejbalisty.
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PODBRDSKÝ KLUB



PODBRDSKÝ KLUB –

svobodnou cestou je v novém školním
roce opět plný natěšených dětí
V září se opět otevřely dveře Podbrďáku dokořán a bylo přivítáno mnoho nových dětí
na prvním i druhém stupni. Nejenom nové
dětské tváře se objevily v Podbrdském klubu, ale i noví lektoři. Všichni se moc na tento
školní rok těšíme. Dokonce máme studenta
i zdaleka, který se připojuje na kurzy online.
Exkurze, výlety, zajímavé
přednášky a prima lektoři,
to vše zajišťuje nové poznatky a zkušenosti, které děti mohou využívat
ve svém rozvoji. Vyzdvihnout je třeba ale zejména bezpečné prostředí, jako základ efektivního učení, protože
jen tehdy, když se cítí dítě bezpečně a jsou uspokojeny
jeho primární potřeby, může se učit.
A ještě malé ohlédnutí: i když byla v loňském roce situace složitější, Podbrďák byl s dětmi v kontaktu alespoň
online, za což patří lektorům velký dík. Poděkování si
zaslouží ale také naše děti za jejich přístup ke studiu.
Velká gratulace patří všem loňským deváťákům, kteří se
svědomitě připravovali na přijímací zkoušky na střední
školy, a také všichni uspěli a dostali se tam, kam si přáli. To nás moc těší, protože když si mladí lidé vyberou

obor, který je zajímá a touží po něm, studium je pak
o moc příjemnější. A pozitivní dopad to má i na celý jejich budoucí život, protože se věnují práci, kterou mají
rádi.
A třeba i tohle je jedna z mnoha výhod „domškoláctví“.
Děti se dokážou velmi brzy profilovat, a pak je pro ně
snazší si vybrat obor, který chtějí studovat.
Milí rodiče, ještě vám přinášíme nápady na bezva pokusy, kterými si můžete zpříjemnit společné chvíle s dětmi. Najdete je také na našem youtube kanálu.
Všem dětem a rodičům přejeme krásný podzim a mnoho společně strávených chvil.

VLAĎKA PIRICHOVÁ a PETRA BARTŮŇKOVÁ

PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO
ŠKOLNÍHO ROKU

 Sportovní aktivity na zahradě
8
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Práce s mikroskopem
– pozorování
hmyzu



PODBRDSKÝ KLUB

Stezka bosou nohou

Český jazyk
– kurz pro 2. stupeň

Výlet do Prahy – Pražské Benátky

Zahradní hry

ŘITKA | Obecní čtvrtletník | podzim 2021
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PODBRDSKÝ KLUB



Červené zelí v sobě obsahuje barvivo zvané kyanidin. Pokud ho necháme delší
dobu ve vodě, tak se v ní rozpustí a obarví ji. Poté se může použít jako indikátor,
díky kterému můžeme určit PH dané tekutiny.

Í

NÉ Z
L
E
Z
U
E
L
O
K

2)
K POKUSU POTŘEBUJEME:
POTŘEBUJEME
•
•
•
•
•
•
•
•

1)

červené zelí
pitnou vodu (voda z kohoutku)
jedlou sodu
sodu na prádlo
ocet
perlivou vodu
sklenici na výluh z červeného zelí
5x zkumavku nebo sklenici

PRACOVNÍ POSTUP:

Červené zelí nakrájíme nebo nastrouháme na
malé kousky, které dáme do nádoby, zalijeme vodou a necháme ho několik dní vyluhovat.

10

Potom tento výluh můžeme použít jako přírodní
indikátor. (Jestliže se vám nechce čekat, nakrájené zelí můžete také povařit, vodu slít a po vychladnutí
použít.)

3)

Do první zkumavky (skleničky) nalijeme ocet, do
druhé perlivou vodu, do třetí pitnou vodu, do čtvrté
roztok z jedlé sody a do páté roztok ze sody na prádlo.

4)
5)

Následně do každé ze skleniček nalijeme trochu
indikátoru (výluhu z červeného zelí).

Červené zelí je kouzelné, protože obsahuje zvláštní barvivo kyanidin, díky kterému zareaguje se
všemi roztoky.

Ocet - kyselý (PH 2,9)
Perlivá voda - kyselá (PH 4,5 – 6,0)
Pitná voda - neutrální (PH 6,0 – 8,0)
Jedlá soda - zásaditá (PH 8,0 – 9,0)
Soda na prádlo - zásaditá (PH 11,0)
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JAK VZNIKAJÍ
MOŘSKÉ
PROUDY



PODBRDSKÝ KLUB

K pokusu budeme potřebovat:
•
•
•
•
•
•
•

velkou průhlednou nádobu
vodu, která má pokojovou teplotu
ledovou vodu
teplou vodu
červené potravinářské barvivo
modré potravinářské barvivo
dvě sklenice

Postup:

velké průhledné nádoby nalijeme vodu, která
1) Do
má pokojovou teplotu.
jedné sklenice připravíme ledovou vodu obar2) Do
venou na modro, do druhé sklenice připravíme
horkou vodu obarvenou na červeno.

3)

Obě sklenice zároveň ponoříme do velké nádoby
s vodou a položíme na dno, aby se tekutiny mohly smísit.

4)

Teď víme, jak vznikají mořské proudy. Pozorujeme, jak studená voda klesá ke dnu (je těžší a má
větší hustotu) a teplá voda se drží nahoře, tím dochází
k proudění.
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PIČÍN – ŘITKA
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CH
Zdeněk Lebl
Foto: autor
Po loňské vynucené přestávce se poznovu
řada milovníků lesů, luk, dalekých výhledů
i pospolité pohody vrátila na cesty, stezky,
leckdy i přes kořeny letitých brdských velikánů, aby na nich otiskla svou lásku k přírodě, radost, že jsou na čerstvém vzduchu
i pocit prachobyčejného lidského štěstí, že
je svět zase v pořádku!

Pičínská starostka RNDr. Lenka
Kupková na startu při organizačním
rozhovoru s řiteckými pořadateli
I takovéhle „šťabajzny“ se letos vypravily na brdskou
štreku a v klidu dorazily do cíle
12
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Ano – takový byl 3. ročník, dnes už můžeme říct populárního pěšího pochodu Pičín ‒ Řitka, na který ze
tří výchozích míst: Pičín-Dobříš-Kytín vyrazilo na 250
nadšenců. Pořadatelé předem počítali s tím, že počet
účastníků bude menší než minule, vždyť pozůstatky covidové pandemie nutně musely mít za následek prořídnutí našich řad, projevující se jistými obavami. Naštěstí
ti, kteří se, ať už opakovaně či coby nováčci tohoto podniku rozhodli dopřát si dvě nebo i tři desítky roman-



PIČÍN – ŘITKA

tických kilometrů, byli v našem řiteckém cíli navýsost
spokojeni.
Poděkování patří nejen všem zúčastněným pochodníkům, také – půjdeme-li od těch nejvzdálenějších – pičínským, dobříšským, kytínským, včetně řiteckých pořadatelů.
Máme důvod věřit, že se potkáme někde na trase příštího, tedy 4. ročníku mezi Pičínem a Řitkou.

A tady už z řitecké návsi přijela první „várka“

Dobrovolnice z řad pičínských žen už mají „napilno“
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PIČÍN – ŘITKA



Bez razítek
by to nešlo ani
na Dobříši

„Jééé, co je v tom pytlíčkuuu?“

Startovní pole pomalu ožívá i v Kytíně

„A to já si dám taky razítečko,“
směje se p. Jana Nováková,
která to odjezdila na kole
 Začíná být rušno i na dobříšském startu
14
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PIČÍN – ŘITKA



První pěšáci už docházejí…

„Jó, byla to fakt hezká trasa.“

Chodí celá rodina – vlastně dvě…
Smích na konci štreky je nakažlivý, že?

Horko letos nebylo, prý to bylo akorát!
Dorazila i naše známá sympatická parta za Strakonic

ŘITKA | Obecní čtvrtletník | podzim 2021
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ



V Usedlosti Veselka, tedy u Filípků ‒ neboť tak se jmenuje majitel tohoto
areálu, kde se především zabývají chovem jezdeckých koní, ale také provozují jezdecké středisko se zaměřěním na drezúru, parkur a všestrannost ‒
stejně jako v loňském roce velcí Řitečané přivítali malé, tedy nové občánky
a pěkně je přivítali!
…a starosta Mgr. Kamil Abbid
může slavnostně zahájit

U FILÍPKŮ SE

Šrejmovic rodinka,
tentokrát mimo kolíbku…

„Tady dole je to taky dobrý…“
16
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Občerstvení bylo k dispozici
pro všechny zúčastněné generace

TO HEMŽILO „MRŇATY“
Adina Poláčková

Ella Ležáková

Maxim Sieger

Sofie Hronková
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ


Daniel Raczký

Nathaniel Vojtek

Hedvika Minaříková
Tomáš Kotěra

Dominik Adam

18

Adéla Jaroševská
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Fabián
Petrus

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ



Hugo Mudr

Matyáš Dvořák

Tereza a Ema Šrejmovy

Mikuláš Pazdera
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RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

b

ane

Foto: Zdeněk Lebl

Sobota 11. září:
přeháňková předpověď se rozplynula. Klid
osluněné hladiny řitecké nádrže brzo rozčeří desítky nahozených proutků. Od půl osmé
přicházejí děcka s doprovodem. Zkušenější
rybařící si raději přivstali, aby si zajistili (a
provnadili) své oblíbené místo na chytání. Postupně jsou břehy zaplněné ze všech
stran. Je zřejmé, že loňský rekord (42 účastníků) bude překován. Pořadatelé se budou
mít co činit. Do startu rybářských závodů
zbývá 20 minut a je potřeba kvapem dotisknout další startovací listiny. Zásoba 50 nestačí!

S
O
T
E
L
O
L
Y
B
K
A
J
NA DĚTSKÝCH
H
C
Ý
K
S
Ř
Á
B
Y
R
ZÁVODECH
„Teď je
to jistý,
to bude
něco většího!“

Klakson troubí zahájení v 8.30 hodin a do řitecké nádrže
se snáší a noří nához 59 (!!!) prutů a proutků s rozličnými nástrahami. Zkouší se žížala, těsto, červy a kukuřice
(jak jinak ‒Bonduelle). Někde se rozčeří hladina, kruhy dávají tušit, kudy proplouvá hejno plotic. Jak a kde
to bude nejvíce brát, netuší ani pořadatelé. Jistotu ale
mají, že díky sponzorům a pořadatelům bude letos cen
a dárků asi víc než úlovků.
Dětské hlavičky zvědavě pokukují, kde někdo už něco
zaseknul a nyní vytahuje. Kdo má už mokrý podběrák
anebo také zkouší přejít na jiné místo. Ostatní naopak
trpělivě čekají na svém místečku. A vytažený kapr šupináč za tu trpělivost stojí.

Odbila 11 hodina

„Já vám, pane fotografe, zapózuju, ale běda, jestli mi
zabere a já to prošvihnu!“
20

– závody končí. Nyní musí nápor zvládnout obětavá hostinská Lenka v Sokolovně při vydávání limonád
a párkové svačiny. Pořadatelé zase mají 30 minut na
zpracování všech výsledkových listin.
Zvládlo se!
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9 hodin ráno a na všech březích je plno





RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Pořadí:

1. Karolínka Brožová 270 cm ryb. Letos se dívkám obzvláště dařilo!
2. Matěj Pechatý 117 cm.
3. Vláďa Dvořák 84 cm.
4. Sam Mízner 77 cm.
5. Tomáš Tysl 67 cm.
V kategorii třetí, nejstarších (10 - 15 let) se utkalo 17
chlapců a děvčat. Na nově instalovaných špalcích vítězů stanuli tito borci:
1. zkušený rybář Honza Dvořák s celkovým úlovkem
442 cm ryb, což obnášelo ulovit cca 40 kusů plotic
(možná některou i opakovaně…)!

„Maminka mi sice přichystala sváču, ale jestli myslíte,
že nedávám bacha na splávek, tak jste teda na omylu…“

2. každoroční účastnice závodů, která postupně prošla všemi věkovými kategoriemi Monička Merčáková se spoustou plotiček a červenek v délce 364 cm!
3. Petr Pechatý, úlovky 81 cm
4. Filip Kroha 25 cm

Před 12 hodinou
‒ na hrázi za přítomnosti pana starosty vystupují ocenění rybaříci. Tradičně kategorie nejmladších obdrží od
sponzorů krásnou rybku plyšáka. Rybářského „potěru“
se letos sešlo 11 chlapců a děvčátek od 2 do čtyř let
věku.
Na 1. místě Lucinka Zborníková, která letos závodila
poprvé, ale nachytala celkem krásných 220 cm čudliček!
2. místo patří kamarádce Julince Merčákové za nachytaných 134,5 cm rybek. A i 3. místo v kategorii nejmladších
připadlo dívence: Viktorce Šuligojové, která se „poprala“ s kaprem o míře 54 cm.

Plyšový okounek
a velká radost
nejmladších žabiček.
1. Lucinka Zborníková,
2. Julinka Merčáková
a 3. Viktorie Šuligojová

A ti, kteří jsou prostě EXTRA
Speciální kategorie, speciální dárky,
speciální úlovky:

„A končíme, panstvo,“ volá vrchní pořadatel Tomáš
Szennai
Ve druhé věkové kategorii – nejpočetnější: 5 až 9 let ‒ si
přišlo zachytat 31 účastníků.
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Každoročně je vyhlášena napříč věkovými kategoriemi
dívenka s kapitálním úlovkem. Tou se letos stala malá
Viktorka Šuligojová s kapříkem 54 cm. U chlapců zabodoval s originálním úlovkem ‒ amurem 67 cm, Tomáš
Tysl, teprve 7letý.
Velrybí obři letos zůstali u dna. Pruty se nelámaly. O
pořadí rozhodovalo množství drobných rybek. Druhově
plotice (též bělice či červenka), malý cejnek, lín a několik mírových kapříků a amur.
Nově vyhlášenou poctu – ocenění Šampión rybářských
závodů 2021 a věnovanou roční povolenku – si odnesl
13letý neúnavný a skoro vždy úspěšný rybář Honza
Dvořák.
21





RYBÁŘSKÉ ZÁVODY



Nebojte se – každý něco dostane

Když už ryby samy nemluví,
musí holt pořadatel…
Mimo soutěž bylo potěšitelné vidět houf děcek, která
vylovila malého netopýrka. Zachráněný se drží konce
větve a děti jej přes hráz nesou k lesu pod rybníkem.

Fůra kamarádů z okolí
Dětské závody v Řitce už nejsou jen akcí místních, ale
přijeli i kamarádi kamarádů z Prahy, ze sousedních
Černolic, Mníšku a blízkého okolí. A to je dobře.
Děkujeme sponzorům, radost dětí z množství cen, svačinky a dárků byla skutečně zářivá.
Velký dík: František Keyř, studnařství Mníšek pod Brdy,
SILDA rybářské potřeby Radotín. Pohostinství v Sokolovně Martina Kikorky (a obětavá Lenka!) a též panu
starostovi a členům obecního zastupitelstva.

Věková kategorie II. (5 až 9 let):
1. Karolínka Brožová, 2. Matěj Pechatý, 3. Vláďa Dvořák
a ještě zleva 4. a 5. místo – Sam Mízner a Tomáš Tysl

Všem oceněným letos stiskl ploutev pan starosta
a předal dárky od spolku i sponzorů
22
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Určitě za rok a v dobrém čase přijďte pro vítěznou šupinku.
Za Spolek rybářů Řitka Tomáš Szennai
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RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
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Monička
Merčáková
– sólo

Konečně všichni tři
„nejstarší“ borci:
zleva DRUHÁ
Monika Merčáková,
rybníkem téměř křtěná,
PRVNÍ Honza Dvořák
se sumcem v igelitu
baleném,
a TŘETÍ Petr Pechatý

„…no tohle
až ukážu
kamarádům…“

Milí čtenáři, tak tolik nás tu letos bylo: 59 děcek od 2 do 14 let!!!
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KAPLIČKA



Drobná duchovní stavba, která je v majetku obce, dočkala se kompletní rekonstrukce, na níž se
podílelo několik skutečných mistrů svého řemesla. První je Vasil Farkovits pocházející ze Zakarpatské Rusi – historického území, které se rozkládalo na místě dnešní ukrajinské Zakarpatské
oblasti. Je u nás už od roku 1993 a specializuje se na obdobnou činnost.

ŘITECKÁ KAPLIČKA DOSTALA ČISTÝ
KABÁT A MĚDĚNOU ČEPICI
Zaznamenal: (zle)
Foto: Zdeněk Lebl

„Když jsem dostal tuhle zakázku,“ svěřuje se pan Vasil, „věnoval jsem se té práci celý měsíc,
protože kaplička byla v takovém
stavu, že by se brzy rozpadla…
Musela se otlouct omítka a pak
přišly všechny potřebné zednické
práce, podlaha, vymalování interiéru – vnitřek byl v žalostném
stavu – nakonec jsme provedli
izolaci okolí rekonstruované stavby, poházeli kačírkem, a musím se
pochlubit: kdokoliv šel kolem, tak
nás pochválil! To nás potěšilo.“

lempíř
Aby mohl k
nutné
lo
y
pracovat, b
né
uřezat i sil
í lípy
větve zdejš

Vasil Farkovits pokládá svou práci
na obdobných zakázkách
za srdeční záležitost
24
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KAPLIČKA

Otec a syn Jura Farkovitsovi jsou oba ze stejného
„těsta“ a jejich vztah k náboženským památkám
je upřímný
Klempířský mistr
z Velké Hraštice Jan Pečený
rovněž do „krásné klempířiny“
vkládá své „srdíčko“

Na pár slov se připojil i syn Vasila Farkovitse – Jura. „Je
to přece nádherná zakázka, protože taková řemeslníka
prověří. Nový dům přece jen dokáže postavit snad každý, ale věnovat se starožitné památce jako vaše kaplička, na to člověk musí zaměstnat svou duši. Musí cítit
fortel a poslání těch, kteří ji stavěli v minulosti. My s otcem jsme věřící a o to víc dokážeme do takové činnosti
zapojit i svá srdce,“ nezvykle upřímně se vyznal mladý
Jura Farkovits.

Ještě vyvrtat díry do měděného plechu
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A nakonec převzal doslova měděné žezlo klempíř Jan
Pečený z Velké Hraštice, aby ho z výsuvné plošiny
umístil na střechu coby blýskavou, temně červenou
čepici.
„Když jsem přistoupil na to, o co mě požádal váš starosta – vyrobit plechovou věž na řiteckou kapličku, vůbec
jsem si nebyl jistý, že na to budu moct kývnout, protože
zkrátka nemám čas…,“ svěřil se obecnímu čtvrtletníku
mistr Pečený.
„Ale víte – tohle je prostě srdeční záležitost a něco
úplně jiného než běžná klempířina. Takovéhle církevní
předměty už dneska dělá málokdo a když to mám pojmenovat – aspoň pro mě je to taková ta krásná klempířina!“ A znova tady padla zmínka o srdci, respektive
srdíčku, jak tenhle nejlidštější
člověčí orgán pan Pečený nazval.
A jak dlouho na krytině pracoval? „Týden a k tomu ještě
patří tadyhle kopule,“ poklepe mistr z Velké Hraštice na
umělecky opracovaný plech a už se chystá ho zdvihnout na obecní objekt.
25





KAPLIČKA



Nasadit kopuli a poklepat, aby stála pěkně rovně

Tady už se nese kříž jakožto nejznámější a taky nejstarší symbol zejména křesťanství
26
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KAPLIČKA

Kříž stojí jako svíce
a pánové mají hotovo!

Měli jsme v

makovici ...

Neuvěřitelnou shodou okolností byl
v pátek letošního dvacátého pátého
června z takzvané makovice ve věži
zdejší kapličky vyňat pamětní dokument, který byl do ní zaletován ROVNĚŽ V PÁTEK ‒ 25. června, ale roku 1965!
Při poslední rekonstrukci kapličky byl
do ní vložen pamětní list tohoto znění:

P

amětní zápis sepsaný roku 1965, dne 25. června v pátek, na svátek sv. Ivana, sepsaný v dílně lanové dráhy
Hrudkovny v Mníšku pod Brdy. V této dílně byla zhotovena věžička na kapličku v Řitce. Věžička byla poškozena
bouří a větrem dne 31. května 1965. Péčí a obětavostí občana obce Řitky, pana Josefa Pomahače, č. p. 18 a Karla
Maška č. p. 8 byla znovu věžička
obnovena a celá kaplička upravena tak, aby sloužila Bohu pro
blaho všech občanů Řitky.
…nečitelná část… do průčelí
fasády osadili sádrový obraz
Boží sudičky s Jezulátkem, který k tomuto účelu věnoval
p. Pomahač.
Letošní rok, který je vlhký, též od jara neustále prší,
měl za následek povodňové zátopy na Jižní Moravě
a Slovensku. V obci se provádí velké úpravy, a to rozšíření
veřejného osvětlení s výbojkami, rozšíření kanalizace,
zřízení chodníků, autobusové čekárny a úprava návsi.
V obci je jinak čilý stavební ruch, staví se rodinné domky
a pod lesem, na pozemku zvaném Na Višňovce, se staví
rekreační chaty. Jinak si občané žijí dosti spokojeně.

V obci jsou orgány Místního národního výboru – následující členové: p. Severinová (předsedkyně), p. Alois Nekvapil (tajemník), p. Karel Mašek (člen rady), pp. Zdeněk
Vítovec, Zdeněk Bartoš, Bohumil Sobotka, Miloslav Skřivan ml., Josef Ptáček, Miloslav Šídlo, Větrovský, František Petrák, Václav Žemlička, Míla Matoušek, František
Sakař, Karel Šuligoj a paní Božena Krsová.
Celá obec je v tomto čase v pořádku a všechny její pozemky
obhospodařuje státní statek,
soukromé hospodářství již není.
Je tu jeden hostinec Na Veselce.
Veškerá kulturní činnost je provozovaná Sokolem Řitka v místní sokolovně, která byla
postavena v roce 1949.

CO PROZRADILA

MAKOVICE?
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Končím s psaním – hodně štěstí, zdraví a Božího požehnání pro Vás přítomné i pokolení budoucí.
Lanová dráha na pozemcích u Čisovic.
Karel Mašek, narozen 11. 3. 1913,
manželka Božena, rozená Nováková
a dcera Alena (22. 2. 1943).

27
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VYLADĚNÉ

NA PODZIMNÍ NOTU
Zdeněk Lebl
Foto: Bohumila Kubátová a autor
Podzim už nakukuje pootevřeným oknem
do našich domků, jenže venku ‒ s pomocí tu
a tam ledovou pazourou mrazíku ‒ šlehne
i po jiřinkách. Daleko víc nás ale dovede zamrzet, že má svou spalující chuť i na naše
nedozrálá rajčata, a to je jejich neodvratný
konec. Co bychom tak mohli – než bude pozdě – pro naši zahrádku či zahradu udělat?
Třeba následující:
Zakryjeme netkanou textilií a chvojím i zimní zeleninu
– květák, salát, polníček, špenát. Do salátu a květáku
(ozimé kapusty, cibule) sahat v zimě nebudeme, ale
kozlíček nebo špenát můžeme postupně, podle potřeb
a chuti sklízet. Pór obhrábneme a nasteleme okolo
lehký substrát, třeba listí. Kdyby zamrzl v zemi, museli bychom se sklizní čekat na oblevu. Venku necháme
jen opravdu odolné odrůdy. Růžičkovou kapustu raději
sklidíme ještě před mrazy (citlivější odrůdy mohou
namrznout a pak mají růžičky vnější lístky hnědé,
na rostlině zahnívají a musí se pracně loupat.
28

VYSAZUJEME, PŘESAZUJEME,
CHYSTÁME RYCHLENÍ

Končí čas dosadby trvalkových záhonů, dělení velkých
„kopců“ vytrvalých aster, floxů, janeby (sluncovky),
vytrvalých slunečnic… V nesekané trávě kvetou ještě
i ocúny.
Je vhodná doba na vyrytí a roztřídění oddenků konvalinek pro rychlení, ještě je možné až do zamrznutí půdy
vysazovat zapomenuté narcisy, tulipány a další cibuloviny, kvetoucí na jaře.
Vysazujeme krokusy, narcisy i tulipány do misek pro pozdní rychlení.
V nesekané trávě leckomu za odměnu
báječně vykvetly ocúny
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DOBÝVÁME PODNOŽE,
CHYSTÁME SE NA ROUBOVÁNÍ
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Po opadu listů se řežou rouby ořešáku vlašského, můžeme řezat rouby z meruněk. Dobýváme podnože a zakládáme je tak, abychom je mohli v zimě kdykoli vyzdvihnout. Nejhorší, co se může stát, je to, že podnože
zamrznou v zemi a musíme čekat až do jara s jejich vyzdvižením. Pak už je raději ani neroubujeme v ruce, ale
přímo venku po vysazení na trvalé stanoviště. Meruzalku
po uložení ošetříme proti plísni šedé. Pokud při dobývání poškodíme kořeny, v teplotách okolo 5 °C se zahojí.

BOJUJEME S LISTÍM

Listí, pokud ho nehrabeme, zatahají částečně do země
žížaly, část zůstane pod stromy, něco odeženou větry
k plotu. Kompostovat lze veškeré listí, jen ořešákové
se rozkládá pomaleji než ostatní. Jestli máme možnost,
sklidíme ho sekačkou na trávu a přihnojíme dusíkem –
nůž sekačky ho naruší, dusík umožní mikroorganizmům
jeho rychlejší rozklad. Pálit ho nemusíme.
Na kompost mícháme listí s poslední pokosenou trávou,
zeminou ze záhonů, stonky trvalek a letniček, s hnojem
i ledkem. Doprostřed můžeme dát i kvetoucí plevele se semeny. Pokud máme hmoty více než jeden krychlový metr,
zahřeje se střed díky mikrobiální činnosti tak, že velkou
část chorob a semen plevelů zničí vlastním teplem.
Na výsevy je dobrý kompost starší, jemný a prosátý, ale
humus do půdy dodá kompost jednoletý, v něm je or-

Než tuhle jiřinku sežehne mráz, ještě si na ní čmelák
zadovádí…

Babočku paví oko láká podzimní květinka aster

Choulostivý oleandr ovšem při mrazivé předpovědi
počasí musíme přenést dovnitř

Přes zimu vydrží opravdu jen málokteré odrůdy
póru – třeba Winner, October nebo Elefant (to je on)
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Vytrvalé slunečnice to taky ještě nechtějí vzdát!

že i v něm musíme organický materiál „míchat“, že ho
musíme udržovat přiměřeně vlhký. Tedy pokud na něj
dáme víko, nebo ho máme ve „srážkovém stínu“, musíme ho zalévat. Pokud jsme zadobře s řiteckými „koňáky“, i do kompostéru s organickou hmotou přidáváme
živiny, které nám poskytli ‒ močůvku či hnůj ‒ ale přidat můžeme i rohovinovou moučku, piliny, hnojivo typu
NPK...).
POZOR: vápno, vápenec, dusíkaté vápno zpomaluje
rozklad, to se přidává až do hotového kompostu.

ganické hmoty mnohem více. Delším uskladněním, přehazováním se sice jeho struktura zjemní, ale ztrácí se
z něho jak humus, tak i živiny.

POŘÍDILI JSME SI
KOMPOSTÉR

Protože je to výborný pomocníkem pro naše domácí pěstování, ať už čehokoli. Jen musíme počítat s tím,

Odrůda špenátu Misano je vhodná k přezimování

ZÁBAVA VE VŠENORECH

CO: ZÁBAVNÉ BENEFIČNÍ ODPOLEDNE
KDY: 20. LISTOPADU 2021 OD 14:00 DO 18:00
KDE: ZŠ A MŠ JOSEFA KUBÁLKA VE VŠENORECH

výuku informatiky, a jako každý benefiční rok bude část
financí určena na podporu dětí, které to potřebují, aby
se všechny bez rozdílu mohly v průběhu roku účastnit
společných akcí a aktivit.
V minulém roce jsme se nemohli sejít osobně. Přesto
se příznivci školy spojili a prostřednictvím darujme.
cz pomohli vybavit žáky PC technikou potřebnou pro
on-line výuku. V předchozích ročnících jsme mohli pořídit školní výukové pomůcky, rozšířit herní prvky na
zahradě, vybavit metodickou knihovnu, přispět dětem
na blokovou výuku tělocviku, na společné aktivity, na
funkční počítače do výuky a na mnoho dalších věcí.
Této podpory si velmi vážíme.
Akce je otevřená všem, těšíme se na vás!
ZŠ Všenory můžete podpořit také prostřednictvím portálu darujme.cz na adrese benefice.skolavsenory.cz

Letos budeme v ZŠ a MŠ Josefa Kubálka ve Všenorech
slavit! Všichni se těšíme na 10. ročník akce Zábavné benefiční odpoledne. Společné setkání proběhne v prostorách prvního stupně školy a na její zahradě.
Čekají nás tvořivé dílničky, bazar a benefiční obchůdek,
posezení s kávou a dobrotami a také malé překvapení.
Výtěžek této akce škola využije na nákup vybavení pro
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Chystáte se prodat nemovitost?
Chcete ji prodat bez starostí?
Zavolejte mi, rád přijedu za Vámi.

Praha
Mníšek pod Brdy

Zahoďte své starosti, nabízím:








INZERCE

Profesionální zpracování prezentace
nemovitosti
Zajištění účinné inzerce na největších
realitních serverech
Férové a profesionální jednání
Právní servis přes certifikovanou advokátní
kancelář
Bezpečnou úschovu peněžních prostředků
Předání nemovitosti novému majiteli
Kompletní servis spojený s prodejem nemovitosti

Dobříš

D4 exit 14 Řitka
Nový Knín

Nabízíme
písky
štěrky
betony
okrasné kačírky
s rozvozem po okolí
transportbeton

Jaroslav Pýcha
& 722 490 490
Váš certifikovaný realitní makléř
Více o mně na www.jaroslavpycha.cz.
V této lokalitě hledáme:
Rodinný dům
Byt v OV s balkonem
Chatu zděnou i dřevěnou

Objednávky
605 875 531
betoncisovice.cz

Zdravé dveře

Lepené bezpečnostní sklo

MÁME PRO VÁS
ZAJÍMAVOU BRIGÁDU
Kalené sklo

Vodou ředitelné barvy

Nízký únik formaldehydu

Systém Easy Door

jaroslav.pycha@re-max.cz

Po potravinářské výroby na pár dnů v měsíci.
Pracovní doba dle domluvy.
Brigádníci mohou být aktivní důchodci,
rodiče na rodičovské dovolené, studenti apod.

Pro bližší informace prosím volejte na
tel: 602 520 306 nebo pište na
e-mail: asistentka@aspius.cz

Těšíme se na Vás.
ASPIUS spol. s r.o.,
K Třešňovce 1155,
252 10 Mníšek pod Brdy
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Srba Servis e-shop
Nové nebo ojeté auto snadno a rychle
z pohodlí vašeho domova
Je to jednoduché

1
Vyberte si a objednejte vůz na našem e-shopu
ESHOP.SRBA.CZ

2
Po vyřízení platby Vám vůz dovezeme zdarma po celé ČR

3
A Vy můžete zvesela jezdit

