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Bohatství je dráždidlem ke špatnostem.
Ovidius

Informace z OÚ
 Čtrnáct dní po opravě osvětlení v podchodu jsem byl upozorněn elektrikářem panem
Maškem, který opravu prováděl, že osvětlení v podchodu znovu nesvítí. Někdo si
totiž "pomohl" a vyšrouboval žárovky v podchodu, ale i jednu sodíkovou výbojku
osvětlující schodiště.
A. Dvořák
 Připomínáme sdělení z minulého čísla:
Volby do Zastupitelstva obce se konají 15. -16.10.2010

Stmelení 2010
V pořadí již 3. řitecké Stmelení proběhlo 11.9. 2010 na Ladech. Počasí výjimečně
přálo lidé se dobře bavili a tak myslím, že se akce vydařila.
Dopolední program pro děti připravil Sokol a pod vedením cvičitelky Daši Kačírkové si rodiče děti užily spoustu zábavy na téměř deseti stanovištích.
Odpolední část, za režie Mojmíra Kačírka a Ivany Černé, pokračovala vystoupením
již dobře známých seskupení – Zkřoví Band, Pepa a Lenka, sourozenci Porteousovi,
Kačírkovi a Sedlákovi a na závěr country Balzám.
Bohužel se nedostalo na přehlídku veteránů, která byla vloni velmi pěkná.
Občerstvení zajistil ke všeobecné spokojenosti Martin Klikorka z Restaurace Panský
Dvůr.
Sportovní program naplnila soutěž v přetahování lanem pro pětičlenné týmy. Zvítězilo mně neznámé družstvo, ale i touto cestou jim gratuluji.
Ve druhé disciplíně – hodu polenem – zvítězil Martin Sedlák výkonem 8,50 m.
Děkuji všem organizátorům i účinkujícím za velmi vydařené odpoledne.
(vv)

Z historie obce Řitka a jejího okolí
Mníšek a krajina mníšecká v době pobělohorské.
V máji roku 1618 vypuklo osudné povstání protestantských českých stavů, proti císaři
Matyáši. Po Matyášově smrti roku 1619 nechtěli tito stavové připustit ke vládě již korunovaného krále Ferdinanda II. a zvolili sobě za krále Fridricha, falckrabího na Rýně.
Všem klášterům v zemi zabavili statky a i veškeré jmění. Katolická šlechta se zachovala nestejně, někteří se poddali "vzdorokráli" Fridrichovi, jako páni Vratislavové v Litni,
Lochovicích a Všeradicích. Jiní zůstali věrní králi Ferdinandovi II., z nichž to v naší
krajině byli bratři Vilém a Zdeněk Vratislavové z Mitrovic na Mníšku,
1

Zpravodaj obce Řitka - č.9/2010

2

Zpravodaj obce Řitka - č.9/2010

Václav Vratislav z Mitrovic (zvaný Tureček) pánem na Starém Kníně a Korkyni. Pan
Vilém Vratislav, komendor maltézské řehole na Maidlberku, sloužil císaři jako velitel
pluku a bojoval proti českým stavům, neuznávajícím krále Ferdinanda II., za to byl
roku 1620 povýšen do stavu hraběcího a po něm měl vždy děditi titul hraběcí jeho bratr nejbližší věkem a jeho potomci. Co se za těchto válek dělo v krajině mníšecké, není
známo, leda že hlavní pochody vojska se tudy neubíraly.
Roku 1620 velké vojsko Ferdinanda II. a katolických knížat německých, vedeni
knížetem Maximilianem Bavorským přitáhlo od Šumavy k Plzni a odtud zatlačilo české
vojsko k Rakovníku, Unhošti a ku Praze a zde na Bílé Hoře dosáhlo vítězství nad odpůrci Ferdinanda II. Osmý den po té bitvě, dne 16. listopadu 1620, kníže Maximilián
Bavorský vracející se do svého sídla v Mnichově nocoval na mníšeckém zámku a zanechal zde nemocného hraběte z Hohenzollern a ubíral se se svým průvodem dále
k Příbrami a Březnici. Ferdinand II. se po tomto vítězství ujal vlády v Čechách a
ztrestal účastníky odboje, mezi nimiž 27 nejtíže provinilých dal ztrestati na hrdle.
Z okolí mníšeckého stihl tento trest pana Jindřicha Otu z Losu, pána na Komárově u Hořovic. Pan Oldřich z Gersdorfu pánem na Osově, Skřípli a Bykoši, ušel tomuto trestu jen včasnou přirozenou smrtí. Jiní byli trestáni na statcích a majetku, jako
Adam Pinta pánem v Bukovanech, Suchomastech, Svinařích a Hodyni. Na statcích a
majetku byl potrestán i Adam Hozlauer z Hozlau, pán na Hradištku a Štěchovicích.
Naopak páni na Mníšku, bratři Vilém a Zdeněk Vratislavové, těžili z milosti císaře Ferdinanda II. Zdeněk lacino koupil konfiskované statky Hostouň a Svržno pod Šumavou,
po roce je dobře prodal a tak získal přes 90 000 tolarů. Hrabě Vilém koupil lacino tři
statky u České Lípy, Stružnici, Volfartice a Horní Lipchavu. Roku 1623 se stal velkopřevorem řádu Maltézského a když roku 1637 zemřel, maje věku 61 let, zůstavil ony
tři statky, jakož i svou čtvrtinu Mníšku a hraběcí titul svému bratru Zděnkovi.
Po bitvě Bělohorské zakázal císař Ferdinand II. veškerou protestantskou víru
v Čechách, praedikanty protestanské, kteří se nechtěli dáti na stranu katolickou, vypověděl ze zemí koruny České a na jejich místa přišli katoličtí kněží. Pro poučení lidu ve
víře katolické byli do měst i vesnic vysíláni missionáři a ti bez únavy obcházeli po krajích a svým kázáním a laskavým napomínáním převáděli lid na katolickou víru a poněvadž se při této práci bránili každé pomoci vojenské, zakoušeli často velikých nesnází a
občas byli i ohrožováni na životě.
V Mníšku a okolí za podpory mníšeckého zámeckého pána Zdeňka Vratislava
horlivě kázal a vyučoval páter Jan Antaly, rodilý Slovák, který zde kázal se svým mladším společníkem a pracovali s velikým zdarem.
Z brožury "Historické paměti" bývalého panství Mníšeckého a kláštera sv. Máří Magdaleny na Skalce vydané v roce 1899, vybral a upravil
Dvořák Ant.
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Pranostika pro konec měsíce září.
21.9.
26.9.
28.9.
30.9.

Pohoda o svatém Matouši, čtyři týdny se neruší.
Po svatém Matouši čepici na uši.
Na svatého Cipriána chladno bývá často z rána.
Přijde Václav - kamna připrav.
Na svatého Václava bývá bláta záplava.
Na svatého Jeronýma stěhuje se k nám už zima.

Pranostika pro začátek měsíce října.
4.10.
15.10.
16.10.

Svatý František zahání lidi do chýšek.
Po svaté Tereze mráz po střechách leze.
Jaký den svatý Havel ukazuje, taková zima se objevuje.
Sucho-li na svatého Havla, bude budoucí rok suchý.
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Příhody motoristické
(pokračování)
Můj vytoužený motocykl jsem měl konečně doma a všechny taje, jak na něm dobře
jezdit, jsem odhalil velice rychle. Při jeho zajíždění jsem každý den po práci a v neděli
dělal vyjížďky do našeho okolí a brzy jsem znal všechny silnice a silničky blízké i
vzdálené mému bydlišti. Pochopitelně jsem na něm jezdil každý den trasu do učňáku,
Černolice - Modřany - Černolice, ale i trasu Černolice - Strašnice - Černolice, to ve
dnech, když jsem měl školu. Jezdil jsem stále a bez ohledu na počasí, přestával jsem
jezdit až v zimě, když napadl sníh. Speciální oblečení na motorku tehdy ke koupi žádné
nebylo, jezdilo se v kožených bundách s odnímatelnou teplou vložkou. Takovou bundu
jsem si koupil i já, krom toho jsem si koupil i motoristickou přilbu, které jsme říkali
"blembák", nebo "kýbl". Přilba připomínala půlku skořápky z vajíčka, ke které byl našitý kožený spodek s řemínkem. Přilby se vyráběly v pastelových barvách. Veliká frajeřina byla, přidělat k ní svépomocí plastový kšilt a přilbu přelakovat a polepit různými
obtisky a páskami s černobílou šachovnicí. Tyto obtisky a pásky se daly koupit pouze v
"Tuzexu". I já jsem tedy svoji přilbu po zakoupení rychle upravil a vyzdobil, abych se
zařadil mezi ty "správné frajery", což ovšem bylo obrovské dráždidlo pro "esenbáky"
(tak se říkalo dnešním policajtům), protože takhle upravená přilba potom pochopitelně
neodpovídala normě, podle které byla vyrobena. Ještě dnes cítím to lomcování hlavou,
když mě při kontrole jeden "esenbák" za kšilt na přilbě chytil a se slovy, " a tohle má
znamenat co," se snažil kšilt z mé přilby utrhnout a přitom lomcoval mou hlavou ze
strany na stranu. Když se mu to nepodařilo, upozornil mě, že při pádu roztříštěný kšilt
pořeže můj obličej. Vysvětlil jsem mu, že kšilt je ze silonu a je tudíž ohebný, což jsem
mu i předvedl. To ho natolik vyvedlo z míry, že mě nechal odjet a ani mě nenechal kšilt
z přilby vlastnoručně odstranit, což bylo tenkrát úplně normální.
Dalším nezanedbatelným módním a samozřejmě i "frajerským" doplňkem byl
pro jízdu ve studených dnech červený, bíle puntíkatý šátek. Vázal se složený do trojúhelníku přes nos a ústa a bránil přímému vdechování mrazivého vzduchu a ohříval i
obličej. Ovšem při používání šátku musel motocyklista mít na očích utěsněné brýle a ne
"zrcadlovky", které se okamžitě při prvním výdechu orosily. Zrcadlové brýle, byla tehdy velice vyhledávaná novinka a tedy samozřejmě i frajerská záležitost. Esenbáci, ale
jako všechno nové, neměli tyhle brýle na očích motocyklistů moc rádi a trvalo dosti
dlouho, než-li si na tuhle novinku zvykli. Zimní oblečení, což byla, jak jsem již řekl
kožená bunda a přilba, bylo dobré, problém byl ale s kalhotami a s obuví, v tomhle sortimentu neexistovalo nic, co by se dalo použít. Jezdil jsem většinou v silných "štruksových" kalhotách a pod nimi měl ještě silné spodky. Boty se používaly vysoké, aby do
nich šly zastrčit nohavice kalhot. Já jezdil ve filcových botách po mém dědovi, které
předtím visely již léta na půdě, spodní část bot byla kožená s okovanými podrážkami.
Boty byly mohutné a špatně se v nich řadily rychlosti, jelikož řadící páka na "Pionýru"
byla titěrná věcička. Výběr zimních rukavic byl celkem dostatečný. Proti chladu se
k téhle zimní výbavě, kterou jsem popsal, používal ještě jeden doplněk. Byly to noviny
a každý pamětník, který na motorce jezdil, Vám potvrdí, že nejlepší bylo "Rudé Právo",
což byla tiskovina velikého formátu, ani ne tak svým obsahem, ale opravdu svými
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obrovskými rozměry. Pár složených stránek téhle tiskoviny se zastrčilo zepředu na
stehna do nohavic a několik celých stránek se vecpalo zepředu do kalhot přes břicho a
ostatní dolejší orgány. A tady musím říci, že tahle tiskovina nacpaná v kalhotách, byla
tou nejdůležitější částí zimního oblečení a v mrazech se bez ní nedalo vyjet.
Jízdy v mrazu, to byl zážitek, ještě dnes mě při vzpomínkách na ně mrazí
v zádech. Kvůli nechuti vstávat do práce ráno ve tři čtvrtě na čtyři, jsem si takových
jízd užil za zimu mnoho. Začátek takové jízdy byl docela příjemný, domovem prohřáté
suché oblečení hřálo, do uší skrytých v teple přilby "zpíval" pravidelně běžící motor.
Kužel světla, vystupující z reflektoru motocyklu, vykrajuje přede mnou z černé tmy
bílou silnici, zářící nespočetnými krystalky sněhových vloček, zatímco suchý šátek
uvázaný přes obličej při každém výdechu příjemně hřeje. Nohy mám neustále připravené reagovat, aby stačily vyrovnat, "tancování" motocyklu na namrzlých místech. Oblečení ale rychle prochládá a s ním i mé tělo, šátek přes obličej zvlhlý dechem namrzá.
Ještě horší to bylo, když začal padat sníh. Vločky sněhu vytvářely v kuželu světla přede
mnou špatně průhledné bílé čáry, řítící se proti obličeji a protože jsem nemohl mít na
očích brýle, bodaly mne sněhové vločky do očí, až mi tekly slzy. Při hustém sněžení se
dalo jet jen pomalu a i tak byla jízda v něm bolestivý zážitek nejen pro oči, ale i pro
celý obličej. Postupem času oblečení, ale i celé tělo rychle prochládá a tak když jsem
po 25 ujetých kilometrech konečně na parkovišti podniku, kde pracuji, jsem promrzlý
na kost a potřeboval bych, aby mě někdo z motorky sundal, dělá mi totiž potíž z ní
slézt. Tímhle způsobem dojíždíme do zaměstnání čtyři. Při příchodu do šatny podniku,
kde se převlékáme, jsme jejím osazenstvem každé ráno vítáni, jako kosmonauté, kteří
se právě vrátili z kosmu. Konec konců tak trochu i vypadáme, pomalu a nemotorně ze
sebe pomalu svlékáme všechny ty promrzlé vrstvy oblečení a sami přitom pomalu
rozmrzáme.
Užíval jsem si doma deset dní vojenské dovolené. Jako "bažant" (voják prvním
rokem vojenské služby) nepřicházelo vůbec v úvahu vybrat si dovolenou v létě, prostě
nemáte nárok a vyberete si ji nyní, řekli mi tenkrát moji nadřízení. Moje babička se tou
dobou roznemohla a lékař ji poslal do nemocnice. Byla velice nešťastná, protože neměla žádný župan a tak jsem se nabídl, že jí dojedu nějaký koupit. Nejbližší prodejna
s oblečením a textilem byla u pana Nováka na Řitce v obchodním centru (dnešní samoobsluha). Byl prostředek ledna a venku mrzlo, až praštilo. Ve větru lehoučce poletovaly sněhové vločky. Z Černolic na Řitku je to jen kousek a tak jsem se ani moc neoblékal. Navlékl jsem si jen džíny, přes košili a svetr hodil koženou bundu, obul pohorky
a na hlavu nasadil přilbu. Vyvedl jsem ze sklepa motocykl, na kterém jsem již čtvrt
roku nejel. Motor bez problémů naskočil a já vyrazil do nepohody.
Silnice na Řitku byla lehce zasněžená a vítr, pohrávající si se sněhovými vločkami tvořil při jejím okraji sněhové jazyky, které jsem s radostí projížděl. Státní silnice
Praha - Strakonice, vedoucí tehdy ještě středem obce Řitka, vypadala ale úplně jinak
než-li silnice Černolická. Místy se černě leskla a vítr na tomto podkladu předváděl se
sněhovými vločkami svůj bílý zimní tanec. Sem tam se na silnici i černě zaleskla zrnka
strusky z mníšeckých hrudkoven, která se tehdy používala k posypu silnic. Provoz na
silnici nebyl prakticky žádný a tak jsem na nájezdu na ni, před hospodou Veselka "zatáhl" za plyn a vřítil se na tuhle silnici. Abych před řitecký "obchoďák" nepřijel jako
nějaký ňouma, ale jako pořádný frajer, rozjel jsem motocykl, co to šlo. Když jsem měl
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po levé ruce prostranství před
obchodem, šlápl jsem na brzdu a
"zlomil" stroj do levé zatáčky a
výsledkem měl být efektní dojezd na
parkoviště s prudkým zabržděním. Stalo
se ale úplně něco jiného, protože jsem
dlouho nejezdil, můj odhad stavu silnice
byl špatný. Byla totiž namrzlá. Praštil
jsem sebou na bok. Motocykl jsem
během pádu odstrčil od sebe a potom
jsem si to již před diváky na terase před
obchodem, které tvořily "drbající"
řitecké dámy, uháněl dál po černém
asfaltu, ne již na motocyklu, ale po části
těla, jehož lidový název není považován
za slušný. Přede mnou se řítil můj stroj a
jiskry létající od jeho stupaček a řidítek
tak doprovodily toto moje vystoupení
před vděčným publikem i slavnostním
ohňostrojem. Zastavil jsem se až
v místech, kde je dnes restaurace
"Panský Dvůr". Zvedl se ze silnice a
rychle zjistil, že moje tělesná schránka
zůstala nepoškozená, jen zadní část těla
mě příjemně hřála. Doběhl jsem k motocyklu, motor stále běžel a jeho zadní kolo se
jako ve smrtelné křeči trhavě otáčelo. Vymáčkl jsem spojku a stroj zvedl a zjistil, že ani
on neutrpěl žádnou úhonu. Nasedl jsem, vzmužil se a bravurně zajel zpět před obchod,
kde mne přítomné dámy přivítaly jako hrdinu, který předvedl takový nádherný kousek
a vůbec nic se mu nestalo. Já jsem se tak ale rozhodně necítil a hrozně jsem se styděl,
což prozrazovala i stydlivá červeň mých tváří, té si ale přítomné dámy nevšimly.
Vstoupil jsem do prodejny pana Nováka, který aby mne uklidnil, nejdříve zanadával na
cestáře a potom vybral pro moji babičku ten nejvhodnější a nejkrásnější župan. Sáhl
jsem do zadní kapsy džín, pro peníze připravené k zaplacení. Když jsem peníze vyndal na pult, nevěřil jsem svým očím. Ty tři stovky vložené do sebe, byly pravidelně natrhané na pásky široké asi dva centimetry. Jak se to mohlo stát, to jsem nikdy nepochopil. Dodnes jsem panu Novákovi vděčný za to, že po chvíli prohlásil, "tak mi ty peníze
dej, já to s paní Kořínkovou na poště nějak vyřídím".
Který kluk vlastnící v šestnácti letech dvousedadlového "Pionýra", by si nepřál
jet prohřátou letní podvečerní krajinou, vdechovat vzduch provoněný pryskyřicí
z okolních lesů, kterou co chvíli vystřídá vůně čerstvě pokosené louky nebo vonícího
sena. Který kluk by nechtěl, aby za ním při takové jízdě seděla dívka jeho snů, držící se
pevně jeho pasu. I já měl takovou dívku, proseděli jsme spolu a s kamarády spoustu
krásných podvečerů na skalách nad černolickým hřištěm. Domů se však ode mne
z těchto posezení nikdy odvézt nenechala, i když jsem ji mnohokrát přemlouval. Proč
se tenkrát takhle chovala, jsem se dozvěděl až za pár roků po svém návratu z vojny od
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jejího otce, když jsem se s ním náhodou sešel. Ona se zatím stačila vdát a její mladší
bratr před pár měsíci tragicky zahynul právě na motocyklu "Pionýr". Vešel jsem tenkrát
za svými kamarády do černolické hospůdky, dát si jedno pivo. Lokál byl ale prázdný.
V jeho koutě seděla u stolu jediná, schoulená osoba, byl to otec mé bývalé tajné lásky.
"Tondo pojď si ke mně na chvíli sednout". Bylo k rozpoznání, že je ve špatném duševním rozpoložení, z jeho očí tekly slzy. Takové pozvání se na vesnici, kde se všichni
znají neodmítá a tak jsem si přisedl. "Tondo pamatuješ, vždycky, když jsme se dříve
potkali jsem Ti říkal, že když budeš takhle jezdit, že se na té motorce zabiješ. Svojí
holce jsem říkal, opovaž se za toho blázna sednout, jestli tě někdy za ním uvidím, zpřerážím ti nohy. A vidíš bylo to snad nějaké tajemné varování. Ty jsi tady a na motorce se
nakonec zabil můj kluk. Z jeho očí kanuly slzy jako hráchy. I já jsem byl z téhle události naměkko a tak jsem s ním tenkrát k tomu mému jedinému pivu přidal i pár panáků a zapili jsme spolu tenhle jeho veliký žal. Od téhle příhody jsem s ním již nikdy nemluvil a on po ní záhy zemřel a za nějaký čas po něm opustila tenhle svět i jeho manželka. A má dřívější tajná láska měla několik dětí a později se s manželem z naší vesničky odstěhovali a dnes ani nevím, kde žije. Život se ale nezastavil a já přestal jezdit
na svém milovaném motocyklu, který mám doma dodnes a přešel jsem na automobily,
ale to by již bylo jiné dlouhé vyprávění.
Dvořák Ant.
Vážení čtenáři, všichni jistě dobře víte, že 15. a 16. října 2010 se bude volit nové
zastupitelstvo naší obce. Protože není jisté, zda nově zvolené zastupitelstvo bude i nadále vydávat "Řitecký Zpravodaj", mám možná poslední příležitost, se s Vámi vážení a
milí čtenáři rozloučit.
Věřte, že psát každý měsíc skoro deset let do řiteckého zpravodaje nebyla pro
mne, člověka "odkojeného tovární dílnou" žádná jednoduchá záležitost. Nakonec jsem
si, ale tuhle práci zamiloval a dělám ji, jak nejlépe dovedu a rád. Prosím proto ty, kteří
shledali v mém psaní nějaké chyby, nebo snad nejsou spokojeni s obsahem mých článků, aby mi odpustili, protože jinak psát neumím a ani psát nechci. Zároveň děkuji všem
čtenářům, kteří mě v mém psaní podporují a kteří se každý měsíc těší na nové vydání
řiteckého zpravodaje. Tím mi dodávají spoustu nové energie a chuť dále psát.
Cítím, ale i povinnost tyhle lidi nezklamat a nadále pro ně pracovat. Děkuji panu
Vlastovi Vondrákovi, který zpravodaj zpracovává graficky a jako jediný z nynějšího
zastupitelstva obce, do něj občas i něco napíše. Děkuji i paní Stáně Vaňáskové, která
dělá korekturu (opravuje většinou moje chyby) a často má dost práce, protože žádný
velký "pravopisec" nejsem, zvláště když myslím na obsah a ne na pravopis. Pan učitel
fyziky Činčera mi na základní škole po opravení písemky většinou říkal, "Dvořák, fyzika za jedna, ale s tím češtinou nejsi kamarád, koukej se polepšit!" Děkuji také tiskaři
panu Novotnému z Dobřichovic, který náš zpravodaj vždy spolehlivě a rychle vytiskne.
To je vše co jsem chtěl, možná na rozloučenou říci, ale ještě jedna věc zbývá.
Přeji Vám všem šťastnou ruku při volbě nových zastupitelů naší obce Řitka.
Dvořák Ant.
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Přečetli jsme …
Zajímavý článek o budoucím směřování světové ekonomiky jsem našel na stránkách
Britské Listy.cz (www.blisty.cz)

Rok 2014: svět po splasknutí dluhopisové bubliny!
Čím kapitalismus nahradit?
Lidé intuitivně cítí, že je nespravedlivě rozdělováno jak bohatství společnosti, tak i
že platí dluhy, které nezpůsobili. Intuitivně cítí, že kapitalismus už není schopen vyřešit
jejich základní problémy, jako jsou nezaměstnanost, důstojné důchody, všeobecně dostupná zdravotní péče, atd. Začínají se proto sdružovat v iniciativách typu ProAlt, Antikapitalista a dalších. Pravděpodobně posílí i váha odborů. S nárůstem nespokojenosti s
kapitalismem se zákonitě objeví poptávka po jiném uspořádání společnosti. Mají-li tato
zdola vzniklá hnutí, ale i odbory obstát, musejí být schopní takovouto alternativu nabídnout. Nestačí do nekonečna protestovat a říkat "co nechceme", bez toho aniž bychom řekli čím - "to co nechceme" - vlastně nahradíme. Navíc v roce 2013 / 2104 očekávám splasknutí dluhopisové bubliny, která podnítí ekonomickou krizi, proti níž budou 30. léta minulého století procházkou růžovým sadem. Na základě této poznané
nutnosti vznikl i tento první pokus o nástin nové solidární společnosti. Na rozdíl od
svých židovských předků, Mojžíše, Ježíše a Marxe neslibuji ani ráj na zemi ani království nebeské, ba ani zemi zaslíbenou.

Euroatlantický prostor, přelom let 2013/2014, praská dluhopisová bublina
zažehávající II. vlnu krize v podobě státních bankrotů.
Na okraji bankrotu se potácejí nejbohatší státy světa jako USA, Francie, Velká Británie. Bankrotuje Itálie, Španělsko, Portugalsko, Řecko, Island, Bulharsko, Rumunsko,
Slovensko. Zavírají se banky a nastává kolaps ekonomiky srovnatelný svými účinky jen
s výbuchem atomové bomby. V čem je situace jiná? V období velké hospodářské krize
a v I. etapě současné krize mohl pomoci soukromému sektoru národní stát. New Deal
v době 30. let a státní "balíčky ekonomické pomoci" v současnosti jsou toho příkladem.
V I. vlně současné krize mohly bankrotujícímu státu přijít na pomoc ostatní státy a světové finanční instituce, jako tomu bylo v případě Řecka. Ve II. vlně krize, kdy nejbohatší státy samy stojí na prahu bankrotu, už jim pomoci nemá kdo! Musí si pomoci samy;
nastává etapa hledání rychlých a netradičních řešení.

Stát jako servisní organizace společnosti
Stát je v podstatě jen servisní, organizačně – výkonná složka společnosti. Laskavého
čtenáře se ptám: není jednodušší a podstatně levnější tyto funkce obsadit například výběrovým řízením, než nákladnými volbami a "stranickými" amatéry? Vždyť se nejedná
o nic jiného, než o manažerské funkce. Manažerské smlouvy by tak zcela jistě obsahovaly i pravidlo, že pokud se ukáže, že ministr na svoji funkci nestačí, bude okamžitě
odvolán! Možnost odvolání ministra v případě profesního neúspěchu je právě oním samočisticím společenským mechanismem, který nám dnes tak zoufale chybí.
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Každý, kdo spravuje státní prostředky, by měl spadat pod kontrolu NKÚ. Jeho pravomoc bych rozšířil o města a obce, aby měl možnost kontroly nad každou korunou
utracenu ze státních prostředků. V manažerských smlouvách by pak byl i paragraf, který by umožňoval propuštění kohokoliv, od ministra po starostu, pokud se mu prokáže
obohacování či plýtvání se státními prostředky.
Jednou z největších slabin Parlamentu i Senátu je legislativní činnost. Díky "lidové
tvořivosti" poslanců produkuje parlament jeden legislativní zmetek za druhým. Zákony
se tak musí i vícekrát "opravovat". Právní soustava je v ČR díky tomu tak složitá a nesrozumitelná, že se v ní nakonec už ani odborníci nevyznají. Tvorba zákonů je přitom
vrcholně odborný proces. Státní legislativní radu bych podřídil například pod Ústavní
soud, který jako jediný by měl právo vydávat zákony. Produkoval-li by zmetky, což by
se brzy v praxi poznalo, mohli by být chybující soudci Ústavního soudu také vyměněni.
Navrhuji zrušit nadbytečné státní funkce, jakou je například prezident, instituce jakými jsou Parlament a Senát, zbytečná ministerstva typu obchodu a průmyslu, pro
místní rozvoj, životního prostředí, kultury, školství, práce a sociálních věcí. Vždyť se o
všechny tyto oblasti svého života se mohou - občané v rámci měst a obcí - kvalifikovaněji a lépe postarat sami, neboť oni sami vědí nejlépe, kde je bota tlačí.

Federace měst a obcí
Reálné bohatství společnosti se vytváří prací občanů ve městech a obcích. Systém
městských států se úspěšně rozvíjel už od středověku, ať už to byla německá hanzovní
města, nebo italské Benátky, Janov či Florencie. Dnes se největší bohatství tvoří v megapolis typu New York, Bombaj, Moskva, Petrohrad, Dílí, Peking, Šanghaj, Sao Paulo,
Londýn, Paříž, Berlín, Hamburk, Mnichov, Miláno, Vídeň a dalších velkoměstech. I v
Čechách je bezkonkurenčně nejbohatším městem Praha.
Právě velká města vytvářejí nejvíce pracovních míst, největší sociální, vzdělávací a
kulturní příležitosti a "nabalují" na sebe okolní města a obce. Smysl se má z historie
poučit, a proto bych základem nového státoprávního uspořádání České republiky volil
právě města a obce.
Stejně jako stát musí podnikat města a obce, což konec konců v celé historii dělala a
o majetek mezi s sebou svedla nejednu válku. Čím lépe a úspěšněji budou obce, města i
stát podnikat, tím budou bohatší a tím i více potřeb svého obyvatelstva budou moci
uspokojit.
Volby nemají smysl na centrální úrovni, ale jen v městech a obcích, kde skutečné
bohatství vzniká. Ti, kteří jej produkují, by si sami měli mít možnost rozhodnout, na
jaké účely své daně použijí. Do centra by města a obce odváděly sedmnáct až dvacet
procent svých příjmů, obdobně, jako je tomu například v USA, z něhož by se platili jak
najatí manažeři na centrální úrovni, tak i hradila vládní spotřeba.
Převážnou část svých příjmů by si tak města a obce rozdělaly samy. Šlo by o decentralizovaný systém řízení a uspořádání společnosti, úplně opačné, než je tomu dnes. Obdobně by se dělil i majetek. V kompetenci a majetku federace by zůstala jen diplomacie, armáda, policie, státní finance a celostátní infrastruktura typu jaderných elektráren,
dopravních sítí a školské a kulturní objekty s celostátní působností typu Karlovy Univerzity, Národního divadla, Státní opery fakultních nemocnic, Akademie věd a podobně.
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Ostatní majetek by připadl městům a obcím. Z jeho výnosu by se měly postarat o
všechny potřeby svých obyvatel, včetně zdravotního, sociálního a důchodové zabezpečení.
Volby v městech a obcích by neměly být na bázi soutěže stran, ale jednotlivců. Do
voleb by kandidovali ti, kteří by splňovali požadavky dané ústavou. Mohly by být například trojkolové. V "primárkách" by se jednotliví kandidáti ucházeli o hlasy voličů,
aby mohli být zapsání na kandidátní listinu. Z těch dvaceti až třiceti nejúspěšnějších na
každou funkci by si pak občané mohli, v dalších dvou kolech, zvolit toho, kdo by měl
konkrétní funkci obsadit.
Přímou volbou by si tak mohli vybírat hejtmanem počínaje, posledním členem rady
konče. Samozřejmě, že i oni by byli odvolatelní, pokud by profesně selhali, nebo se
dopustili trestného činu. Na jejich místa by nastoupil zvolený náhradník. Forma elektronického hlasování se rozšiřuje i v tak konzervativní zemi, jakou je Velká Británie,
kde hlasování ve volbách do obecních zastupitelstev bylo možné i prostřednictvím internetu a telefonicky. Podobně i v Belgii, o Švýcarsku, kde občané v referendech schvalují i zamítají zákony ani nemluvě. Další příklad poskytla Kalifornie, kde byl předchozí
guvernér odvolán hlasováním občanů.
Jako nástroj průběžné kontroly volených zástupců v městech a obcích se - v zahraničí
- osvědčilo zejména právo občanů zamítnout v referendu jakékoliv rozhodnutí místních
zastupitelů, ať už o investicích směřovaných k nové výstavbě komerčních i nekomerčních nemovitostí, změn územního plánu či výstavbě nových komunikací apod. Stejně
tak se osvědčilo právo občanů v referendu rozhodovat i o odvolání neúspěšných
hejtmanů, starostů a dalších zastupitelů. Počet podpisů pod petici žádající vypsání referenda nesmí být u malých obcí větší než 10% voličů a u velkých měst 1% občanů. Petice, stejně jako výsledky referenda, musí být pro zastupitele závazné a budou mít z Ústavy plynoucí povinnost - se jím řídit. Platnost referenda nesmí být podmíněna
žádným povinným procentem účasti voličů stejně tak, jako je tomu již dnes v případě
obecních, krajských a celostátních voleb. Tím by měla být zajištěna průběžná kontrola
místních zvolených zástupců občany.
Vít Klíma
Plná verze na – http://www.blisty.cz/2010/9/20/art54577.html
(Na Internetu přečetl vv)
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