Zpravodaj obce Řitka - č.8/2010

Kdo neumí mlčet, neumí ani mluvit.
Seneca.

Informace z OÚ
 Část osvětlení v ulici Zahradní, kterou odpojil a zrušil ČEZ při demontáži sloupů
s vrchním vedením el. energie, napájející tuto oblast, byla nahrazena a rozšířena ještě
o část ulice, která zatím osvětlena nebyla. Toto nové osvětlení by mělo zdejším obyvatelům začít sloužit koncem měsíce srpna. Protože v této oblasti není v zemi uložen
kabel pro veřejné osvětlení, budou z důvodu rychlého provedení stavby, lampy
osvětlení propojeny vrchním kabelem a později postupně propojovány kabelem vedeným zemí. Pro velké množství rozvodů, které jsou již v této poměrně úzké ulici
uloženy, bude třeba výkop pro uložení tohoto kabelu provést velice opatrně ručně.
 Za třídění odpadu obdržela obec Řitka od společnosti EKO-KOM za minulý rok
127.511,- Kč. Tato částka se může zdát někomu malá, ale pomůže snížit schodek,
který obec každým rokem za likvidování odpadů doplácí a je pouze na nás, zda se
příští rok zvětší tím, že budeme lépe a více odpady třídit. Likvidování odpadů je pro
obec prodělečné a proto musí obec tuto činnost dotovat. Za loňský rok to bylo
230.536,- Kč, za to by byla jedna slušně vyasfaltovaná cesta. Velký podíl na tomto
schodku mají i lidé, kteří v naší obci žijí v nově postavených domech, ale k trvalému
pobytu v obci se již někteří z různých důvodů nepřihlásí. Obec na ně tak skutečně
nedostane od státu ani korunu a ještě za ně doplácí za odpady.
Dvořák Ant.- místostarosta
 10. srpna 2010 v 16. hodin vypršela lhůta pro podání kandidátní listiny pro volby do
Zastupitelstva obcí, které se budou konat ve dnech 15. – 16. října 2010. Počet členů
Zastupitelstva obce byl schválen na Veřejném zasedání dne 24. června 2010, a to v
nezměněném počtu – 9 členů. Podle našich informací budou v naší obci kandidovat
dvě seskupení kandidátů. V některých obcích je v letošních volbách zvykem deklarovat dopředu svého kandidáta na starostu. Doufejme, že i u nás bude, ať už na
stránkách tohoto listu, nebo jinde, veřejnost seznámena s úmysly volebních seskupení a občané tak budou moci vybírat podle jejich programů.
Nezapomeňte tedy 15. – 16. října jít k volbám a vybrat si svoje zástupce pro rozhodování o obci v příštích čtyřech letech.
(vv)
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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Řitka
konaného dne 24. června v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Řitka
Přítomní zastupitelé: Pavel Zeman, Antonín Dvořák, Ivana Černá, Miroslav Poláček, Vlastimil Vondrák, Václav Rychlík, Jiří Šuligoj, Zdeněk Smejkal
Omluveni: Václav Mašek
Hosté: viz prezenční listina
Program:
1. Volba ověřovatelů zápisu
2. Závěrečný účet za rok 2009
3. Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce
4. Věcná břemena
5. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na volební období 2010-2014
6. Informace o dotacích v roce 2010
7. Výběrové řízení na nového provozovatele vodovodu
8. Zprávy komisí
9. Diskuse
Zápis z jednání zastupitelstva obce
Ad 1) Volba ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli navrženi pan Václav Rychlík a pan Zdeněk Smejkal.
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženými ověřovateli zápisu, kterými jsou pan Václav Rychlík a pan Zdeněk Smejkal
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželo se 1
Ad 2) Závěrečný účet za rok 2009
Starosta předložil zastupitelstvu obce závěrečný účet za rok 2009.
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet obce za rok 2009.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželo se 1
Ad 3) Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Starosta předložil zastupitelstvu obce zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009.
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 bez výhrad.
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Ad 4) Věcná břemena
a) Starosta předložil zastupitelstvu obce Smlouvu o zřízení věcného břemene pro Telefonica O2 Czech Republic, a.s. (pozemek 158/1 a 237/1 v k.ú. Řitka).
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene pro
společnost Telefonica O2 Czech Republic, a.s. a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželo se 1
b) Starosta předložil zastupitelstvu obce Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro Telefonica O2 Czech Republic, a.s. ( pozemek č.parc. 302) –
"11010-028171, Řitka, přepojení DCL Líšnice".
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro společnost Telefonica O2 Czech Republic, a.s. a pověřuje starostu
jejím podpisem.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželo se 1
Ad 5) Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na volební období 2010-2014
Povinností zastupitelstva obce podle zákona o obcích je stanovení počtu členů zastupitelstva obce před každými volbami. V obci nad 500 do 3000 obyvatel by měl být počet členů zastupitelstva v rozmezí 7 – 15 členů. Pan místostarosta navrhl 12 členů zastupitelstva obce (hlasování: pro 1, proti 7, zdrželo 0, návrh nebyl přijat). Pan starosta
navrhl stávající počet 9 členů zastupitelstva obce.
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce schvaluje počet 9 členů zastupitelstva pro volební období
v letech 2010-2014.
Hlasování: pro 7, proti 1, zdrželo se 0
Ad 6) Informace o dotacích v roce 2010
ROP Střední Čechy - mateřská škola
Dne 18. 5. 2010 bylo doručeno oznámení o zamítnutí projektu: Rekonstrukce a přístavba objektu mateřské školy v Řitce.
Program obnovy venkova – dotace úroků z úvěru
Dne 9. 6. 2010 zastupitelstvo Středočeského kraje neschválilo žádost obce o dotaci
úroků z úvěru v rámci Programu obnovy venkova.
Zelená úsporám
Program Zelená úsporám, který dosud poskytoval peníze na zateplení a využití obnovitelných zdrojů energie pouze rodinným a bytovým domům, rozšiřuje svoji působnost. Nově je možné čerpat dotace i na zateplení veřejných budov (školy, školky, nemocnice a další). Žádosti je možné podávat od 31. července do 31. srpna 2010. Podrobnější informace a formuláře budou zveřejněny do 15.7.2010. Vzhledem
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k předpokládaným opravám mateřské školy je tedy možnost využít této dotace na zateplení.
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci z programu Zelená úsporám
na zateplení budovy mateřské školy.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0
Ad 7) Výběrové řízení na nového provozovatele vodovodu
Starosta informoval zastupitele o připravovaném výběrovém řízení na provozovatele
vodovodu z důvodu končící platnosti stávající smlouvy. Budou poptány minimálně tři
firmy, hodnocení provede výběrová komise (váhová kritéria 85% cena, 10% investice
do majetku, 5% reference).
Ad 8) Stavební komise
Vzhledem ke skutečnosti, že již podruhé nebyla obci poskytnuta dotace na rekonstrukci mateřské školy, je nutné v letošním roce opravit střechu MŠ. Výběrová komise
ve složení M. Poláček, V. Rychlík, Z. Smejkal posoudí nabídky dodavatelů a doporučí
firmu k realizaci akce. Bude také využita možnost získání dotace z programu Zelená
úsporám.
Odpady
Předseda stavební komise pan Poláček navrhl změnit systém plateb za komunální
odpad (platba za osobu a rekreační objekt) tak, aby se platilo za používanou nádobu
(popelnice, kontejner).
Zastupitelstvo obce pověřuje předsedu stavební komise přípravou návrhu nového
systému včetně návrhu nové vyhlášky. Připravené návrhy následně předloží na nejbližším zasedání zastupitelstva obce.
Prodej pozemku
Pan Poláček seznámil zastupitele s obsahem jednání ze dne 22. dubna 2010 s panem
Ing. Souškem ohledně odkupu části jeho pozemku č.parc. 90/3 v k.ú.Řitka.
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce souhlasí s odkupem části pozemku za vyhláškovou cenu.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se
Zpráva místostarosty
V ulici Zahradní je nutné umístit 3 – 4 lampy veřejného osvětlení, které byly odstraněny při stavbě kabelového vedení společnosti ČEZ. Zastupitelstvo obce pověřuje pana
místostarostu zajištěním této akce (zjištění podmínek pro instalaci, zpracování řešení,
zpracování projektu, realizace).
Při větším dešti se před RD 313 hromadí voda, která pak pokračuje přes pozemek.
Řešením je vybudování žlabů, do kterých by se voda svedla. Zastupitelstvo obce souhlasí s vybudováním těchto odtokových žlabů a pověřuje pana místostarostu zajištěním
této stavby.
Na okraji obce se opět objevil bolševník – bude vysekán zlikvidován.
Pan místostarosta informoval zastupitele obce o opravách výtluků na komunikacích.
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Ad 9) Diskuse
Místní koeficient pro výpočet daně z nemovitosti
Místostarostka informovala zastupitele o možnosti obce stanovit obecně závaznou
vyhláškou pro všechny nemovitosti na území obce místní koeficient ve výši 2,3,4 nebo
5. Obecně závazná vyhláška musí nabýt platnosti nejpozději do 1. srpna předchozího
zdaňovacího období a účinnosti nejpozději do 1. ledna následujícího zdaňovacího období.
Takto získané finanční prostředky by bylo možné použít především na zlepšení infrastruktury v obci (opravy komunikací, veřejné osvětlení, zeleň).
Územní plán
Starosta informoval zastupitele o možnosti zapracování územní studie Veřejný park
Řitka do územního plánu obce v případě, že bude pořizována změna územního plánu,
popř. nový územní plán.
Zapsala: Ivana Černá
Pavel Zeman - starosta obce
Ověřovatelé zápisu: Václav Rychlík, Zdeněk Smejkal
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Z historie obce Řitka a jejího okolí
(pokračování)
Roku 1419 zemřel král Václav IV., proti jeho bratru a dědici Zikmundovi, králi
uherskému a německému, povstal národ český a nechtěl ho připustiti ku vládě, ježto dal
dva mistry české, Jana Husa a Jeronyma roku 1415 a 1416 v Kostnici upáliti. Tím
vznikla dlouhá a záhubná válka husitská, ve které Jan z Leskova jako man královský,
řádům církve katolické příchylný, zůstával věren císaři Zikmundovi a proti husitům
bojoval statečně a vytrvale. Zvláště se účastnil udatného hájení hradu Karlštejna proti
Pražanům roku 1422. Tou dobou jmenuje se také pánem na hradě Valdeku poblíž Hořovic. Jakkoli po celou dobu husitských válek není závažnější zmínky o osudech Mníšku a mníšecka, strádala tato krajina v běhu let válečných zajisté nemálo. V srpnu roku
1420 táhl Žižka vojensky od Prahy do Písecka a hrádek Mníšecký notně pobořil. Od té
doby se již také Jan z Leskova nepíše pánem na Mníšku , ale na Valdeku, ač provozoval na mníšecku právo patronátní i nadále a na Mníšku usazuje katolické kněze.
Dne 26. května 1424 po smrti mníšeckého kněze Matěje, určuje pan Jan z Leskova
za faráře ke kostelu mníšeckému kněze Duhka z Hořovic a když ten po dvou letech
zemřel, byl dne 23. září 1426, dle záznamů Jana z Leskova potvrzen na jeho místo kněz
Jan, syn Pešíka z Mníšku, který byl od 22. února 1424 farářem v Leštnici (Líšnici). Dá
se předpokládat, že katoličtí kněží, v divé době válečné neměli v Mníšku pokojný život,
a že se asi často před husity museli ukrývat v lesích nebo v odlehlých vesnicích mezi
lesy. (V té době to byly vlastně všechny vesnice).
Rokem 1427 přestávají zprávy o Janu z Leskova a zdá se, že toho času zemřel. Roku
1427 Táborité z hradu "Ostromeče" při Vltavě loupili zboží mnichů zbraslavských a
ostrovských, ale 23. srpna byli poblíž Mníšku zbiti a zahnáni na útěk skupinou královských vojínů, kteří přikvapili od Karlštejna.
Roku 1432 plenili tři páni z Kolovrat, Fridrich, Hanuš a Beneš držíce s husity, statek
kláštera zbraslavského ve Slapech a pobrali zde mnoho dobytka. Když je potom oloupení sedláci ve velkém houfci pronásledovali, chtějíce jim kořist odejmouti, tu páni Kolovratové se třista svými bojovníky na ně vyrazili z lesa. Deset jich zabili, mnohé zranili a třicet zajatých odvedli na svůj hrad "Libštejn" nade "Mží" (Berounkou). Za těchto
dávných válečných časů, zřejmě zanikli vsi Korutany u Kytína a Kdyčina nad vsí Čisovice, které byly zřejmě vypáleny a osadníci se rozutekli a grunty jejich divoce zarostly
lesem a jejich zbytky jsou patrné podnes. Bitva u Lipan roku 1434 zlomila moc výstředních husitů, umírněná strana husitská se smířila s obecnou církví a císař Zikmund
byl uveden k držbě království Českého. Královský zápis na manství mníšecké přešel
zatím neznámým způsobem, buď prodejem nebo dědictvím, po Janovi z Leskova
v držbu vladyky Přebora z Řepnice, jemuž císař Zikmund dne 14. června 1437, přihlížeje k věrnosti a mnohým zásluhám jeho, potvrdil držbu manství Mníšeckého se vším
příslušenstvím již dříve určeným, (s popravou a clem v Mníšku i svobodami v lesích
dobříšských). Sumu 900 kop grošů, kterými mohlo toto manství býti vykoupeno zpět ke
koruně České, zvýšil císař na 1100 kop grošů.
Z brožury "Historické paměti" bývalého panství Mníšeckého a kláštera sv. Máří
Magdaleny na Skalce vybral a upravil - Dvořák Ant.
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Pranostika pro konec měsíce srpna.
24. 8. -

Bartoloměj svatý, odpoledne krátí.
Krásně-li o Bartoloměji, vinaři se smějí.

28.8. -

Jak je teplo o Augustinu, tak bude studeno na Kateřinu.

29.8. -

Stětí svatého Jana, přestávají již parna.

Pranostika pro začátek měsíce září.
1.9. -

Jaké počasí o Jiljím panuje, takové celý měsíc se ukazuje.
Jiljí jasný - podzim krásný.
Prší - li na svatého Jiljí, budou otavy shnilý.

8.9. -

Jaké počasí na Narození Pany Marie, takové potrvá čtyři neděle.

14.9 -

Po svatém kříži, podzim se blíží.

15.9. -

Od Panny Marie Sedmibolestné teplota rychleji poklesne.
Dvořák Ant.

Mé začátky motoristické.
Motorismus byl součástí mého života vlastně již od mého mládí, kdy jsem začal vnímat svět a udělal své první krůčky. Již od téhle doby jsem se motal se svým tatínkem
okolo naší staronové "Pragovky" a spolu s ním jsem všemi smysly vnímal základy a
krásy motorizmu na začátku šedesátých let. Můj nos nasával všechny ty vůně benzínů,
olejů a vaselin, kterými bylo naše auto za ta léta provozu nasáklé. Pro mě to byly vůně,
které jsem miloval a které si dokáži vybavit dodnes. A což teprve, když jsme na autě
něco opravovali a já již jako starší mohl vzít do svých rukou klíče, šroubovák, kleště a
lehnout si pod vůz, ruce mít až po lokty černé od šmíru a pomáhat tatínkovi při opravě,
to byly zážitky na které se nezapomíná. Nechci se chlubit, ale zlé jazyky kolemjdoucích, kteří se u nás občas zastavovali, protože opravy jsme prováděli přímo na cestě
před naším domkem, často tvrdily, že jsem při těchto pracích šikovnější než-li můj otec.
Uběhla léta, vychodil jsem školu a nastoupil do učení. Naše "Pragovka" stála tou
dobou již tři roky zaprášená a osamělá v garáži a čekala, až se s ní zase jednou někdo
projede, to ale mělo ještě pár let trvat, protože tohle všechno bylo již v mých rukou.
Můj otec totiž před těmi třemi léty zemřel, bylo mu 42 let. Ať již jsem šel do školy nebo do "učňáku", jezdil jsem každý den do Prahy. Když jsem jel do "učňáku", znamenalo to vstávat ráno ve tři čtvrtě na čtyři. Musel jsem posnídat, protože bez snídaně mě
babička, která mě vždy budila, nenechala odejít z domova, a potom pěšky ostrým tempem do Všenor na vlak, bez ohledu na to, jaké bylo počasí. Vlak odjížděl v půl páté a já
většinou s několika opozdilci dobíhal poslední vagón rozjíždějícího se vlaku. Cestou
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přistoupilo pár mých kamarádů z učení, vystoupili jsme z vlaku ve Velké Chuchli, došli
pěšky k Vltavě na přívoz a potom ještě nějakou čtvrthodinku pěšky do "učňáku" podniku Mikrotechna Modřany. Pracovat se zde začínalo od šesti hodin. Podle tohoto výčtu
je jasné, že jsem měl každé ráno před začátkem směny vždy za sebou "pochodové cvičení", za které by se nemusel stydět ani dnešní příslušník jednotky rychlého nasazení.
Není proto divu, že jsem obdivoval kamarády, kteří do učení dojížděli i ze značné vzdálenosti na malých motocyklech, Pionýrech, Jawách a Mopedech. V téhle době se
v obchodech mototechny začal objevovat nový výrobek "Povážských Strojíren" "Jawa
50 - 05" jinými slovy "dvousedadlový Pionýr". Jakmile jsem motocykl spatřil na vlastní
oči, bylo mi jasné, že si ho jednou koupím. Měl jsem štěstí, protože kurs se zaměřením
získání řidičáku na tenhle motocykl probíhal v našem "učňáku" a já ho s úspěchem absolvoval. Horší bylo, jak na koupi motocyklu získat peníze. Pár měsíců jsem již sice
tvrdě šetřil, ale dát dohromady necelé čtyři tisíce, což bylo v té době dost peněz, nebylo
vůbec jednoduché. Pomohla mi nakonec babička s maminkou a peníze na můj vysněný
motocykl byly pohromadě. Chodil jsem se svými kamarády do tanečních do pasáže
"Metro" a v téhle pasáži byla i prodejna mototechny a já se zde každý týden ptal, kdy
že budou mít k prodeji motocykl, po kterém jsem tolik toužil. Mé poptávání trvalo
dlouho a prodavači mne již znali. Nakonec jsem se dočkal a když na mou stále stejnou
otázku jednou neodpověděl prodavač svým stejným nevím, ale řekl : "pozítří dopoledne
by mělo něco přijít ", myslel jsem, že se radostí zblázním. Pozítří jsem měl školu, chodil jsem do učňovské školy na Holarově náměstí, ten den jsme neměli vyučování, ale
brigádu. Uklízeli jsme hřiště, které škole
jakási dnes mě již neznámá tělocvičná
jednota zapůjčovala na hodiny tělocviku.
Hřiště bylo přes ulici naproti škole a v
dřevěné nízké budově tam byla i
hospoda. Byl krásný květnový den,
pracovali jsme pilně jako včeličky a
těšili se, že když práci dobře a rychle
uděláme půjdeme ze školy domů dříve.
Naše snažení mělo ale opačný efekt, čím
rychleji a lépe jsme pracovali, tím více
práce nám zástupce tělocvičné jednoty,
který na nás s naším soudruhem
ředitelem dohlížel přiděloval. Nejvíce to
pochopitelně vadilo mě, v mé hlavě se
honily myšlenky a ta nejhorší mne
utvrzovala v tom, že než-li se do
mototechny dostanu, budou již všechny
motocykly vyprodané a nebo zamluvené.
Na radu kamarádů jsem šel za naším
profesorem tělocviku, který měl třídu na
starosti s prosbou, zda bych mohl odejít
z brigády dříve. Učitel oblečený v tenké
teplákové soupravě s obvyklou píšťalkou
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na krku se usmál se slovy, že to nemůže rozhodnout on a poslal mne za ředitelem školy.
Nepochopil jsem, byla to bouda a předzvěst, "krásného divadelního představení" a šel
za soudruhem ředitelem. Ředitel učňovské školy, kterému jsme říkali Fera, dodnes nevím, zda to bylo jeho jméno nebo přezdívka, měl jednu vlastnost, kterou jsem tenkrát
na hřišti nevzal v úvahu. Dokázal strašně řvát (rozuměj křičet), ve řvaní se přímo vyžíval a byl na své řvaní hrdý, při řvaní se i smál a dokázal být i pořádně sprostý. Když mu
někdo zavdal příčinu a on se rozeřval, třeba ve čtvrtém patře školní budovy, tak
v přízemí stáli všichni ztuhlí hrůzou a když byla v budově otevřená okna, zastavovali se
v přilehlých ulicích chodci na chodnících, z tramvajové zastávky vzhlíželi lidé ustrašeně k oknům školy a na přilehlém strašnickém hřbitově zůstávali lidé skloněni nad hroby
bojíce se narovnat, snad v očekávání příchodu konce světa. Pokorně jsem přistoupil
k tomuto pánovi, který stál na jakési vyvýšenině nad hřištěm a s hrdostí ve tváři přehlížel pracující učně. Po nějaké chvíli, po kterou mne přehlížel, jsem se osmělil k otázce.
"Soudruhu řediteli, prosím Vás potřeboval bych dnes uvolnit z vyučování v jedenáct
hodin. Jeho holá hlava s pásem zrzavých vlasů po obvodu se ke mně otočila a z jeho rtů
vystřelila otázka, "proč"? Zamlel jsem něco o motocyklu a při tom viděl, jak se jeho
prsa zvedají v mohutném nádechu. Na nic jsem již nečekal a pomalu mizel v davu. Za
mnou se nad Strašnicemi nesl hrozný řev. "Zatímco jiní poctivě pracují, pán se na to
klidně vy---- a pojede si do mototechny koupit nějaký "prskolet", na kterém si místo
toho, aby chodil, bude vyvážet pr--- a nakonec si na něm jako spousta jiných, nám již
dobře známých individuí rozbije držku"!! Všichni na hřišti se zastavili a vystrašeně
koukali co se děje, vyděšeně se zastavili i lidé v ulici na chodnících, měl jsem dojem a
pocit, že na toho lumpa, kterým jsem byl já, koukají i tramvajáci z přibrzďujících starých tramvají jedoucích kolem po hlavní třídě. Měl jsem ošklivý pocit, že jeho řev snad
vzbudí i nebožtíky, ležící v hrobech na strašnickém hřbitově. A ve svém řevu ještě dál
pokračoval, což již nebudu komentovat, když skončil, zálibně obhlédl lidi v okolí a byl
viditelně spokojen s tím, co s nimi jeho řev provedl. Spokojeně si otřel ústa dlaní a šel
si dát s úsměvem pivo do přilehlé hospody. Já jsem byl již dávno u své práce a tak koho
se tenhle řev týkal, věděl jen můj učitel tělocviku, který se potutelně usmíval pod vousy
a pár mých kamarádů, kteří byly raději zticha. Byla to vlastně jen veliká legrace, nebýt
však mého strachu z toho, že motocykl na který jsem se tolik těšil, mi nakonec vyfoukne někdo, kdo přijde jen třeba o malou chvíli přede mnou. Konečně stojím na plošině
vlečňáku staré tramvaje číslo 16 a přijíždím na Karlovo náměstí. Vyskakuji z tramvaje
ještě dříve než-li zastaví. Přecházím náměstí a Spálenou ulicí se řítím k pasáži "Metro".
Za výlohou do pasáže stojí šest motocyklů, na sedadlech čtyřech z nich jsou napsána
křídou jména. To je dost, že jsi přišel, říká známý prodavač, tak který z těch zbývajících dvou si vybereš a za chvíli se již bělá mé jméno napsané křídou na sedadle motorky. Máš ji rezervovanou do zítra do čtyř hodin odpoledne, tak koukej přijít. Tu noc
jsem nespal, druhý den jsem pracovní dobu v "učňáku" doslova protrpěl. Jsem znovu
v prodejně mototechny. Prodavač staví můj nastávající stroj doprostřed místnosti, otevírá palivový kohout a prošlapuje párkrát startovací páku, potom zapíná spínač zapalování, znovu šlápne na páku a motor stroje zavyje ve vysokých otáčkách, jsem spokojen.
Prodavač vypíná motor a já vyrovnávám účet. Vyvádím nyní již svůj motocykl na Národní třídu, ale bojím se na něm jet, protože provoz se mi zde zdá příliš silný. A tak
stroj vedu podle Národního divadla přes křižovatku a po nábřeží až před Vyšehradský
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tunel. Až tady zastavuji. V tašce mám sebou malý dvoulitrový kanystr s benzinem a tak
jej zde liji do nádrže. Na oči nasazuji brýle, ochranná přilba tehdy ještě nebyla povinná.
Otevírám benzinový kohout, tisknu kolíček přeplavování karburátoru a při zapnutém
zapalování a přidání plynu šlapu na startovací páku, motor zazpívá ve vysokých otáčkách. Svádím motocykl s chodníku na vozovku, usedám, mačkám spojku, nohou řadím
jedničku a pomalu pouštím spojku a přidávám plyn. Rozjezd nebyl napoprvé nic moc,
ale jedu, řadím, vlahý větřík vanoucí od Vltavy ofukuje mou tvář a zároveň se dostává i
pod moji volnou košili a příjemně hladí celou horní část mého těla, motor tiše vrní. Jedu pomalu a vychutnávám si všechny tyhle, pro mne doposud nepoznané slasti. Motocykly a auta se tehdy ještě zajížděly a doporučovalo se ve volnějším režimu najet alespoň 2000 kilometrů. Kvalitní zajetí se projevovalo na životnosti a výkonu stroje a já
svoji motorku zajížděl pečlivě. Po necelé hodině jízdy již stál můj stroj na dvorku našeho domku v Černolicích a já se touhle jízdou zařadil v necelých šestnácti letech mezi
motoristy. Od těch dob jezdím stále a vyzkoušel jsem snad úplně všechno. A pan ředitel
Fera - ten měl pravdu. Od doby, kdy jsem si koupil tuhle motorku, jsem si skutečně vyvážel p---- a pěšky jsem toho moc nenachodil a držku, rozuměj (ústa) jsem si nabil také
několikrát. Nedivte se litr benzinu stál tenkrát 2,30 Kč a můj stroj ho spotřeboval asi 3
litry na 100 km. Nakonec ještě zbývá poděkovat mému "andělíčku strážnému" za to, že
jsem tenkrát tohle moje "bláznivé" období ve zdraví přežil, a že na mě pro ten tehdejší
příval práce, který jsem mu připravil, nezanevřel a snad mne ochraňuje dodnes.
Dvořák Ant.

Společenská kronika
V Září 2010 oslaví významné životní jubileum

paní Věra Šuligojová
paní Bohuslava Kopecká
paní Dagmar Nováková Mazačová
paní Jaroslava Bláhová
paní Jana Sléhová
paní Milada Leiblichová
Všem jubilantkám přejeme mnoho štěstí, lásky a životní pohody.
Redakce
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