Zpravodaj obce Řitka - č.6/2010

Nepředběhl Mistr Jan Hus dobu?
Úryvek z jeho kázání:
Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko zlata
a stříbra. Nemají slitování. Jejich srdce zjedovatěla touhou po bohatství. Se
vším kupčí, všechno prodávají. Chceš pokřtít dítě ? Zaplať! Chceš loupit a vraž‐
dit? Zaplať a bude ti odpuštěno.
Ale pak, kdyby sám ďábel zaplatil, vstoupil by na nebesa?
A za peníze takto vydřené z chudého lidu, koně krásné chovají, čeleď nepo‐
třebnou drží, v kostky hrají a na své kuběny kožichy drahé věší, zatímco Kris‐
tus chodil bos a neměl, kde by hlavu složil.
Však poznejte se, vy zloději chudého lidu, neboť Bůh i lidé vás vidí.
Taky ho za to upálili !!

Informace z OÚ
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
konané ve dnech 28.05. – 29.05.2010 v Řitce
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Rybářské sdružení Řitka informuje
Dne 5.6 2010 pořádalo RSŘ dětské rybářské závody za účasti 24 dětí.
Umístění:
1. Aneta Šmejkalová
2. Klára Šmejkalová
3. Tereza Králová
4. Veronika Mašková
5. Erik Šturma
Nejmladší závodníci: Tereza Venzlová, Monika Metráková, Kristýna Králová
Sponzoři:
Martin Klikorka - rest. Panský Dvůr
Miroslav Jelínek - Rybářské potřeby Řevnice
Libor Stanjura - Lesy ČR
Robert Oláh
Účast na závodech byla uspokojivá. Vítězové dostali hodnotné ceny a ostatní cenu
útěchy. Všichni závodníci dostali občerstvení a nápoje. Počasí závodům přálo a ryby
braly. Závěrem děkujeme za účast a budeme se těšit zase za rok.
S díky RSŘ.
Za sdružení: Václav Vlasák

Z historie obce Řitka a jejího okolí
Při pročítání materiálů týkajících se historie našeho kraje, se nejvíce informací týká
městečka Mníšku a je to logické, protože Mníšek je a i v dávné historii byl nejobývanějším místem našeho kraje a až na tyto informace potom navazují zprávy o historii
okolních obcí, kterých je často velice poskrovnu.
Na úplné světlo dějin vychází Mníšek teprve za císaře Karla IV. (1346 - 1378) otce
vlasti požehnané paměti. Spatřujeme tu královský hrádek na místě nynějšího zámku na
skále (volil jsem název hrádek, ježto r.1348 jmenuje se hradem a r.1409 jen tvrzí) měl
asi úkol, chrániti kupecké povozy, po zdejší hlavní silnici se beroucí, před škůdci zemskými (lupiči) a sloužil zajisté králům za pobyt v čase honů, tak jako do r.1297 hrádek
Zbraslavský, než-li byl dán v držbu cisterciánů. Pod hradem bylo městečko (oppidum)
Mníšek, jehož prostranné náměstí do čtverhranu a ulice z něho pravidelně vycházející
vybízejí k domněnce, že se tu snad již ve XIII. století stal pokus o založení královského
města a přední stanice obchodu z Prahy do Bavor. Avšak protože půda nebyla příliš
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dobrá a hlavně zde scházela řeka, nevábilo toto místo cizích řemeslníků a obchodníků,
aby se tu osadili. Tak zůstal Mníšek pouhým městečkem, bez hradeb, věží a bran.
Císař Karel IV. ve své Majestátes Carolina, kterýž zákonník uveřejnil r. 1348 nařídil,
že hrad Mníšek má vždy zůstávati statkem korunním a jen na 10 let může jiným osobám k držbě býti propůjčován. V městečku byl chrám sv. Václava v rohu náměstí blíže
nynější budovy školní (dnes městský úřad), tam kde r. 1826 ještě stávala dřevěná a do r.
1874 zděná zvonice. (Farní kniha Mníšecká líčí slavnost svěcení nového kostela sv.
Václava r. 1756 a udává, že ze starého kostela vyšel průvod ke kostelu novému).
Tehdejší obyvatelé mníšečtí, jsouce pod správou rychtáře, několika konšelů a starších obce, živili se rolnictvím a běžnými řemesly, též sladováním obilí, prací v lesích a
v dolech. Četné tu byly domy hostinské, při nichž se stavovaly povozy kupecké, jedouce tudy po hlavní silnici mezi Prahou a Pasovem. Zajisté se tudy vozilo mnohé bavorské soli a vlašských a německých tovarů. Císař Karel IV. měl od roku 1363 čtvrtou
manželku Alžbětu Pomořanskou. Za touto císařovnou Alžbětou přicházelo do Prahy ke
dvoru císařskému příbuzenstvo její z Pomořan i Litvy. Tak učinil i Kejstut, syn knížete
Kejstuta Litevského. Zavítal do Prahy asi na zkušenou a za získáním lepšího vzdělání u
dvora císařského. Karel IV. tomu knížeti, který zde přijal křesťanské jméno Jindřich,
udělil k dočasné držbě hrádek a městečko Mníšek s vůkolními vesnicemi, aby odtud
získával slušný důchod. A tak vidíme r. 1372 tohoto knížete Kejstuta - Jindřicha jako
pána Mníšku a patrona kostela v Kytíně. Nelze zjistiti, jak dlouho potom držel hrádek
Mníšecký a kdy se vrátil do Litvy. Avšak v roce 1412 byl svým starším bratrem Vitoldem Alexandrem velikým knížetem Litevským, poslán ke dvoru krále Václava IV.
v jakési neznámé záležitosti. V Praze se ale rozstonal a zemřel. Pohřben jest v chrámě
Augustinianů u sv. Tomáše pod mramorovou deskou.
Z brožury "Historické paměti " bývalého panství Mníšeckého a kláštera sv. Máří
Magdaleny na Skalce vybral a upravil Dvořák Ant.
Článek byl z velké části ponechán v původním dobovém slohu.

29. červen - Sv. Petr a Pavel
Patří k nejstarším svátkům světců, které církev slaví. V Římě o něm existuje zmínka
již ve 4. století. Apoštol sv. Petr neměl školní vzdělání, živil se lovem ryb
v Genesaretském jezeře. Pro Krista opustil rodinu a jako učedník ho následoval, místo
původního jména Šimon přijal jméno Petr. Když byl Kristus zajat, Petr ho zapřel, později velice litoval svého lidského poklesku. Kristus mu před smrtí slíbil nejvyšší hodnost v církvi a po svém zmrtvýchvstání mu ji předal. Sv. Petr si byl vědom této pocty,
proto vystupoval jako hlava apoštolů. Po krátkém pobytu v Jeruzalémě, (zde byl andělem zázračně vysvobozen ze žaláře) odešel do Říma, kde založil Křesťanskou obec.
Odtud řídil 25 let církev, vykonal i četné apoštolské cesty. Předsedal prvému apoštolskému církevnímu sněmu v Jeruzalémě roku 50. Za císaře Nerona byl spolu
s apoštolem sv. Pavlem zajat, 9 měsíců žalářován a roku 67 ukřižován hlavou dolů. Od
sv. Petra odvozují svůj úřad a sídlo římští papežové (papežskému trůnu se proto říká
stolec sv. Petra). Apoštolu sv. Pavlovi, který byl umučen se sv. Petrem, se v církvi říká
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"učitel národů", protože vykonal četné apoštolské cesty a je autorem listů Thessalonským (řadícím se k Novému zákonu), v nichž vykládá otázky víry.
Podle lidové víry si toho dne žádala oběť řeka - proto se na sv. Petra a Pavla nikdo
nekoupal a dokonce ještě v 19. století se převozníci zdráhali vyjet na vodu ba dokonce i
vylovit utopence.

Pranostika pro konec měsíce Června
21.6. Na sv. Aloise poseč louku, neboj se.
23.6. Na sv. Argipinu odpočívej jenom v stínu.
24.6. Na sv. Jana otevírá se létu brána.
27.6. Prší-li na Ladislava, déšť po sedm neděl trvá.
29.6. Prší-li na sv. Petra a Pavla , bude mnoho myší, urodí se hodně hub.
Je-li od Petra až do Vavřince parno, bývá v zimě dlouho studeno.
Z knihy " Církevní rok a lidové obyčeje" vybral : Dvořák Ant.

Příhody Šumavské
Šumavský kraj, pohádka mého mládí, ale i stáří. Když jsem ho poprvé navštívil, bylo
mi krásných dvanáct klukovských let. Tehdy se nepozorovaně vkradl do mého srdce a
já se sem musím neustále vracet. Miluji šumavské hvozdy se ztepilými smrky, jejichž
větve trčí na kmenech stromů široce do stran až od samé matičky země. Miluji ta tajuplná hluboká údolí, kde jsou kmeny a větve stromů pokryty lišejníky zelenobělavé barvy, kde se kořeny staletých velikánů zoufale drží obrovských balvanů svítících do lesního šera vysokými, zelenajícími se polštáři mechu, kde v parných letních měsících panuje příjemný chlad a z podzemí se ozývá zurčící voda. Miluji ty horské potoky a potůčky, řítící se hluboko do údolí, kde se slévají v říčku. V říčku, na kterou se nedá zapomenout. V říčku zpívající za teplých letních nocí, kdy je obloha plná třpytících se
hvězd a řvoucí, když se po letní bouři její vody perou s obrovskými balvany, které jí
brání k vytoužené cestě k moři a jejímu zániku.
Projíždím malebné městečko Rejštejn ležící v hlubokém údolí na říčce Otavě, která
své krásné jméno získává o pár kilometrů výše nad tímto místem, po soutoku dvou divokých šumavských říček, Vydry a Křemelné. Před okny mého vozu defilují nádherné
výhledy na zelenající se šumavské vrcholy, lahodící mým očím. Náhle se nad jedním
z nich zvedá ve větru nad staletými smrky proti slunci žlutě zářící mrak. Co chvíli se
podobný mrak objevuje i nad ostatními kopci. Nikdy jsem tady něco podobného neviděl, až po chvíli mi dochází, že se jedná o pyl z kvetoucích šumavských smrků, který
zvedá vítr a roznáší ho po kraji. Večer se v hospůdce od domorodců dozvídám, že šumavské smrky takto kvetou pravidelně každé čtyři roky. Druhý den ráno má moje červené auto žlutou barvu, to rosa na sebe nachytala tenhle žlutý prášek, kterého je všude
plno a velká vrstva ho plave i na kalužích po nočním deštíku. "Chudáci alergici", říkám
si a jsem rád, že zatím nejsem jedním z nich.
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Je 11.4.2008, po krásném dni následuje jarní, studený šumavský podvečer. Paprsky
zapadajícího slunce zabarvují do ruda poslední zbytky sněhu na mýtinách okolních
kopců. Teple oblečen sedím se svým kamarádem Mílou u ohně, opékáme špekáčky a
sledujeme okouzlující přírodní scénu, kterou předvádí zapadající slunce s mraky na obzoru. Vedle nás v malé studánce se chladí pár "lahváčů", které jsme přinesli z chalupy.
Pramen studené, křišťálové vody vtékající dřevěným žlábkem do studánky z malého
svahu příjemně bublá. Přijel jsem před pár hodinami. V rybích sádkách na Anníně jsem
koupil několik sivenů. Zítra je Míla, který umí tyhle ryby velice dobře připravit upeče
k obědu. Po chvíli se od svého přítele dozvídám, že zítra, to je v sobotu, je u Hauswaldské kaple od devíti hodin tradiční obřad otevírání studánek. Na rtech mu visí otázka,
"půjdeme se tam podívat"? "Samozřejmě" odpovím, a nyní Vám musím tedy povědět
něco o Hauswaldské kapli.
Je to poutní místo, říká se mu tady "malé šumavské Lurdy". Patronkou tohoto místa
je Panna Marie Lurdská, patronka zázraků uzdravení a všech postižených lidí. Vlastně
se jedná pouze o jednu studánku, tu která je ve zdejším okolí dobře známá. Je to studánka, jejíž voda zázračně uzdravuje a místo u Hauswaldské kaple je místo zázraků. Ze
země zde prý na jednom místě vyzařuje i pozitivní energie, která má léčivé účinky.
Mezi zdejšími lidmi se vypráví mnoho příhod a legend o zázračných uzdravení. Za starých časů sem přicházeli poutníci až z Itálie a Tyrol. Slepí po motlitbách a omytí vodou
ze studánky prozřeli, zchromlí začali znovu chodit a zahazovali berle. Je známa i legenda, že voli táhnoucí těžký povoz se dřevem se zde v určitém místě zastavovali a kočí je nemohli přimět k chůzi a museli čekat, až se zvířata po načerpání energie sama
znovu rozejdou. Nelze se proto divit, že na tomto místě byla v roce 1820 postavena
kaplička, další, větší přibyla roku 1860 a třetí, velká kaple byla vystavěna roku 1902.
Po druhé světové válce a odsunu Němců, kteří v tomto kraji od nepaměti po staletí žili
spolu v soužití s Čechy a uzavření hranice, zůstalo tohle místo v hraničním pásmu. To
znamenalo, že civilní osoby již nesměli místo zázraků navštěvovat. Lidé si ale tohle
zázračné místo, které navštěvovali po staletí celé jejich generace, nechtěli nechat vzít a
tak sem chodili i přes zákazy. Vojenští páni proto v roce 1957 vyřešili problém velice
jednoduše a po svém. Vyhodili kapli do povětří. Místní lidé na tohle místo ale stejně
nezapomněli a pochopitelně po sametové revoluci a po otevření hranic se snaží zachránit to, co minulý režim zničil. A tak zázračný pramen byl dřevěnými koryty, vydlabanými z kmenů stromů, sveden již ne do studánky, ale do symbolicky rozevřených, zvětšených lidských dlaní odlitých z lesního skla, umístěných na kamenném podstavci. Voda přetékající z dlaní stéká po kameni a ztrácí se znovu v matičce zemi, ze které se před
chvílí zrodila. Z velké kaple zbyly jen její základy a z jedné, ze dvou kapliček jen obvodové zdi. Při kraji procházející cesty stojí v hloubi lesa nový litinový kříž se Spasitelem a podle znalců právě před tímto křížem vyvěrá ze země pozitivní energie.
V sobotu ráno mne z příjemného spánku probouzí tiché šumění, to na střechu podkrovní místnosti dopadá jemný, hustý a vytrvalý šumavský déšť. Po vydatné snídani,
smažených vejcích na slanině a rohlíků rozpečených v troubě kachlových kamen, zapitými přeslazeným čajem s citronem, vyrážíme na cestu. Nenecháme se jen tak odradit
tou trochou vody padající z nebe. Cestou zajdu ještě koupit hlavičku česneku do zdejší
samoobsluhy. Míla jde zatím napřed a má štěstí, sveze se gazíkem srňských hasičů, kteří obstarávají spolu gazíkem lesní správy pro domorodce dopravu mezi obcí Srní a
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Hauswaldskou kaplí. Já a mnoho
jiných ale takové štěstí nemáme a tak
šlapu zostra ty tři kilometry cesty
pěšky. Deštník nad mojí hlavou
vykrajuje ze zesilujícího lijavce malé,
suché se mnou se pohybující
místečko, které mě alespoň trochu
chrání před přívalem vody. Okolní
kopce jsou co chvíli zahalovány
mlhou a útržky mraků, mlha se občas
vyvalí z lesa i na cestu po které jdu.
Mé nohy čvachtají ve vodě, jsem ale
dobře obutý a jsem rovněž zachumlán
do teplé nepromokavé bundy a tak mi
tahle nepohoda moc nevadí a dá se
spíše mluvit o dalším nevšedním
zážitku. Konečně u kaple jsem
překvapen z toho, že i když již od
rána lije jako z konve, jak veliké
množství lidí se zde sešlo. Hold jiný
kraj - jiný mrav. Otevírání studánek
probíhá formou bohoslužby, kterou
slouží srňský pan farář ve dvou
jazycích, češtině a němčině. Je zde i
pěvecký sbor ze Sušice a dívky
z místní základní školy převlečené za
víly. Škoda, že počasí téhle perfektně připravené slavnosti nepřeje. Místní obyvatele to
ale nijak viditelně nevyvádí z míry. Stojím obklopen davem lidí a sleduji obřad. Kapky
deště bubnují do deštníků a pláštěnek a z okolních stromů crčí voda. Po výzvě kněze
"pozdravme se navzájem pozdravem pokoje", podávám se slovy "pokoj Vám" svou
pravici vedle stojící ženě a jsem překvapen její odpovědí "frieden". Vztahují se ke mě
další pravice okolo stojících lidí a z jejich úst se ozývá "frieden, frieden". Stojím ve
skupině německých občanů a náhle si uvědomuji, že jejich předci tady žili s Čechy
opravdu v pokoji od nepaměti a Šumava byla jejich společným domovem, byl to chudý
kraj a žilo se zde velice těžce. A potom se dostal v Německu k moci jeden svobodník a
všechny tyhle krásné vztahy mezi zdejšími lidmi rozbil a udělal z nich nepřátele na život a na smrt. A tak mě napadlo, zda tahle dnešní podání ruky s přáním pokoje, budou
znovu počátkem soužití obyvatel dvou národů. Slavnost skončila, vracím se znovu domů pěšky, cestou mě několikrát předjíždí lidmi nacpané gazy hasičů a lesní správy,
v jednom z nich jede domů i můj přítel Míla. Kolem šumí déšť a po dopadu kapek se na
kalužích dělají bubliny, bude pršet ještě dlouho. Jsem doma, mokrou bundu, kšiltovku a
deštník věším v předsíni roubenky. Otevírám dveře kuchyně, dýchne na mě příjemné
teplo od roztopených kachlových kamen a vůně bramborové polévky se sušenými houbami. Míla mi ji hned nalévá plný talíř. Chutná výtečně a zároveň zahřívá moje
prochladlé tělo. Při pojídání této dobroty mě napadá kolik asi lidí, Čechů i Němců tady
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již tahle tradiční šumavská polévka zahřála za těch tři sta let, co chalupa stojí. Jsme po
obědě, i siveni s brambory, které Míla upekl na slanině v litinovém pekáčku v troubě
byli výteční. Dnes na mě vyšlo mytí nádobí, ale zítra budu vařit já. Dáváme si ještě kávičku a po ní mě zmáhá únava a tak se jdu "natáhnout" do podkroví. Beru do rukou
knihu Karla Klostermanna "V ráji šumavském" a začínám číst. Mé oči se klíží, má mysl
se pomalu propadá do děje knihy, jsem jedním z nich, jsem jedním z těch dávných
obyvatel Šumavy, Čechů a Němců. Na střechu chalupy tiše bubnuje déšť, usínám.
Pokračování příště.
Dvořák Ant.

Základní a mateřská škola Všenory
Změny ve všenorských školách
Od 1. července 2010 dochází ve Všenorech ke splynutí mateřské a základní školy.
Tím se také mění vedení obou škol, protože novou instituci s názvem Základní škola a
Mateřská škola Všenory bude zastřešovat jeden ředitel. Na základní škole po třinácti
letech post ředitelky opouští paní Mgr. Hana Brožová a v mateřské škole se změna dotkne paní Bc. Marty Sklenářové, která ale i nadále mateřskou školu prakticky povede za
spolupráce s ředitelkou novou. Na jejich místo nastupuje vítězka konkurzu paní Mgr.
Renáta Bartoníčková.
Pro žáky i jejich rodiče je nejdůležitější informací to, že se jedná o akt převážně
administrativní a v běžném chodu školy se nic nemění.
Nová ředitelka si přináší bohaté pedagogické i manažerské zkušenosti a kontakty ze
svého působení ve funkci zástupkyně ředitele dobřichovické základní školy a organizování mimoškolní výchovy. Věříme, že budou novým impulsem k úspěšnému rozvoji
školy v naší obci.
Vladislav Veselý, ZŠ Všenory

Společenská kronika
V Červenci 2010 oslaví významné životní jubileum

paní Vilma Blehová
paní Bohumila Rubešová
paní Renata Kubíčková
Všem jubilantkám přejeme mnoho štěstí, lásky a životní pohody.
Redakce
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