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O penězích
Peníze ještě nikoho neučinily bohatým..
L. A. Seneca

Informace z OÚ
 Zima se letos opravdu vydařila, ale podle přísloví : "Čeho je moc, toho je příliš" a
"Všeho moc škodí", se Vám přiznám, že když slyším anebo čtu další varování před
silným sněžením a velkými mrazy, mám z toho velké mrazení v zádech i já. Je ráno
11.2.2010 a dopisuji tenhle článek, předpověď vyšla, je - 8°C a přes noc napadlo
dalších 10-12 cm sněhu. Pokolikáté již? Ruce mě pálí a prsty znovu nabývají cit po
prohazování a prohrnování sněhu okolo domu, v přilehlé ulici a u úpravny vody, ale
to jistě znáte všichni. Sníh již nemám kam odklízet a stejné je to okolo obecních cest.
Cesty v obci dnes prohrnoval pan Filípek již od pěti hodin ráno, podklad a okraje
cest pod nově napadaným sněhem jsou ale zmrzlé a tak je pluh kopíruje a prohrnutí
sněhu není dokonalé a nedá se s tím nic dělat. Jiný problém vznikne, když teplota
vystoupá ve dne nad nulu a v noci přimrzne, rázem je zde ráno náledí. Je nutno cesty
posypat, ale posypový materiál se přes den protaví do ledu, v noci vše umrzne a druhý den ráno můžeme posyp opakovat. Na posyp celé vesnice je zapotřebí rozvézt asi
8 m3 posypového materiálu a tento materiál je třeba někde v suchu skladovat, musí
ho někdo naložit na sypač a proto tuhle práci pro obec dělá na objednání firma Komwag. Nesypou cesty jenom u nás a tak se může stát, že posyp objednám ráno, ale
sypač přijede až odpoledne. Jeden posyp obce přijde asi na 10.000 Kč. Sypeme proto
jen problémové a nejvíce užívané úseky cest a když je skutečně kalamita. Pochopitelně při různých problémech, ať již s prohrnováním cest, nebo s náledím, je možno
zatelefonovat nebo zajít na OÚ a po dohodě se pokusíme problém vyřešit. V žádném
případě ale nemohu posílat pana Vaňáska s traktůrkem prohrnovat sníh do míst, kde
je to nebezpečné, nebo kde hrozí poškození cizího majetku. Řidičem traktůrku je pan
Vaňásek a vše záleží pouze na jeho rozhodnutí. Totéž platí i o panu Filípkovi, který
prohrnuje v naší obci sníh s velkým traktorem. Jsem rád, že zatím ještě bydlíme a žijeme na vesnici a nemusíme dýchat smog, se kterým má zrovna v této době problémy Praha, ale zároveň máme zatím i trochu smůlu. Naše cesty nebudou v zimě tak
uklizené jako na Václavském Náměstí v Praze a tak zvažujme, co je lepší? Žádám
Vás všechny a prosím o pochopení této mimořádné situace a zachování soudnosti.
Děkuji.
 Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu je nutno zaplatit na OÚ do čtvrtka
1. dubna 2010. Způsob a cena platby zůstává stejná jako v minulém roce (500,-Kč na
osobu přihlášenou k trvalému pobytu v obci a 500,-Kč za nemovitost v obci, určenou
k rekreaci). Připomínám, že oproti zaplacenému poplatku budou vydávány lístky
(jsou již k dispozici), které si občané nalepí na své svozové nádoby (popelnice). Kdo
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nebude mít od 2.4.2010 (pátek), tento lístek na své svozové nádobě nalepen, nebude
mu již tato nádoba vyvezena. Jedna svozová nádoba 120 litrů připadá na čtyři osoby
přihlášené k trvalému pobytu v jedné nemovitosti. Jestliže jsou v jedné nemovitosti
přihlášeni k trvalému pobytu více jak čtyři občané, je možno na OÚ požádat o větší
svozovou nádobu (240 litrů). Pro případ, že občané potřebují jednorázově zlikvidovat větší množství odpadu, je možno na OÚ zakoupit pytel na tento odpad za cenu 50
Kč / kus.
 Upozorňuji, že je rovněž nutno zaplatit na OÚ poplatek ze psů, který činí 200 Kč za
jednoho psa.
Dvořák Ant.

Z historie obce Řitka a jejího okolí
Masopust.
Třídenní svátek, který nemá ve své podstatě mnoho společného s liturgií, ale přece je
plně podřízen běhu církevního kalendáře. Masopust se slavil ve dny předcházející Popeleční středě, jíž začínal čtyřicetidenní půst, končící o Velikonocích. A protože se datum oslav Velikonoc měnilo, byl pohyblivým svátkem i masopust. Podle toho, kdy byly
Velikonoce, mohla masopustní neděle připadnout na dny od 1. února až do 7. března.
Popeleční středa se slavila od 4. února do 10. března. O masopustních rejích z Čech a
Moravy jsou dochované zprávy již ze 13. století, i když je svátek svým původem zřejmě ještě staršího data. Mnozí badatelé spojují rej masopustních masek s tradicí předkřesťanských pohanských obřadů, na něž navázala činnost církve podle zásady, co nelze potlačit, je nutno převzít a uzpůsobit vlastní potřebě. Čeští mravokárci vystupovali
proti rozpustilostem, které se o masopustech děly, aniž by však přísná kritika ubírala
cokoli z dobré nálady lidí. Masopust slavili všichni, od nejchudšího až po panovníka. Je
známo, že čeští králové v tu dobu strojily hostiny, kam zvali nejen šlechtu, ale později i
zástupce městského stavu. Panovnické masopustní reje se po třicetileté válce přenesly
z Pražského hradu na císařský dvůr do Vídně. Roku 1725 byla součástí masopustu
maškarní "selská svatba", při níž byl za českého sedláka přestrojen kníže Auersperg, za
hanáckého hrabě Harrach. Masopusty se slavily na venkově i ve městech, kolem poloviny 18. století se začaly pořádat zvláštní taneční zábavy zvané "reduty". Zpočátku byly
přístupné jen vyšším vrstvám, později všem zájemcům. Prvá "reduta" se pořádala
v Praze roku 1752. Přípravou na masopust býval čtvrtek před masopustní nedělí, nazývaný "tučný čtvrtek" či "tučňák". V mnoha usedlostech mu předcházela zabíjačka. Tradičním jídlem byla k obědu vepřová pečeně s knedlíkem a zelím, k tomu džbán dobrého piva. Panovalo přesvědčení, že na "tučný čtvrtek", má člověk jíst a pít co nejvíce,
aby byl celý rok při síle. Hlavní masopustní zábava začínala o masopustní neděli. Toho
dne byl oběd bohatý, ale přece jen netrval příliš dlouho, protože se všichni chystali do
hospody k muzice. Někdy se tancovalo i přímo na návsi. Toho dne ani ti nejšetrnější
nehleděli na grošíky. Pivo teklo proudem, muzikanti se měli co ohánět. Tanec se protáhl až do rána. Také o masopustním pondělí se pokračovalo v zábavě a tanci. V mnoha
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vsích se toho dne konal "mužovský
bál", kam neměla svobodná chasa
přístup. Tancovali jen ženatí a vdané.
V mnoha oblastech věřili, že jak
vysoko bude selka při tanci
vyskakovat, tak vysoké vyroste toho
roku obilí či len. Vyvrcholením
masopustu bylo úterý. Toho dne
procházely
venkovem
průvody
maškar, ve staročeských městech se
hrála
masopustní
divadelní
představení, secvičená obvykle žáky.
Obchůzky masek většinou neměly
žádná závazná pravidla, záleželo na
vtipu a pohotovosti "maškarádů", jaké
taškařice se budou provádět. Hlavním
smyslem bylo pobavit sousedy i sebe.
Čím byla maska pitvornější a budila
větší pozornost, tím lépe. Při
návštěvách
domů
se
zpívalo,
tancovalo, přednášely se vinše,
žertovalo se na úkor hospodáře a
hospodyně. Masky byly všude
pohoštěny něčím k zakousnutí a
především pálenkou a pivem, což
ještě zvyšovalo veselí a rozpustilost.
"Maškarády ještě dostávaly výslužku, peníze, mouku, vejce, máslo, mák, jablka. Za
tyto dárky chasa pila večer v hospodě. Masky byly rozmanité a závisely na vtipu a dovednosti mládenců. Bylo však i několik masek tradičních, které se objevovaly každoročně. Pravidelně v průvodu chodíval medvěd, někdy vedený na řetězu medvědářem.
Medvěd měl na sobě buď naruby obrácený kožich či oděv z pytloviny pošitý hrachovinou, na hlavě mu seděla umně zhotovená medvědí hlava. Jinou tradiční maskou byla
"klibna" (šiml, kobyla, koníček), skrývající často dvě osoby. Jí podobná byla "brůna",
ze severních Čech, jež však měla na hlavě rohy, aby budila hrůzu. Častý byl Žid
s pytlem na zádech, bába s nůší, kominík se žebříkem, kozel a řada dalších.
S masopustem byly spojeny i masopustní divadelní obchůzkové hry. Renesanční a barokní žákovská představení bývala rozverná a plná vtipů. Nejčastějším námětem byla
hra s "Bakchusem", při níž byl se vší vážností souzen "pán ožralců", aby byl posléze za
nesčetné prokázané nešlechetnosti odsouzen a potrestán, třeba vhozením do kašny na
náměstí. Ohlasem těchto her byly proslulé jihočeské obchůzkové masopustní hry, stejně
jako pochovávání Bakchusa maškarády. Na Nymbursku se o masopustu konal "šplochan". Ženy ze vsi objely s muzikou ves a potom se sešly u jedné z nich na hostině, na
níž všechny něčím přispěly. Hodování a popíjení trvalo až do večera, kdy se šlo
k muzice. Na Boleslavsku se zase slavila zábava "šedivek". Děvčata obešla po ukončení přástek či draní peří ves, aby všechny pozvala na slavnost. Od hospodářů obdržela
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příspěvek. V úterý pak objelo obec několik vozů s hudbou, s děvčaty a žertovnou svatbou, již uzavíral "pan Šedivý a paní Šedivá". Následovala společná veselice
s pohoštěním. Téměř všude končila o masopustním úterý zábava přesně o půlnoci. S ní
zatroubil ponocný na roh a rychtář či některý z radních vyzval všechny, aby se v klidu
rozešli domů, protože nastala středa a s ní předvelikonoční půst. Mnohde končili o půlnoci muziku symbolickým pochováním basy, znamenalo to, že si hudebníci během
půstu nezahrají. Na panství Kouty u Domažlic bylo zvykem, že se dudy a housle zabalily do smutečního oděvu a symbolicky se pohřbily. Lidé věřili, že pokud budou o masopustu tancovat přes půlnoc, objeví se mezi nimi ďábel, často jako cizinec v zeleném
kabátě.
Z literatury vybral a upravil: Dvořák Ant.

5. únor - Sv. Agatha
Svatá Agatha (lidově Hata) byla křesťanská panna umučená roku 251 Římany proto,
že odmítla vzdát se své víry. Nejprve se ji žalářníci snažili přivést ke hříchu a po 20 dnů
ji drželi v nevěstinci. Když zjistili marnost svého počínání, mučili ji pálením na žhavém
uhlí, uřízli ji prsy. Stala se patronkou sicilského města Catanie, podle víry pomáhala
proti moru, hladu a ohni. Byla také ochránkyní před výbuchy sopky Etny. Pro spojitost
s ohněm, jímž byla umučena, ji uctívali zvláště skláři. V lidovém zvykosloví se objevuje jen sporadicky, na rozdíl od rakouských zemí, kde byla velice oblíbená. Chléb svěcený v den sv. Agathy jedli lidé i dobytek, chránil pole před škodami. V okolí Bzence
světili lidé vodu, jíž na ochranu před škůdci kropili zahradu a pole. Též se věřilo, že
kdo se napije vody posvěcené toho dne, neuštkne ho žádný had.- Svatá Háto, prosíme
za to, nedopúščej našemu příbytku, ani našemu dobytku.
Dvořák Ant.

Zabíjačka.
Časné mrazivé ráno. Probíhal jsem úzkou, ve vysoké vrstvě sněhu prošlapanou cestičkou před naším domem a krátil si tak dlouhou chvíli. Popel, který zdrsňoval její povrch zakrývala od jedné strany sněhová návěj, kterou navál mrazivý noční vítr ze sněhových vloček snášejících se pomalu k zemi. Tmu prozařovalo ranní svítání a blížil se
konec měsíce února. Byl jsem malý kluk a do tváří mě štípal ostrý mráz. Tohle moje
počínání mělo však svůj význam. Konečně nadešel den, na který jsem se hodně těšil.
Zabíjačka. Snad, abych doma nepřekážel, řekl mi děda : "Zajdi občas ven na cestu, poslouchej a až uslyšíš od Řitky "kozí dech" pana řezníka, přijď mi říct ". Vždy nám zabíjel řitecký řezník pan Hnilička, kterého si naše rodina pro jeho řeznické umění velice
považovala. Byl kamarád s mým dědou a pracovali spolu na mníšecké šachtě. "Kozí
dech" byl motocykl značky "Manet", na kterém pan Hnilička jezdil a děda ho takhle
legračně nazýval proto, aby tím pana Hniličku pozlobil. A skutečně, po nějaké chvíli
donesl vítr k mým uším vysoký tón motocyklového motoru. Běžel jsem to říci dědovi.
Netrvalo dlouho a na motorce přijel "sněhulák", když ze sebe otřásl a oprášil sníh a
svlékl kožich a beranici, vyklubal se z něho najednou pan řezník. Děda ho v kuchyni
pohostil čajem s rumem a vánočkou. Pan řezník vybalil z kožené brašny své nářadí a
zatímco popíjel již zmíněný čaj, já jsem obdivoval jeho jateční pistoli, patrony, ale líbily se mi i jeho nože, sekáček a sekyra. Říká se, že "pašík" má nejvíce přátel, což je
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skutečně pravda a příbuzní se opravdu jako každým rokem dostavili. Byli ale pozváni a
vítáni, protože bylo třeba každé pracovité ruky. "Tak jdeme na to", řekl po chvíli pan
řezník. Chlapi v kuchyni se zvedli, teta vzala kastrol na zachycení krve, do kterého hodila trochu soli a mě vzala babička za ruku a řekla, pojď se mnou do pokoje, tam počkáme až ho zabijou. Starala se o čuníka celý rok a tak jí ho bylo líto a nechtěla být u
toho "mordu". Vyšli jsme ven z pokoje, až když chlapi přinesli mrtvého pašíka
v neckách nahoru ke vchodu do domu pod přístřešek. Nebyla to žádná legrace a lehká
práce. Tenkrát se chovala prasata na maso a i na sádlo, takže takový vykrmený čuník
vážil kolem tří metráků, někdy i více. Bylo třeba ho v neckách vynést 3x po třech schodech a to byl od zúčastněných opravu výkon. Pan řezník posypal prasátko smolou a začal ho polévat vařící vodou a zvláštním "zvonkem" a nožem zbavoval jeho kůži štětin.
Používal k tomu i dva řetězy podvlečené v neckách pod jeho tělem a současně s nimi s
pomocí dědy si čuníka v neckách pootáčel. Sledoval jsem se zaujetím tuhle práci a znal
jsem dopředu každý její detail a i dnes bych ji dovedl dokonale popsat, což ale nechci,
protože záměr mého článku je zcela jiný. Horkou vodou opláchnuté prasátko
v neckách, zbavené štětin bylo čisťounké jako novorozeně. Aby mohl řezník provádět
další úkony, bylo třeba zavěsit ho za zadní nohy na rozporku a vytáhnout na provaze
provlečeném přes kladkostroj ke stropu přístřešku. Tři chlapi zabrali za provaz a prasátko se pomalu zvedalo ke stropu. Když již bylo nahoře, ozvala se rána, to praskl ocelový závěs, kterým byla kladka zavěšená na trámu. Prase spadlo ladně zpátky do necek.
Svým rypákem, kterým je celé projelo vystříklo skoro všechnu špinavou vodu plnou
štětin slepených smolou na okolo stojící. Ve stejné vteřině, ale ne již tak ladně k praseti
do necek "ulehl" i můj děda, a protože již v neckách nebylo místo, ostatní dva muži,
kteří byli také zrovna v silném záběru za provaz si "ustlali" ve špinavé vodě kolem necek. Když se děda vyškrabal z necek, vše rychle opravil. Tentokrát se vytažení a pověšení prasete povedlo. Děda se šel převléci a zabíjačka pokračovala dál. Kuchyně byla
plná páry a na řeznický vál na stole skládal řezník vařené maso, které "lovil" ve velikém hrnci na kamnech. Za chvíli měl již každý z přítomných na talíři kus ovaru dle
svého výběru a k tomu patřila hořčice, křen a krajíc měkkého chleba. Byla to pochoutka
a já se na ni vždycky moc těšil. Řezník se činil a za chvíli již byl na vále připravený
prejt na jitrnice. Stál jsem vzadu za válem a ochutnával tu lahůdku, a obdivoval jsem,
jak se jitrnice naráží. Pan Hnilička se mnou špásoval, dával mi ochutnávat ty nejlepší
kousky masíčka, ukázal mi, jak se jitrnice naráží bez narážečky, jenom tak rukama a
z legrace mi nabízel, abych si vybral za nevěstu jednu ze tří děvčat, které má prý doma
a já se příšerně styděl a asi i červenal. Pan řezník udělal a dal vařit nejdříve jednu jitrnici na ochutnávku a když dědovi a babičce chutnala, začal narážet další a po nějaké době
byly jitrnice vařené. Se stejným postupem následovaly jelítka a nakonec namíchal ve
velkém škopíku směs do tlačenek, naplnil je a dal pomalu vařit. Potom se začal věnovat
venku visícímu zbytku prasátka, nejdříve stáhl z jeho hřbetu "krupon", což byla hřbetní
kůže, která se musela odevzdávat a otec ji odvezl do Prahy na jatka. Babička vždy litovala, co by z té kůže navařila sulcu (huspeniny). Sádlo na hřbetě pašíka bylo vysoké a
pan Hnilička ho v pásech odřezával a v kuchyni již se ženské činily a krájely ho na
kostky, a škvařily ve velkém hrnci. Když odřezal všechno sádlo, rozkošeroval ještě
zbývající maso z čuníka. Ve verandě domku se všude něco chladilo. Na prknech pokrytých papírem to byly jitrnice a jelita, na dlaždicové podlaze se na rozloženém papíru
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chladilo maso, ke kterému po chvíli přibyly ještě tlačenky zatěžkané mezi dvěma prkny. Na pana řezníka zbývala poslední práce, zavařit do vývaru, ve kterém se vařil ovar,
kroupy smíchané s krví a dovařením polévky pověřil dědu. Polévce se říkalo v našem
kraji "zabíjačková" a nebo "černá". Název který je dnes rozšířen a oblíben "prdelačka",
byl tehdy neznámý. Začínalo se stmívat, pan Hnilička se rozloučil, oblékl kožich, na
hlavu nasadil beranici, tašku s nářadím a s výslužkou hodil přes rameno, osedlal svůj
"kozí dech", který předtím nastartoval a zmizel v záplavě sněhu. Ještě notnou chvíli
přinášel vítr vanoucí od Řitky a nesoucí s sebou sněhové vločky k mému uchu i vysoký
tón motoru jeho motocyklu. Polévka byla dovařena a mě čekala práce, roznést po vsi
našim příbuzným, sousedům a známým výslužku. Připravovala ji babička, bylo to každému trochu polévky, pár jitrnic, jelítek a někomu i kousek masa. Babička nikdy nezapomněla poslat výslužku i některé potřebné rodině, která na tom nebyla zrovna nejlépe.
Ledničky ani mrazáky nebyly a takové množství dobrot nešlo uchovávat dlouho a tak
se příbuzní, sousedé a známí takhle mezi sebou obdarovávali a měsíc leden, únor a březen byl plný dobrot ze zabíjaček a výslužek. Když jsem dokončil roznášku, byla již
tma. Loučili se i poslední příbuzní, teta (babiččina sestra) měla na zádech "ruksak", jak
se tehdy říkávalo dnešnímu batohu s výslužkou a strýc nesl v ruce ve veliké pětilitrové
bandasce polévku. Doprovázel jsem je s babičkou k poslednímu světlu v ulici u černolických skal , kde strýc řemínky připnul pod světlem na podrážky bot tety a potom i
sobě zvláštní železa s ocelovými hroty zabraňující uklouznutí a potom již zamávali a
zmizeli ve tmě a sněhových vločkách, které se sypaly z oblohy. Šli lesem na vlak do
Všenor a odtud jeli do Zadní Třebáně, kde bydleli. Byl pořádný mráz, vběhl jsem zpátky do kuchyně. Na sporáku se škvařilo ve velikém hrnci sádlo a další ještě maminka
s tatínkem krájela na kostky. Ve verandě se ve velikém hrnci chladila "černá" polévka,
se kterou se muselo až do úplného vychladnutí co chvíli zamíchat, jinak polévka zkysla. Starala se o to babička. Škvařila sádlo a míchala s polévkou, což trvalo hodně přes
půlnoc. Na druhý den jsem se probudil až pozdě dopoledne. Sněžení v noci ustalo, ledové květy na okně ložnice se měnily ve stékající kapky vody. Měly to na svědomí sluneční paprsky, které již pronikaly zčásti roztátými okenními tabulkami do místnosti.
Venku zářilo slunce. V kuchyni byli všichni v plné práci. Babička doškvařovala sádlo a
toho vyškvařeného byl již plný kameninový padesátilitrový sud. Vedle stál veliký kastrol teplých škvarků. Dal jsem si jich pár na talířek, posolil a s měkkým chlebem to byla
lahůdka. V troubě kamen se pekly vrabci, (odřezky masa se sádlem). Maminka je dávala do sklenic, které uzavřela skleněným víčkem s červenou gumičkou, víčko přichytila
ke sklenici sponami a maso zavařila. Takhle zavařovala i zabíjačkovou polévku. Vrabce jsem také ochutnal, byly to pořádné kousky dlouhé asi 10 centimetrů, masíčko bylo
dozlatova upečené a chtělo jen trochu přisolit. A tak jsem mlsal a ochutnával, co mi
zrovínka přišlo pod ruku, jitrničku, pláteček tlačenky světlé, tmavé a nakonec jsme měli
k obědu zabijačkovou polévku, kterou miluji a zbytek zabíjačkového gulášku od včerejška s houskovým knedlíčkem, který již babička stačila uvařit, prý abychom se nepřejídaly jenom chlebem. A tyhle dobroty byly od zabíjačky každý den na našem jídelníčku. Nešly tehdy uschovat a musely se sníst a když to trvalo týden, byli jsme rádi, že
uvařila maminka s babičkou sulc a mohli jsme si dát k jídlu alespoň něco kyselého.
Když to trvalo čtrnáct dní, zdálo se mi o krupicové kaši, kynutých povidlových knedlících a zemlbábě. Konečně se vše dojedlo. Sníh zmizel a povolily i noční mrazíky a vět8
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šinu dne svítilo sluníčko. Jívy se obalily žlutými "kočičkami" a jejich koruny se naplnily bzukotem včel. Na zahrádce rozkvétaly bledule a sněženky. Z lesa nade vsí se ve
stružkách po stráních všude valila voda. Vzduch začínal mít zvláštní svěžest a vůni,
bylo to znamení blížícího se jara. Jednou odpoledne vynosil děda z kůlny velká suchá
polena z třešně a ze švestky. Osekal z nich kůru, naložil do nůše, vzal ji na záda a povídá, "pojď se mnou k Holečkovům, odnesem tam to dřevo, zítra budeme udit maso". Zajásal jsem radostí, od zabíjačky uplynulo již pár týdnů a čerstvé uzené maso to byla ta
největší dobrota, kterou jsem zbožňoval. Druhý den odešel děda udit maso brzy ráno,
ještě večer ho vyjmul z láku, navlékl na háčky a nechal okapat. Byla ho plná nůše. Udělat dobré uzené, to bylo kus umění. Nejvíce záleželo na naložení masa, na nasolení a
jak dlouho leželo v láku. Děda byl v tomhle mistr, maso měl naložené ve dvou kameninových nádobách a do jedné přidával mezi kousky masa česnek, takhle se nakládá maso na Moravě a to jsem měl také nejraději. Podobně naložil i pár "řemenů" špeku. Udírnu bylo třeba nejdříve vytopit měkkým dřevem a teprve když byla prohřátá, zavěsil maso a začal topit dřevem třešňovým a švestkovým. Udilo se od brzkých ranních hodin až
do večera. Holečkovic udírnu v komíně jejich domu, kde se dalo vyudit větší množství
masa, využívala k uzení velká část lidí z vesnice a pan Holeček ji ochotně půjčoval a
byly dokonce zamluvené termíny, kdy a kdo bude u Holečků udit. Nesl jsem dědečkovi
oběd, vešel jsem ze dvora do sklepení domu. Bylo to tady jako v pekle, u paty komína
probleskovaly kulatými otvory v plechových dvířkách žhavé uhlíky s plameny. Do začernalé místnůstky vnikalo malým okénkem i denní světlo a oči si pomalu zvykaly a
pronikaly i do jejich tajemných koutů. Děda snědl oběd, sáhl do kapsy pro malý nožík a
mnou očekávaný okamžik byl tady. Otevřel velké plechové dveře na komíně, posvítil
do prostoru za dveřmi baterkou a v jejím světle se objevily zlatavé kousky uzeného masa. Nožíkem odřízl z jednoho kousku plátek masa a dal mi ho. Ukousl jsem si a v mých
ústech se rozlila ta nádherná chuť a vůně čerstvě uzeného masa. Jedl jsem ho pomalu a
ukusoval jen malé kousíčky, abych si tenhle požitek co nejvíce vychutnal. Po druhé
jsem šel za dědou až večer. Sklep byl plný vůně uzeného, které děda právě skládal do
nůše vyložené papírem. Šli jsme domů ztemnělou vesnicí a ta nádherná vůně teplého
uzeného se šířila všude kolem nás. Doma jsem pomohl vyložit maso na velký vál, kde
chladlo a ochutnával vytékající šťávu, která na dřevě válu rosolovatěla. Jeden pěkný
kousek masa děda nakrájel a měli jsme ho k večeři s chlebem a hořčicí. Druhý den část
masa maminka zavařila, a mohu Vám říci, že to byla úžasná dobrota, když se taková
sklenice v létě otevřela. Zbytek masa visel i se s řemeny špeku ve spíži a tak nebyl problém, když mě přepadla "mlsná", vzít nůž a jít si kousek ukrojit. Velice rád vzpomínám
na tyhle chvíle, které žel bohu z našeho života, spěch a tempo moderní doby již úplně
vymazalo. Tak to chodilo na vesnicích v našem kraji v mém mládí. Aby všechny ty
dobroty mohli lidé mít a pochutnávat si na nich, musel každý ještě mimo svého zaměstnání odvést pořádný kus poctivé práce. A protože si toho byl každý vědom, nikdo
nikomu nic nezáviděl. Lidé se měli rádi, sousedé a příbuzní si pomáhali. Pochopitelně
tím odpadla spousta zbytečných a nepříjemných starostí a tak si lidé dokázali užívat
spokojeně klidného života daleko lépe a více, nežli nyní my v dnešní přetechnizované a
bláznivé době. Myslíme si opak, ale není to pravda.
Dvořák Ant.
9
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MŠ Řitka informuje
Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy Řitka pro školní rok 2010 / 2011
1. předškolní děti, dítě a alespoň jeden z rodičů trvale hlášeni v obci Řitka
2. děti s celodenní pravidelnou docházkou, alespoň jeden z rodičů a dítě trvale hlášeni v obci Řitka
a) dítě, které má v MŠ Řitka staršího sourozence ve školním roce 2010/2011
b) dítě matky samoživitelky
c) děti v pořadí dle dosaženého věku
K zápisu se mohou dostavit děti narozené do 31.3. 2008 a starší
3. děti s celodenní pravidelnou docházkou, alespoň jeden z rodičů a dítě trvale hlášeni v obci Líšnice, Černolice
a) předškolní děti, alespoň jeden z rodičů a dítě trvale hlášeni v obci Líšnice,
Černolice
b) dítě, které má v MŠ Řitka staršího sourozence ve školním roce 2010/2011
c) dítě matky samoživitelky
d) děti v pořadí dle dosaženého věku
K zápisu se mohou dostavit děti narozené do 1.9. 2006 a starší
4. ostatní děti
V případě, že přijaté dítě k 1.9.2010 nenastoupí do MŠ Řitka a zákonný zástupce neoznámí do 2 týdnů důvod jeho nepřítomnosti, bude vyloučeno a ředitelka MŠ Řitka postupuje při přijetí nového dítěte dle daných kritérií.
Zastupitelstvo Obce Řitka může na základě svého usnesení ve výjimečných případech rozhodnout o umístění dítěte do MŠ Řitka mimo rámec uvedených kritérií, a to na
podkladě písemné žádosti zákonného zástupce - podaného Obci Řitka a v kopii Mateřské škole Řitka.
9.2. 2010 Řitka

Naděžda Fausová - ředitelka MŠ Řitka

Zápis z jednání konaného dne 9.2.2010 v Mateřské škole Řitka
Přítomni :

starosta obce – pan Pavel Zeman - omluven
místostarostka obce - Ing. Ivana Černá
ředitelka MŠ Řitka - paní Naděžda Fausová

Program :
1) Návrh a projednání podmínek pro přijetí dětí do MŠ Řitka pro školní rok
2010/2011
2) Stanovení kritérií pro přijetí dětí do MŠ Řitka pro školní rok 2010/2011. Tato kritéria budou předložena k projednání na nejbližším zastupitelstvu a jeho usnesením se stanou kritéria závazná.
10
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3) Rodiče budou mít možnost vyzvednout si k zápisu pořadové číslo s časem, aby se
předešlo dlouhému čekání, a to v MŠ Řitka ve dnech 8.3 a 9.3.2010. Informace
budou včas oznámeny - nejméně dva týdny před zápisem – letáky, internetové
stránky MŠ Řitka.
Podpisy přítomných:
starosta obce pan Pavel Zeman
místostarostka obce Ing. Ivana Černá
ředitelka MŠ Řitka paní Naděžda Fausová
Zápis zapsala : Naděžda Fausová

Řitka dne 9.2.2010

Společenská kronika
V Březnu 2010 oslaví významné životní jubileum

pan Jaroslav Linhart
pan Tomáš Kopecký
paní Věra Holotinová
paní Marie Syrovátková
Všem jubilantům přejeme mnoho štěstí, lásky a životní pohody.
Redakce

Omlouváme se

paní Anně Humeníkové,
paní Jindřišce Marvanové
a paní Zdeňce Legényové,
které svá jubilea oslavily v Lednu, a nedopatřením jsme je neuvedli.
I jim dodatečně přejeme mnoho štěstí.
Redakce
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