Zpravodaj obce Řitka - č.2/2011

Milujete život? Pak neplýtvejte časem, čas je materiálem, ze kterého je život
vyroben.
Wiliam Shakespeare

Na úvod
Vážení spoluobčané,
od ustanovení nového zastupitelstva obce po podzimních volbách 2010 uběhly již tři
měsíce a je možné poprvé zhodnotit první zkušenosti a poznatky nejen z činnosti zastupitelstva, ale i nového vedení obce.
Úvodem je třeba říci, že bilancování nelze označit za příliš veselé. Ukazují se problémy, které zde sice existovaly, ale nebyly příliš publikovány ve vztahu k veřejnosti.
a) Prvním ze závažných problémů obce je zásobování vodou.
Obec Řitka je v současnosti zásobována vodou z hlubinných zdrojů, jejichž kapacita
je téměř na maximálních limitech možných dodávek. Důvodem je skutečnost, že došlo
k poklesu hladin podzemních vod, což způsobuje vyšší náklady na čerpání a úpravu
čerpané vody, nehledě na skutečnost, že kolísání hladiny vody se projevuje i zvyšováním přítomnosti kovů ve vodě z promývaných vrstev podloží, což je z hlediska odběratele zcela nežádoucí. Jediným východiskem z této situace je realizace přivaděče pražské
vody z lokality Zbraslav-Baně, a to jak z hlediska dostatečného zásobování kvalitní pitnou vodou současného obyvatelstva obce, tak i obyvatel budoucích, neboť územní plán
z roku 1993 ve znění pozdějších doplňků (č. 1-5) počítá s celkovým zvýšením počtu
obyvatel obce až na 3.500 osob (výstavba v lokalitách Jižní stráně a ve směru LíšniceVaradov – lokality jsou již ve vlastnictví developerských společností). Řitka je součástí
sdružení VOK pro dostavbu přivaděče vody, jako druhý největší investor, což sebou
nese i určitá negativa jako např. značný finanční podíl na přípravných pracích, zde bohužel minulé vedení obce zanechalo dluh ve výši 490 tisíc Kč za rok 2010, o kterém
však při předávaní obce neinformovalo (naopak bylo uváděno, že celý podíl Řitky pro
rok 2010 je uhrazen), což má určitý negativní dopad i pro rozpočet obce pro rok 2011.
Celá akce stavby přivaděče se pohybuje ve finančním vyjádření v hodnotě cca 220 milionů Kč, které by měly být poskytnuty z prostředků Státního fondu životního prostředí.
Je jasné, že pokud tato dotace nebude poskytnuta ze strany SFŽP, je zcela mimo finanční možnosti zúčastněných obcí stavbu vodovodního přivaděče uskutečnit (pro příklad roční rozpočet obce Řitka je cca 9 milionů korun).
b) Dalším závažným problémem je skutečný stav počtu obyvatel Řitky oproti
stavu počtu občanů zde řádně přihlášených.
Řitka stejně jako všechny obce v okolí velkých měst, trpí obrovským problémem,
kterým je vázanost příjmu obce na počet trvale hlášených obyvatel, či firem majících
v obci svůj daňový domicil. Naše obec má k dnešnímu dni hlášeno 960 obyvatel, což
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jak všichni zřejmě vědí, je jen část osob v Řitce skutečně bydlících. Bohužel v rámci
nastaveného systému financování obcí, jsou obce příjemcem pouze toho podílu
z celkových daňových výnosů, který se týká jen osob trvala hlášených v obci. Což má
v konečných důsledcích tato negativa:
Řitka i nadále zůstává mezi obcemi v kategorii do 1500 obyvatel, tj. obce které mají
nejnižší koeficient příjmu z celkové příjmového "balíku peněz", tyto obce jsou níže
hodnoceny v rámci posuzování žádostí o dotace, subvence, či úvěry.
Každý přihlášený občan je tedy pro obec finančním přínosem a naopak, neboť osoby
zde bydlící, nicméně trvale hlášené jinde a platící daně ve svém bydlišti, de facto nepřispívají na služby, které zde využívají, jenž jsou pro takto malé obce nesmírně finančně
zatěžující (osvětlení, úklid komunikací, zimní údržba, náklady na svoz odpadu, apod.)
Za této situace, se pak samozřejmě nedostává finančních prostředků na rozvoj obce a
de facto se jedná jen o udržování status quo. Způsob řešení tohoto stavu ze strany minulého vedení obce, tj. téměř vše přenést na developery, není sice pro obce naší velikosti
řešením neobvyklým, nicméně v důsledku realitní krize se ukazují limity tohoto nesystémového řešení, kdy Řitka nemůže očekávat v nejbližším období (minimálně rok
2011) z těchto zdrojů žádné finanční prostředky.
Bohužel v této situaci nemá obec jiné nástroje a prostředky, než apelovat na ty občany, kteří zde nejsou hlášeni k trvalému pobytu, aby se přihlásili, či alespoň někteří jejich rodinní příslušníci (domy ve kterých žijí 4 lidé a ani jeden zde není hlášen, nejsou
bohužel výjimkou).
c) Technický stav mateřské školky
Mateřská škola v Řitce je dlouhodobě ve špatném technickém stavu, přičemž je stále
vysoká poptávka po zvýšení kapacity míst v mateřské školce. Bohužel obec Řitka, ze
stávajících dotačních titulů pro její rozšíření nemůže využít žádný, neboť ty, které by to
umožňovaly (pokud by dotace vůbec byla udělena) předpokládají vysokou míru finanční spoluúčasti obce, což za daného stavu veřejných financí obce a dluhové službě (cca 1
milion Kč ročně) by byl finanční hazard. Z tohoto důvodu obec přistoupila k řešení,
které odstraní nejpalčivější technické problémy, a to je v první řadě rekonstrukce střechy mateřské školy. Byla podána žádost do programu FROM Středočeského kraje o
finanční pomoc, nicméně šance na získání těchto prostředků není velká. V případě, že
by obec prostředky z FROM nezískala, pokusí se využít ještě jiný dotační titul, event.
provede opravu střechy z vlastního rozpočtu, za využití komerčního úvěru.
Co se týče ostatních problémů, jakými jsou špatný stav komunikací obce a krajských
silnic III. třídy procházejících obcí, dopravní obslužnost obce a dalších, těmi se budu
podrobněji zabývat v dalších vydáních Zpravodaje. Nicméně i tak bych Vás chtěl ujistit, že i o těchto záležitostech probíhají jednání a pracuje se na jejich řešení. Většina
věcí bohužel nejde změnit ze dne na den ani mávnutím kouzelného proutku. Věřím
však, že naše vynaložené úsilí v dohledné době přinese i viditelná pozitiva, která by
měla zjednodušit a zpříjemnit život a bydlení na Řitce.
Kamil Abbid – starosta obce
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Informace z OÚ
 Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu je třeba zaplatit na OÚ Řitka do
31. března 2011. Rovněž je třeba zaplatit i poplatek ze psů.
 Vyúčtování finančních nákladů obce na odpadové hospodářství v roce 2010:
Směsný komunál odpad (popelnice a kontejnery)
619 541 Kč
Tříděný odpad (plasty, papír, sklo, nápojový karton)
321 900 Kč
Nebezpečné odpady (mobilní sběr 2x ročně)
28 440 Kč
Objemné odpady (mobilní sběr 2x ročně)
8 340 Kč
Úklid košů na veřejných prostranství
19 128 Kč
--------------------------------------------------------------------------------Výdaje
997 349 Kč
Poplatky vybrané na odpadové hospodářství od občanů
přihlášených k trvalému pobytu v obci.
481 870 Kč
Poplatek vybraný za rekreační objekty (chaty).
77 000 Kč
Příspěvek od firmy EKO-KOM, za tříděný odpad.
258 872 Kč
--------------------------------------------------------------------------------Příjmy
817 742 Kč
817 742 Kč - 997 349 Kč = - 179 607 Kč
Tuto částku dotuje (doplácí) OÚ!
Nebýt příspěvku od firmy EKO-KOM, byla by částka, kterou OÚ na odpady doplácí
daleko vyšší. I přesto si někteří "občané" s tříděním odpadů těžkou hlavu nedělají a já
nechápu, jak může někdo nasypat domovní odpad do kontejneru na sklo před řiteckým
obchodem. Pochopitelně polovina tohoto kontejneru musela být předčasně vyvezena
jako odpad směsný a obec znovu přišla o peníze. Všímejme si takových lidí, všichni na
ně doplácíme.
Velikou hlavu s odpady si nedělají ani chataři, jinak by velký kontejner na směsný
(domovní) odpad u řiteckého zámku nemohl být až po okraj naplněn stavebním odpadem. Tento kontejner nemohla uzvednout ani hydraulika popelářského vozu a i tato záležitost stála obec peníze. Bude tedy třeba zaměřit se i na stavebníky a vyžadovat po
nich potvrzení, kam uložili stavební odpady.

Třídit odpady se vyplatí.
 Dne 17.1.2011 byla podána žádost o dotaci z Fondu rozvoje obcí a měst (Krajský
úřad Středočeského kraje) na opravu střechy mateřské školky, která je
v katastrofálním stavu a o jejíž opravě se mluví již několik let.
Jedná se asi o 1.900 000 Kč. Naděje na získání této dotace je však malá.
Dvořák Ant. - místostarosta
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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Řitka konaného dne 13.1.2011 v 18 hodin
v zasedací místnosti OÚ Řitka.
Přítomní zastupitelé: Mgr. Kamil Abbid, Antonín Dvořák, Josef Mudr, Marie
Léblová, Miroslav Poláček, Gabriela Křístková, Radek Sňozík, Ing. Ivana Černá.
Omluveni: Eva Procházková.
Program:
1. Volba ověřovatelů zápisu.
2. Schválení návrhu na podání žádosti o dotaci z dotačního programu FROM
na opravu střechy MŠ v Řitce a zmocnění starosty obce k podání žádosti o
dotaci.
3. Schválení dohody obcí o stanovení školského obvodu spádové školy, pro
žáky přihlášené k trvalému pobytu v obci Řitka, na 1.a 2.stupni základní
školy. Schválení návrhu vyhlášky obce Řitka, kterou se stanoví školský obvod spádové školy.
4. Projednání a schválení návrhu vyhlášky o místních poplatcích v návaznosti
na změny a doporučenou metodiku MV ČR.
5. Prodloužení veřejnoprávní smlouvy o zajištění přestupkové agendy, kterou
v roce 2010 zajišťoval pro obec Řitka MěÚ v Mníšku pod Brdy i pro rok
2011.
6. Schválení rozpočtového provizoria.
7. Diskuse závěr.
Zápis z jednání zastupitelstva obce.
Ad 1) Ověřovateli zápisu byli navrženi: paní Křístková a paní Léblová.
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo souhlasí s navrhovanými ověřovateli zápisu
Hlasování: pro 8 proti 0 zdrželo se 0
Starosta Mgr. Kamil Abbid navrhl z časových důvodů z jednání zastupitelstva vyjmout body č.3 a č.4 a projednat je na příštím zasedání.
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo souhlasí s předloženým návrhem.
Hlasování: pro 8 proti 0 zdrželo se 0
Ad 2)
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo souhlasí s podáním žádosti o dotaci do programu FROM (fond rozvoje obcí a měst) a zároveň souhlasí s uvolněním finančních prostředků potřebných
k doinvestování akce z finančních zdrojů obce. Zmocňuje tímto starostu obce Mgr.
Kamila Abbida k podání žádosti o dotaci.
Hlasování: pro 8 proti 0 zdrželo se 0
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Ad5)
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce souhlasí s prodloužením veřejnoprávní smlouvy o zajištění
přestupkové agendy s MěÚ Mníšek pod Brdy pro rok 2011.
Hlasování: pro 8 proti 0 zdrželo se 0
Ad 6)
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové provizorium pro začátek roku 2011 s tím, že
do 31. března bude schválen rozpočet obce pro rok 2011.
Hlasování: pro 8 proti 0 zdrželo se 0
Ad 7) Pan Ing. Milan Soušek požádal v diskusi starostu Mgr. Kamila Abbida o
pracovní schůzku.
Závěr.
Zapsal: Ant. Dvořák

Mgr. Kamil Abbid - starosta obce

Mateřská školka informuje
Vážení tatínkové a vážené maminky,
jako každý rok, tak i letos proběhne ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ŘITKA.V letošním roce to bude dne 17.3. 2011. Velmi nás těší zájem, Vás rodičů, o naši školičku.
Na druhou stranu velice nerada uvádím, že s největší pravděpodobností nebudeme moci
přijmout všechny zájemce, a to z důvodu naplněné kapacity. V příštím roce totiž odchází do základních škol nejspíše jen 8 dětí, a právě takový počet dětí ve školním roce
2011/2012 můžeme přijmout. Velice nás to mrzí, a i když chápeme složitou situaci
dnešních rodičů, kteří řeší umístění svých dětí v mateřských školách, nemůžeme s tím
nic udělat.
Z důvodu malého počtu přijímaných dětí ve školním roce 2011/2012 jsou i přísnější
kriteria pro přijetí dítěte do naší MŠ - to se týče věkového omezení přijímaných dětí,
ale i přednosti rodičů, kteří jsou oba hlášeni k trvalému pobytu v obci Řitka.
Pokud podle těchto kriterií nemůžete přijít k zápisu, můžete se u nás zastavit alespoň
na návštěvu a školku si prohlédnout, také můžete využít i různá divadélka, akce, které
se konají v MŠ a je na ně zvána i veřejnost. (Pozvánky jsou vždy na internetových
stránkách MŠ Řitka – www.ms-ritka.webgarden.cz)
Nejspíše, co jsem napsala, mnohé z Vás nepotěšilo, ale věřte, že kdyby naše školička
šla mávnutím kouzelného proutku "nafouknout", bez rozmýšlení bych to udělala.
Škoda, že to se stává jen v pohádkách…….
Za kolektiv MŠ Řitka napsala Naďa Fausová
5

Zpravodaj obce Řitka - č.2/2011

Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy Řitka pro školní rok 2011 /
2012
1. předškolní děti, dítě a oba rodiče trvale hlášeni (trvale přihlášeni do
31.12.2010) v obci Řitka
2. předškolní děti, dítě a alespoň jeden z rodičů trvale hlášeni (trvale přihlášeni
do 31.12.2010) v obci Řitka
3. děti s celodenní pravidelnou docházkou, oba rodiče hlášeni v obci Řitka (trvale přihlášeni do 31.12.2010)
a) dítě, které má v MŠ Řitka staršího sourozence ve školním roce
2011/2012
b) dítě matky samoživitelky
c) děti v pořadí dle dosaženého věku
K zápisu se mohou dostavit děti narozené do 31.8. 2008 a starší
4. děti s celodenní pravidelnou docházkou, alespoň jeden z rodičů a dítě trvale
hlášeni (trvale přihlášeni do 31.12.2010) v obci Řitka
a) dítě, které má v MŠ Řitka staršího sourozence ve školním roce
2011/2012
b) dítě matky samoživitelky
c) děti v pořadí dle dosaženého věku
K zápisu se mohou dostavit děti narozené do 31.8. 2008 a starší
5. 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
2011/2012
c) dítě matky samoživitelky
d) děti v pořadí dle dosaženého věku
K zápisu se mohou dostavit děti narozené do 31.12. 2006 a starší
V případě, že přijaté dítě k 1.9.2011 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, za předpokladu, že to kapacitní a provozní podmínky umožňují, a to na podkladě písemné žádosti zákonného zástupce - podaného obci Řitka a v kopii Mateřské škole Řitka.
Řitka 31.1. 2011

Naděžda Fausová - ředitelka MŠ Řitka
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Z historie obce Řitka a jejího okolí.
Stav Mníšeckého panství po třicetileté válce.
Po záhubné válce to byl zajisté smutný pohled na městečko Mníšek a okolní vsi.
Mníšecký zámek byl vypálený a vrchnost, kdykoliv sem zavítala z Prahy, musela se
ubytovávat v úřednickém domě. Roku 1653 spravovali dle zápisu v nejstarší křestní
matrice, panství Mníšecké bratři Vratislav Fridrich a Václav Euseb, hrabata Vratislavové. Při nich bydlel jejich strýc rytíř Jan Hložek ze Žampachu, hraběcí hofmistr Mathes
Untverricht, hraběcí ranhojič a lékař Johanes, hospodyně Marie Helena Rebmanová a
hraběcí kuchař Tomáš Vinš.
Mníšecký kostel byl roku 1639 po požáru, jakž takž obnoven, ale kněz při kostele
nebyl již mnoho a mnoho let. Když zde roku 1649 pražští jezuité dokončili svou misi a
lid v městečku a okolí utvrdili v katolické víře, objevila se potřeba stálé duchovní správy v Mníšku a jeho okolí. Tehdy napsal hrabě Vratislav kardinálu – arcibiskupovi pražskému Arnoštovi z Harrachu, v tomto smyslu: "Poněvadž městečko mé Mníšek za minulých let válečných tou měrou bylo vyloupeno a vypáleno tak, že obyvatelé jeho dosud se nevzpamatovali z těch škod a nestačí k tomu, aby vlastního faráře si vydržovati
mohli, tedy prosím, aby Mníšek a příslušné vesnice byly zatím přiděleny k duchovní
správě faráři u sv. Kiliána v Davlích." Arcibiskup souhlasil s touto žádostí a do Mníšku
začal docházet farář od sv. Kiliána benediktin páter Matěj Rubert a od podzimu roku
1653 jeho nástupce páter Matiáš Korgelius a naplňoval zde duchovní potřeby nejen
osadníků mníšecké farnosti, ale i širokého okolí, Kytína, Hraštice a do roku 1660 přinášeli sem své dítky na křest i lidé z Dobříše, Knína, Borotic, Litně a Černolic. (Mníšecká
matrika křestní r. 1653.)
Škody válečné. Z 20 potažnických živností v Mníšku jich bylo v roce 1654 osm
pustých bez hospodáře. Z dvaceti chalup jich bylo pustých pět. Opuštěných pozemků
poddanských bylo 567 korců rolí a těch se musela ujmout vrchnost a odváděti z nich
kontribuci. Panské hospody sloužily za obydlí zámeckým úředníkům a služebným, většinou byly pusté a jen ve dvou se čepovalo pivo a víno. (Je to svědectví o tom, do jaké
míry poklesl tehdy obchod v Čechách a jak se snížil provoz povozů na hlavní silnici
z Prahy k Pasovu, kde bylo i nebezpečno od loupeživých rot Petrovských.) Panské
mlýny byly v sutinách a teprve roku 1656 se zde objevuje jméno Martin, což byl nájemný mlynář ve mlýně pod zámkem. Ve Lhotce (dnes zřejmě Stříbrná Lhota) zbyli jen
dva potažníci, dva grunty a dvě chalupy byly pusté. Ve Velké Hraštici bylo jen pět
"osedlých" a pustých bylo šest gruntů a pět chalup. V Čisovicích byly pusté čtyři živnosti. Cituji: "Škody války třicetileté se jeví též ve blízkých vesnicích cizopanských.
Ves Řitka byla celá pustá a pozemky rolnické tu všecky připadly v držbu vrchnosti řitecké." Víska Chouzavá měla čtyři živnůstky pusté a spálené, k nim 33 korců rolí a
louka na 3,5 vozu sena, to vše divoce zarostlé a zbylo jen v paměti, že zde před časy
hospodařily chalupníci, Urban, Pytlík, Kužel a Landa. Takto by se dalo postupovat od
vesnice k vesnici a všude se setkáme se stejně hrůznými událostmi. Z toho všeho vychází najevo, že ještě v roce 1654 tedy šest let po válce bylo v panství mníšeckém pustých ještě 30 % živností a skoro 36% rolí opuštěno a větším dílem zarostlých houštinou
lískovou a březovou a daly se užíti toliko za pastviště. Ale i role, které již patřily "osed9

Zpravodaj obce Řitka - č.2/2011

lým" rolníkům, nesly málo užitku a jen malá část jich bývala zorána a oseta, ostatek
zarůstal divokým trním, po 3-6 letech bylo trní spáleno a půda pak pokud to dělné roce
stačily byla zorána a oseta, ale těch dělných rukou bylo málo. Válečným pohromám
ušla v našem kraji jedině víska Bratřínov, která nebyla vojsky objevena a tudíž neměla
pustých živností. Nejrychleji se po požáru v roce 1639 vzpamatovala Nová Ves. Roku
1654 zde již nebylo pustých živností, neboť byla půda zde byla nejlepší v okolí a obyvatelé vozili obilí na trhy do Prahy.
Z brožury "Historické paměti bývalého panství Mníšeckého a kláštera sv. Máří Magdaleny na Skalce sepsaných roku 1893, vybral a upravil: Dvořák Ant.

Pranostika na měsíc únor:
2. února

Jak dlouho skřivan před Hromnicemi vrzá, tak dlouho po nich zamrzá.
Svítí-li slunce na Hromnice, bude zimy o šest neděl více.

3. února

Na sv. Blažeje slunce ještě nehřeje.

5. února

Svatá Agáta bývá na sníh bohatá.

6. února

Na sv. Dorotu odmeť sníh od plotu.

14. února Na sv. Valentina zamrzne i kolo mlýna.
22. února Je- li mráz po sv. Petru nastolení po 40 dní mu konec není.
27. února Je-li mráz na sv. Gabriele, bývají žně veselé.

Povídání o vodě.
Když v mém druhém roce učení, což bylo asi před 45 roky pan učitel Jánský, známý
svými předpověďmi do budoucnosti, při hodině technologie prohlásil, že se pitná voda
bude jednou prodávat v lahvích jako nyní minerálka a že nezávadné a dobré vody bude
nedostatek a její cena bude vysoká a nakonec tyhle své úvahy uzavřel slovy : "Kvůli
vodě se povedou ve světě i války ". Nemohl jsem si myslet nic jiného, než-li že se pan
učitel zbláznil, nebo že jsou to následky toho, že se někde udeřil do hlavy. A tak se nedivte , když mě tyto jeho výroky utkvěly v paměti až do dnešní doby. V podbrdské vesničce Černolice, odkud pocházím, ale i v jejím okolí bylo tehdy vody dost. Stružky
s tekoucími praménky, mokřady, kde při chůzi vyvěrala při každém došlapu nohy ze
země voda a natekla vám do bot, rybníky, které při každém větším lijáku přetékaly.
Všenorský potok v údolí, jehož vodu jsme klidně a bez obav jako kluci pili. A což teprve studánky v lukách a lesích, studánky ty stříbrné šperky přírody s křišťálově čistou
vodou. Nikdy jsme si při našem klukovském dovádění nenechali ujít možnost napít se s
chutí jejich průzračné studené vody. Po 45 letech se vše změnilo . Opravdu piji vodu
zakoupenou v lahvích, ne však skleněných, ale v plastových "petkách", což tehdy pan
učitel, na kterého si občas vzpomenu nepředpověděl. Za tohle napití vody pochybné
10
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kvality vydávám nemalé peníze. Změnil se i můj rodný kraj, vyschly a zmizely stružky,
ve kterých před léty zurčely praménky křišťálově čisté vody, vyschly mokřady díky
provedeným melioracím a rybníky kvůli úbytku srážek již léta nepřetekly. Při pohledu
na "špínu" protékající Všenorským potokem z řitecké čističky odpadních vod, díky které ale v potoce vůbec nějaká voda ještě teče, se mi chce zvracet a studánky, ty nádherné
perly naší krajiny, zmizely úplně. Náš kraj vyschl, v mnoha studních místních občanů,
kde bývalo dříve dostatek vody, je dnes suché dno. Život v obci je dnes možný jedině
díky obecnímu vodovodu, který byl vybudován, "dá se říci za pět minut dvanáct". Hladina ve třech vrtech vyvrtaných v lokalitě "Štítek", které místní vodovod napájejí, každým rokem vždy o nějaký ten metr poklesne. Díky intenzivní výstavě, která v naší obci
stále narůstá, narůstá i spotřeba vody. Mnozí bohatí majitelé honosných vil zřizují na
velikých zahradách automatické zavlažovací zařízení napojené na místní vodovod, přičemž je cena vody nezajímá, ale nezajímá je ani to, že o vodu je v naší obci v průběhu
léta nouze. Tento stav má vylepšit nově navržený přivaděč pražské vody, Praha - Baně
- Mníšek pod Brdy. Napojení na tento nový přivaděč plánuje i naše obec. Začátek a dokončení této stavby, visí ale zatím někde v nedohlednu a tak mám ošklivý pocit, že nežli bude přivaděč vybudován, zažije naše obec ještě mnoho nepěkných chvil, kdy pitné
vody bude nedostatek.
Dvořák Ant.
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Vážení rodiče,
dne 17.3. 2011 se v Mateřské škole Řitka
koná od 12:00 -18:30 hod.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
A
"ODPOLEDNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ"
Zákonný zástupce dítěte předkládá k ověření trvalého pobytu občanský průkaz a popř. kopii občanského průkazu
manžela, manželky (doložení trvalého pobytu rodičů na Řitce
– viz kritéria) a rodný list dítěte.
K zápisu mohou přijít děti narozené
do 31.8. 2008 a starší (Řitka)
a
do 31.12.2006 a starší ( Černolice, Líšnice).

POZOR!!!
Dne 14.3. a 15.3. 2011 od 9:00 do 16:00 hod. si rodiče vyzvednou osobně v ředitelně MŠ Řitka pořadové číslo s určeným
časem, aby se předešlo dlouhému čekání při zápisu.
Pořadí zapsání dítěte při zápisu nebude rozhodující pro přijetí do MŠ!
Rozhodující jsou přijímací kritéria.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
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