Zpravodaj obce Řitka - č.1/2010

"Lidé mohou změnit svůj život, změnou svých myšlenkových postojů“.
Williams James.

Vážení čtenáři,
pomalu si zvykáme, že žijeme v roce 2010. V roce, který uzavře prvních deset let,
prožitých v začínajícím třetím tisíciletí. Úvahu o tom, jak jsme tyhle léta prožili, zda
dobře nebo špatně ponechám na každém z nás. V důsledku světové krize v roce 2009,
která ve světě, ale i v našem státě ještě zdaleka nekončí, kdy jsme se po sametové revoluci samou pýchou, jak chytrý a úspěšný jsme národ vznášeli nad oblaky, jsme nyní
tvrdě dopadli na pevnou zemi, což většinou bolí. Jestliže se máme znovu pevně postavit
na nohy, musíme se naučit žít střídmě, jednat slušně, zodpovědně a to všichni bez výjimek. Do tohoto "učení" nám všem, jménem kolektivu vydávajícího "Řitecký zpravodaj", přeji pevné zdraví, štěstí spojené s úspěchy, velikou trpělivost a šťastnou ruku při
všech volbách, které v roce 2010 proběhnou.
Dvořák Ant.

Informace z OÚ
 Dne 29.12. 2009 se při slavnostním obědě setkali v sálku restaurace "Panský Dvůr"
již tradičně řitečtí senioři. Slavnosti se zúčastnilo 23 občanů, které uvítal místostarosta obce pan Dvořák a zároveň je zběžně informoval o dění v obci za rok 2009. Po
pronesení slavnostního přípitku si již pochutnali na výborném obědě, který připravil
šéf restaurace pan Martin Klikorka. A potom se senioři bavili, prohlíželi si fotografie
z naší obce a jejího okolí, zpívali a tancovali při harmonice. Odpoledne ještě zpříjemnila kávička podávaná se sladkým zákuskem. Kolem sedmnácté hodiny se začali
příjemně naladěni rozcházet do svých domovů.
 Zpravodaj obce Řitka bude vycházet i v tomto roce, předpokládám minimálně do
komunálních voleb, jejichž termín bude někdy na podzim tohoto roku a není zatím
znám. Bude jako předchozí rok zadarmo doručován do všech řiteckých domácností,
kde je alespoň jeden obyvatel přihlášen k trvalému pobytu v naší obci. Zpravodaj,
bude vycházet vždy koncem měsíce, pro který je datován. V případě nedoručení
zpravodaje, protože roznáška v naší rozlehlé obci není jednoduchá, bude možno nedodané číslo vyzvednout na OÚ, zde bude možno zpravodaj i zakoupit. Jeho cena je
5 Kč.
 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 trvale hlášenou v obci a 500,-Kč za nemovitost v obci určenou k rekreaci).
Připomínám, že oproti zaplacenému poplatku budou vydávány lístky, které si občané
nalepí na své svozové nádoby (popelnice). Kdo nebude mít od 2.4. 2010 (pátek), ten1
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to 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 zlikvidovat jednorázově větší množství odpadu, je
možno na OÚ zakoupit pytel na tento odpad, jehož cena je 50,-Kč.
 Upozorňuji, že začátkem roku je rovněž nutno zaplatit na OÚ poplatek ze psů, který
činí 200 Kč za jednoho psa.
 Cena vodného za jeden m3 pro rok 2010 byla stanovena na 30,00 Kč bez DPH a
33,00 Kč včetně 10% DPH.
 Cena stočného za jeden m3 pro rok 2010 byla stanovena na 31,90 Kč bez DPH a
35,09 Kč včetně 10% DPH.
 Děkuji všem občanům, kteří při sněhové kalamitě (a nejen při sněhové kalamitě) jsou
ochotni vzít do svých rukou hrabla, lopaty, košťata a uklidit chodník před svým domem. Z vlastní zkušenosti vím, že to při záplavě sněhu řítícího se na nás z oblak nebylo vůbec jednoduché. Děkuji rovněž p. J. Šuligojovi za odklizení sněhu před poštou a OÚ, které provedl pro naši obec svým strojem zadarmo. Poděkování za odklízení sněhu (sobota, neděle), zaslouží i obecní zaměstnanec p. Vaňásek. Pan Filípek,
který prohrnuje svým traktorem s pluhem obecní cesty, vás žádá: neparkujte při spadu sněhu se svými vozidly na těchto cestách, bráníte mu tím v práci. Děkuji.
Dvořák Ant.- místostarosta

Trochu statistiky
 Hned v úvodu mi dovolte abych vzpomenul naše občany, kteří zemřeli v roce 2009.
Byli to – pan Jan Jansa, pan František Poláček, paní Marie Skřivanová, pan Josef Hájek, paní Jana Diblíčková, pan Stanislav Drobílek, pan Josef Tesárek a
pan Jiří Bláha.
Čest jejich památce.
 Radostnou událost zažili v roce 2009 rodiče 10 narozených dětí. Jim přejeme mnoho
štěstí do života, který mají před sebou.
 V obci je k trvalému pobytu přihlášeno 900 lidí.
 Registrováno je téměř 320 čísel popisných pro nemovitosti.
(vv)
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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Řitka konaného dne 9. 12. 2009
v 17.30 hod. v zasedací místnosti OÚ Řitka
Přítomní zastupitelé: Pavel Zeman, Antonín Dvořák, Ivana Černá, Zdeněk Smejkal,
Vlastimil Vondrák, Václav Rychlík
Hosté: dle prezenční listiny
Program:
1. volba ověřovatelů zápisu
2. rozpočtové provizorium na rok 2010
3. příkaz starosty k inventarizaci
4. rozpočtové opatření č.6/2009
5. kupní smlouva
6. věcné břemeno
7. dotační tituly 2009 a 2010
8. dodatek k zástavní smlouvě a smlouva o zastavení nemovitosti
9. vodné a stočné na rok 2010
10. zprávy komisí
Zápis z jednání zastupitelstva obce
Ad 1) Volba ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli navrženi pan Antonín Dvořák a pan Václav Rychlík
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 1
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženými ověřovateli zápisu, kterými jsou pan Antonín Dvořák a pan Václav Rychlík
Ad 2) Rozpočtové provizorium na rok 2010
Vzhledem ke skutečnosti, že rozpočet nebude schválen do 1. ledna 2010, je nutné
schválit rozpočtové provizorium do doby schválení rozpočtu obce na rok 2010.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 1
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové provizorium na rok 2010. Výdaje rozpočtu
se budou uvolňovat do výše jedné dvanáctiny celkové roční částky v každém měsíci
období rozpočtového provizoria podle schváleného rozpočtu ze dne 5. 3. 2009.
Ad 3) Příkaz starosty k inventarizaci
Starosta předložil příkaz k provedení inventarizace majetku obce Řitka v roce 2009 a
jmenoval předsedu inventarizační komise pana V.Vondráka a členy inventarizační komise pana A.Dvořáka a paní S.Vaňáskovou.
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí příkaz starosty k provedení inventarizace majetku obce Řitka v období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009.
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Ad 4) Rozpočtové opatření č. 6/2009
Předseda finanční komise pan Vlastimil Vondrák předložil zastupitelstvu obce rozpočtové opatření č. 6/2009 zpracované ke dni 30.11. 2009.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 1
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 6/2009 a pověřuje účetní obce
jeho zaúčtováním.
Místostarostka předložila zastupitelstvu obce seznam dlužných částek (stočné, poplatky za odpady) za rok 2005 – 2007 s návrhem na jejich odpis. Tyto částky jsou obtížně vymahatelné (nejsou dostatečné podklady pro soudní řízení, odstěhování na neznámou adresu, odsouzení)
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 1
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce schválilo odpis dlužných částek a pověřuje účetní provedením
těchto změn.
Ad 5) Kupní smlouva
Na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 25.10.2007, které souhlasilo
s odkupem trafostanice č.4 (nad rybníkem) za zůstatkovou cenu společnosti ČEZ Distribuce a.s., byla předložena kupní smlouva na odkup výše uvedené transformační stanice. Cena byla stanovena na základě znaleckého posudku, který je přílohou smlouvy.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce souhlasí s odkupem transformační stanice č. PZ_4386 v ulici
Nad Rybníkem na základě předložené kupní smlouvy číslo Z_S83N_12_0000258582 a
pověřuje starostu obce jejím podpisem.
Ad 6) Věcné břemeno
Starosta předložil zastupitelstvu obce Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a.s. (pozemek č.parc. 212/17, 216/65, 246/1).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene pro společnost ČEZ Distribuce, a.s. a pověřuje starostu jejím
podpisem.
Ad 7) Dotační tituly na rok 2009 a 2010
Úroky z úvěru
Místostarostka předložila zastupitelstvu obce k projednání žádost na poskytnutí účelové dotace ze Středočeského fondu rozvoje měst a obcí pro rok 2010.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce schvaluje po projednání žádost na poskytnutí dotace ze Středočeského fondu rozvoje měst a obcí pro rok 2010 – oblast podpory – dotace úroků
z úvěru podle Pravidel poskytování účelových dotací v rámci Středočeského Fondu
rozvoje měst a obcí a schválilo spolufinancování akce v minimální výši 5%. Ukládá
místostarostce zajistit předání žádosti v písemné a elektronické podobě Krajskému úřadu Středočeského kraje. Termín: 31.12. 2009.
4
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Mateřská škola
Na základě výzvy č. 39 vyhlášené dne 15. 10. 2009 bude předložena do 15. 12. 2009
žádost o dotaci z ROP NUTS II Střední Čechy na projekt: Rekonstrukce a přístavba
objektu mateřské školy v Řitce. Kompletní žádost vypracuje společnost Promaco Consulting, s.r.o. (vybrána na základě výběrového řízení na plnění veřejné zakázky malého
rozsahu).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci na výše uvedený projekt,
souhlasí s vypracováním žádosti společností Promaco Consulting, s.r.o. a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo.
Ad 8) dodatek k zástavní smlouvě a smlouva o zastavení nemovitosti
Dodatek č. 4 ke Smlouvě u úvěru č. 148-049-2002 ze dne 23. 8. 2002
Starosta přečetl zastupitelstvu obce návrh Dodatku č. 4 ke Smlouvě o úvěru č. 148049-2002 ze dne 23. 8. 2002.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o
úvěru č. 148-049-2002 z 23. 8. 2002 s Českou spořitelnou, a.s. a pověřuje místostarostku jejím podpisem.
Smlouva o zastavení nemovitosti č. ZN/148-049-2002
Starosta přečetl zastupitelstvu obce návrh Smlouvy o zastavení nemovitosti č.
ZN/148-049-2002 k pozemkům č.parc. 91/21 a 91/30 v k.ú. Řitka.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o zastavení nemovitosti č. ZN/148-049-2002 k pozemkům č.parc. 91/21 a 91/30 zapsaným na LV č. 10001
pro obce a katastrální území Řitka s Českou spořitelnou, a.s. a pověřuje místostarostku
jejím podpisem.
Ad 9) Vodné a stočné na rok 2010
Starosta předložil 3 návrhy kalkulace vodného a stočného na rok 2010, kterou zpracovala společnost Vak Beroun, a.s. - po diskusi se hlasovalo o variantě II.
V rámci diskuse byla projednána námitka pana místostarosty ohledně nákladů na
kompresor (v ceně 16 910,- Kč bez DPH - faktura č. 161/09) a podán návrh o podání
vysvětlení VAKu Beroun z jakého důvodu byl vyměněn předchozí kompresor dodaný
firmou Zepris (v záruce).
Hlasování: pro 5, proti 1, zdrželo se 0
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce schválilo cenu vodného na rok 2010 ve výši 30,00 Kč bez DPH a
cenu stočného na rok 2010 ve výši 31,90 Kč bez DPH.
Ad 10) Zprávy komisí
Místostarostka informovala zastupitelstvo obce o stavu převodu pozemků do vlastnictví obce od Pozemkového fondu ČR a od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
5
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Stavební
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s dopisem majitele pozemku č.parc. 259/32 a
259/1 se žádostí o možnost povolit dílčí změnu územního plánu.
Po projednání bude majiteli pozemku odpovězeno písemně s tím, že v současné době
obec nemá potřebu měnit územní plán.
Místostarostka informovala zastupitelstvo obce o vyřízení stížnosti na starostu obce
a seznámila zastupitele se stanoviskem MV
Pan místostarosta informoval zastupitelstvo obce o přípravách a zajištění akcí: setkání u vánočního stromku (23. 12. 2009 od 17.00 hod.) a setkání seniorů v restauraci Panský dvůr (29. 12. 2009 od 12.00 hod.).
Pan místostarosta navrhl odměnu paní Vaňáskové - účetní obce ve výši 5000,- Kč.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 1
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce schválilo odměnu účetní obce ve výši 5000,- Kč.
Předseda finanční komise pan Vondrák navrhl poskytnutí příspěvku ve výši 1000,Kč občanům - držitelům ZTP/P.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 1
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek ve výši 1000,- Kč občanům - držitelům
ZTP/P.
Zapsala: Ivana Černá,
Ověřovatelé zápisu:

Pavel Zeman - starosta obce
Antonín Dvořák, Václav Rychlík

Z historie obce Řitka a jejího okolí.
Církevní rok a lidové obyčeje.
Přirozeným mezníkem pro počítání času a pravděpodobně nejstarším počátkem kalendáře byl zimní slunovrat. Některé kultovní stavby byly orientovány tak, aby právě
v tento den sluneční paprsky svítily na obětiště. Pro vývoj našeho kalendáře měli klíčový význam Římané, kteří původně počítali začátek roku od 1. března, kdy přebírali úřad
konzulové. Roku 153 př.n.l. však nastoupili konzulové 1. ledna. Toto datum přijal jako
výchozí pro začátek roku G. J. Caesar a upravil podle něj kalendář zvaný juliánský, který platil od roku 46 př.n.l. až do roku 1582, kdy ho reformoval papež Řehoř XIII., jako
kalendář gregoriánský. Juliánský kalendář se od gregoriánského lišil tím, že jako přestupné roky počítal všechny, které byly dělitelné čtyřmi. Tím za 128 roků přibylo vždy
o jeden den více oproti slunečnému roku, takže v polovině 16. století činil rozdíl mezi
skutečným zimním slunovratem a slunovratem v počítání juliánského kalendáře celých
10 dnů. Reformou bylo v celém křesťanském světě přebývajících 10 dnů vypuštěno,
takže po 4. říjnu následoval 15. říjen. Aby se odchylkám zabránilo, počítá gregoriánský
kalendář za přestupné jen ty roky na počátku každého století, které jsou dělitelné 400,
tedy roky 1700, 1800 a 1900 přestupné nebyly, ale rok 2000 přestupný byl. Gregorián6
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skou reformu nepřijaly některé církve stojící v opozici ke katolickému Římu, především pravoslavná, která setrvávala liturgicky u počítání podle kalendáře juliánského.
Podle juliánského kalendáře se za počátek roku bral 1. leden, ale většina středověkých zemí tuto tradici nedodržovala. Ve Francii se dlouho přidržovali starořímského
kalendáře, počátkem roku byl 1. březen, někdy i Velikonoce. Jinde začátek roku počítali od 19. března, na který připadalo podle výpočtů stvoření světa. V bulách papeže Řehoře XIII. se datovalo od 25. března. Staří Čechové vycházeli ze zimního slunovratu.
Ještě kazatel Tomáš Štítný počítal začátek roku od 25. prosince. Teprve od 17. století se
prosazovalo sjednocování,
které ustanovilo za počátek
občanského roku 1. leden,
na rozdíl od liturgického
roku,
pro
nějž
byl
počátkem advent.
Od středověku dostávali
na Nový rok za zpěv na
kostelním kůru peněžitou
koledu literáti. Drobné
dárky dostávali čeledíni a
děvečky od hospodáře, děti
od rodičů a duchovní
správce
od
věřících
farníků. Městské rady
posílaly pozdravy a někdy i
dar radám spřátelených
měst. Známé se staly
"minucí"( novoročenka ),
malovaná a často i ve
verších psaná přání, která
posílali učitelé vrchnostem,
městským radám a dalším
příznivcům,
od
nichž
očekávali pár grošíků. Protože učitelé někdy psaní nestíhali, nutili žáky pomáhat, říkalo
se, že na úkor vzdělanosti mládeže. Karlova univerzita dokonce zakazovala bakalářům
takovou činnost, ale marně. Teprve po vydání tereziánského patentu o tisknutí
v polovině 18. století malování "minucí"zaniklo, nezanikl však obyčej novoročních
přání. Ve 30. letech 19. století zavedl známý vlastenec hrabě Karel Chotek zasílání novoročenek, zobrazujících hrdiny národních dějin a významné světce. Také ty upadly
časem v zapomnění a teprve koncem 19. století se s módou posílání pohledů objevily
rozmanité novoročenky s grafikou, uměleckými lepty a ve 20. století s fotografiemi.
Bukáč, bzučán, fafrnoh je džbán, jehož otvor v hrdle je potažen měchuřinou,
v jejímž středu je pevně uchyceno několik žíní, pokud za ně tahá navlhčená dlaň, vyluzuje tento nástroj jednotvárné bručivé zvuky. V řadě měst a vsí jižních a středních Čech
i Moravy chodívali chlapci s bukáčem po domech a koledovali. "Co bručíš, bukáči, o té
7
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naší Káči. Káča není doma, šla do Betléma, v beraním kožiše, poprosit Ježíše, Ježíška
malého, nově zrozeného, aby jí daroval mužíčka hodného“. ( Ze Statenic u Prahy)
Po novém roce 1778 podal jistý Jan Jakub Wildner zprávu krajskému úřadu do Prahy, podle níž způsobovala mládež chodící s bukáči po Berounu nesmírný hluk, který
nevydržel nájemce šenku Hikisch a jednoho s koledníků stloukl do krve. Krajský úřad
zakázal napříště mládeži hlučné koledování a zároveň nařídil potrestat i Hikische.
Městská rada dala hostinskému ustřihnout vrkoč vlasů, vsadila ho do šatlavy a o
Hromnicích, když šli lidé ráno do kostela, mu nechala veřejně vysázet před radnicí 15
ran karabáčem.
Existovaly i pověry, že to, co bude člověk dělat na Nový rok, bude dělat po celý
zbytek roku. Proto se lidé toho dne snažili vystříhat hádek a jiných nepříjemností.
Mnozí věřili, že budou-li mít v kapse peníze, budou je mít po celý rok. Za předobré
znamení se považovalo, pokud vstoupilo do domu jako prvý host dítě, mladá dívka či
muž, naproti tomu stará žena přinášela smůlu. Ve vsích okolo východočeské Železnice,
ale i v našem kraji se hospodyně bránily sušit na Nový rok prádlo, protože věřily, že by
se do roka usoužily. Téměř obecně se
dbalo, aby se nic nevynášelo ze
stavení, protože by ta věc určitě
během příštího roku chyběla. V okolí
Městce Králového si dívky schovávaly ze štědrovečerního stolu
jablko, které uložily pod polštář. Na
Nový rok ho jedly před domem, když
se lidé vraceli ze mše. Věřily, že
nastávající ženich bude mít stejné
povolání jako ten, kdo půjde kolem
první. Do vánočky se zapékal jeden
hrášek a kdo ho nalezl, měl mít celý
rok štěstí.
Pekařští a sladovničtí tovaryši se
strojili za "kališe"(kalouše, smítálka,
vometače), v maškarách obcházeli
domácnosti, kde koledovali, zpívali a
peroutkami ometali prach. Někteří
lidé
však
chápali
slovo
"kališovat"jako nicnedělání, žebrání.
Obchůzky existovaly i v jižních
Čechách a na Moravě. Venkovské
domácnosti navštěvovaly i "baby“,
s hlavami zabalenými do šátku,
v jedné ruce husí křídlo a ve druhé
hrneček s kolomazí. Jak někdo z domácích nedával pozor, začernily ho kolomazí.
V usedlostech je o "babím večeru"pohostili pálenkou, vdolky i jinak. Říkalo se: "Dáme
jim raději vdolky, než aby chtěly holky“.
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15.leden - Sv. Pavel Thébský
Narodil se kolem roku 230 v Thébách. V době pronásledování křesťanů, ho udal jeho
nevěřící švagr. Pavel se však o nebezpečí dozvěděl a uprchl. Nalezl místo ukryté mezi
skalami, kde vyvěral pramen vody a rostl obrovský datlovník. Zde se usadil a žil desítky let, až do své smrti. Každý den se modlil 300 modliteb a aby na nějakou nezapomněl, odložil po každé vždy jeden kamínek. To se stalo základem růženců – kuliček
z různého materiálu, nebo semen klokočí navlečených na šňůrce, které se po odříkání
příslušné modlitby posunovaly. Růžence zaváděli ve středověku mniši dominikánského
řádu. Skleněné kuličky pro růžence se zhotovovaly na Šumavě, odkud se od 15. století
vyvážely do celé Evropy. Říkalo se jim pateříky podle začátku modlitby Pater noster,
Otče náš.
Z dobové literatury vybral a upravil : Dvořák Ant.
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Pokračování příhod "Silvestrovské toulání", které se nevešly do "Řiteckého zpravodaje č. 12/2009". Děkuji za pochopení : Dvořák Ant.

Mrazení v zádech.
Míjím křižovatku u Šraňků a pokračuji dál cestou procházející hustým smrkovým lesem ke Kamenné boudě. Je již pořádná tma a mé nohy se až nad kotníky boří do čerstvého sněhu. Hustě chumelí a docela slušně mrzne. Můj pes, pudl "Žerda"jde na vodítku asi tři metry přede mnou. Míjíme Kamennou boudu a blížíme se k odbočce na vyhlídku Hvíždinec. Pes přede mnou se náhle prudce zastaví a větří, i já
v neproniknutelné tmě přede mnou tuším jakýsi pohyb a praskání větviček a tak se tiše
zastavuji. Mám divný pocit s mrazením v zádech a čekám, co se na nás vyřítí z temnoty
hustého smrčí. Náhle ze sněhu na cestě, asi deset metrů přede mnou vyšlehne malý
plamínek, nabírá na intenzitě, poté se odlepí od země a vznáší se pomalu vzhůru, vysoko do prostoru. Zastavuje se a teprve zde se pořádně rozhoří. Najednou je mi vše jasné.
Mrazení v zádech povoluje. Plameny přede mnou osvětlují turistický ukazatel umístěný
na osamoceném stromě a obrysy tajemné postavy. Přebírám iniciativu. Vytahuji
s kapsy malou baterku a svítím na neznámou postavu a nyní je to zase ona, koho zřejmě
mrazí v zádech a která je viditelně pořádně vylekaná. Stojím proti mladému muži s velkým batohem na zádech, je mu stěží osmnáct let a poslouchám jeho příběh. "Máme
oslavovat Silvestra s partou kamarádů trempů na vrcholu Babka. Ujel mi vlak a tak jedu za nimi sám, nikdy jsem zde nebyl a v lese mě zastihla tma, nemám ani baterku.
Jsem rád, že jsem Vás potkal. Poraďte, jak se na Babku dostanu“? Snažím se mu vysvětlit cestu, ale uvědomuji si, že sám bych měl asi problém v téhle tmě cestu na vrchol
Babky najít. Nevím jak došel, snad měl štěstí a pomohla mu v orientaci záře táborového
ohně a snad i hlasy a zpěv kamarádů.
Dvořák Ant.

Běžkaři.
Odcházím z Hvíždince, moc toho tento rok vidět nebylo. Údolí Berounky je naplněno mlhou. Celý den padá mokrý sníh a nyní na večer vše umrzlo. Je pěkné náledí. Jsem
tentokrát sám, pejsek mi před pár měsíci umřel. Přicházím na modře značenou cestu
vedoucí na dobřichovické nádraží. Náhle se po cestě blíží ze tmy zvláštní rachotivé
zvuky. Po chvilce je mi jasné, že se tmou řítí proti mně běžkaři, to jejich lyže vydávají
na umrzlé cestě ten zvláštní rachot. Ustupuji ke straně, míjejí mne dva běžkaři, ale
všimli si mě a zastavují. Ptají se na cestu na nádraží. Říkám jim : „Jedete dobře, ale po
pár metrech se cesta zlomí v obrovský padák dolů a na lyže to tam v této tmě rozhodně
není“! Doporučuji jim, aby se vrátili na hřebenovou červenou cestu a pokračovali přes
Černolice do Všenor na nádraží. Chlapci si ale nedají říci. Říkají : „Nemůžeme se zdržovat, musíme být co nejdříve v Praze. Byli jsme v hospůdce Na Kytínské louce a bylo
tam krásné posezení, zdrželi jsme se déle a při návratu nás v lese zastihla tma“. A tak se
s odvahou, posilněnou alkoholem pouštějí po úzké cestičce do temnoty prudké stráně.
Rachotivé zvuky lyží se pomalu vzdalují, občas je přehluší hlasitý výkřik a praskání
dřeva. Snad dojeli ve zdraví.
Dvořák Ant.
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Společenská kronika
V únoru 2010 oslaví významné životní jubileum

paní Marcela Otmarová
pan Josef Lysý
paní Libuše Mašková
paní Helena Srbová

Všem jubilantům přejeme mnoho štěstí, lásky a životní pohody.
Redakce
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