Zpravodaj obce Řitka - č.11/2009

O lidech:
Každý člověk se narodil proto, aby miloval. Láska je smysl našeho života a jeho
jediný cíl.
B. Disraeli

Informace z OÚ
 Tradiční vánoční setkání občanů pod řiteckým vánočním stromem, kde naši nejmenší
přednesou své básničky a koledy, za což budou odměněni vánoční nadílkou se uskuteční ve středu 23.prosince 2009 od 17.00 hodin. Závěrem setkání již tradičně vystoupí paní Helena Vondráčková a zazpívá několik písní a koled. Kdo z dětí nezná
žádnou vánoční básničku nebo koledu, může si sám nebo se svými rodiči přijít nějakou vybrat na Obecní úřad k panu Dvořákovi nebo k paní Vaňáskové.
Dvořák Ant. - místostarosta
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Řitka
konaného dne 15.10. 2009 v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Řitka
Přítomní zastupitelé: Pavel Zeman, Antonín Dvořák, Ivana Černá, Miroslav Poláček, Zdeněk Smejkal, Václav Mašek, Vlastimil Vondrák, Jiří Šuligoj
Hosté: Program:
1. volba ověřovatelů zápisu
2. rozpočtová opatření č. 4 a 5/2009
3. veřejnoprávní smlouva o zajištění přestupkové agendy
4. OZV – veřejný pořádek
5. dotace v roce 2009
6. žádosti občanů
7. diskuse

Zápis z jednání zastupitelstva obce
Ad 1) Volba ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli navrženi pan Zdeněk Smejkal a pan Miroslav Poláček
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženými ověřovateli zápisu, kterými jsou pan
Zdeněk Smejkal a pan Miroslav Poláček
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Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 2
Ad 2) Rozpočtová opatření č. 4 a 5/2009
Předseda finanční komise pan Vlastimil Vondrák předložil zastupitelstvu obce rozpočtové opatření č. 4 a 5/2009 zpracované ke dni 30.9. 2009.
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č.4 a 5/2009 a pověřuje účetní obce jejich zaúčtováním.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 2
Ad 3) Veřejnoprávní smlouva o zajištění přestupkové agendy
Místostarostka předložila zastupitelstvu obce veřejnoprávní smlouvu o zajištění přestupkové agendy .
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o zajištění přestupkové agendy s městem Mníšek pod Brdy včetně uvedené ceny a pověřuje starostu obce
jejím podpisem.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 1
Ad 4) OZV – veřejný pořádek
Místostarostka předložila zastupitelstvu obce obecně závaznou vyhlášku o veřejném
pořádku, opatřeních k jeho zabezpečení a čistotě v obci Řitka.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo obecně závaznou vyhlášku obce Řitka č.1/2009 o veřejném pořádku, opatřeních k jeho zabezpečení a čistotě v obci Řitka.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0
Ad 5) Dotace za rok 2009
Místostarostka informovala zastupitele obce o dotacích za rok 2009, o které bylo
v průběhu roku požádáno a s jakým výsledkem.
Zastupitelstvo obce vzalo zprávu místostarostky na vědomí.
Ad 6) Žádosti občanů
Byla přečtena žádost obyvatel ulice „Kolmá“ (zastoupených paní Brabcovou), která
se týkala možnosti instalace veřejného osvětlení v této ulici.
Usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí se zajištěním přípravných prací, tzn. že bude
objednána projektová dokumentace a bude podána žádost o příslušné povolení na stavebním úřadu. Akce bude následně zařazena do návrhu investic v rámci přípravy rozpočtu na rok 2010 s tím, že její realizace (tedy i zařazení do rozpočtu) bude záviset na
výši příjmů v roce 2010.
Byla přečtena žádost paní Matouškové, která se týkala možnosti osazení koše na odpadky, zpevnění komunikace a dodatečné instalace svítidla veřejného osvětlení na roh
ulic Všenorská a Nad Rybníkem.
Usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s umístěním 1ks odpadkového koše k plotu
paní Matouškové. Přesné umístění a termín montáže projedná s paní Matouškovou pan
Dvořák. Možnost technického zabezpečení popisované štěrkové komunikace bude kon2
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zultována s projektantem silničních staveb a to s ohledem na její umístění a stav (značný sklon, komplikovaný vjezd do přilehlých nemovitostí, zadržování dešťové vody a
komplikovaná zimní údržba). Následně bude zvolen způsob opravy a s ohledem na její
předpokládané náklady bude rozhodnuto, v jakém termínu bude akce případně realizována, s tím, že její realizace (tedy i případné zařazení do rozpočtu) bude záviset na výši
příjmů v roce 2010. V ulici Nad Rybníkem se nachází 2 ks svítidel veřejného osvětlení,
3. svítidlo je umístěno na rohu ulic Všenorská a Nad Rybníkem. S doplněním o další
svítidlo v této ulici obec zatím neuvažuje. V případě zájmu žadatelky o spolupodílení se
na instalaci svítidla obce zajistí přípravné práce (projekt a povolení) a po dohodě
s žadatelkou i instalaci svítidla. Toto je však podmíněno uzavřením písemné dohody.
Byla přečtena žádost pana Svatoše, která se týkala možnosti opravy nezpevněné části
ulice K Potokům.
Usnesení: Možnost technického zabezpečení popisované štěrkové komunikace bude
konzultována s projektantem silničních staveb a to s ohledem na její umístění a stav
(značný sklon, komplikovaný přechod z asfaltu na štěrk, eroze vlivem dešťové vody a
komplikovaná zimní údržba). Následně bude zvolen způsob opravy a s ohledem na její
předpokládané náklady bude rozhodnuto v jakém termínu bude akce případně realizována s tím, že její realizace (tedy i případné zařazení do rozpočtu) bude záviset na výši
příjmů v roce 2010.
Starosta předložil zastupitelstvu obce stížnost pana Souška, po projednání zastupitelstvo obce pověřuje předsedu stavební komise pana Miroslava Poláčka prošetřením a
vyřízením stížnosti v zákonné lhůtě.
Ad 7) Diskuse
Pan Vondrák navrhl zvýšit místní koeficient daně z nemovitosti. Tento místní koeficient lze stanovit obecně závaznou vyhláškou, která musí nabýt platnosti nejpozději do
1. srpna předchozího zdaňovacího období a účinnosti nejpozději do 1.ledna následujícího zdaňovacího období (změna může být tedy realizována nejdříve ve zdaňovacím období 2011, za předpokladu schválení obecně závazné vyhlášky do 1.srpna 2010).
Pan místostarosta informoval zastupitele o stavu veřejného osvětlení a o probíhajících opravách veřejného osvětlení.
Pan místostarosta upozornil na nutnost vyřešit úklid chodníků z důvodu nové zákonné úpravy. Obec není schopna za stávajícího stavu zajistit údržbu veškerých chodníků
v obci v reálném čase a kvalitě. Ve staré zástavbě obce bylo zvykem, že každý
z majitelů nemovitosti se o odklízení sněhu, popř. o posyp a zajištění schůdnosti staral
sám, což bylo i otázkou jakési prestiže a dobrého jména. Obec chce poděkovat všem
občanům, kteří se starají i o bezprostřední okolí svých domů, chodníky a zelené pásy
nevyjímaje. Aby tato spolupráce mohla i nadále pokračovat, nabídne obce svým občanům možnost odebrat na obecním úřadě před zimní sezonou 1 ks koštěte a 1 balení posypové soli pro účely zajištění údržby chodníku v okolí svého domu.
Zapsala: Ivana Černá
Pavel Zeman - starosta obce
Ověřovatelé zápisu: Zdeněk Smejkal, Miroslav Poláček
3

Zpravodaj obce Řitka - č.11/2009

T.J. Sokol Vás zve
Restaurace Panský Dvůr a Tělovýchovná Jednota Sokol Řitka navazují na povedený
jarní festival hudby a fotbalu MEZI BRANKAMI, který se konal v květnu na Ladech.
5. prosince 2009 se v sále SOKOLOVNY koná ROCKOVÝ KONCERT (festival) s
názvem

ZIMNÍ KLÁNÍ MEZI BRANKAMI.
Hrát budou kapely:
NATURAL, EMISE, SWEETZONE (dívčí kapela), DIVNÁ PÁRTY (kapela ze
Slovenska), CRAZY ÁŇA, PARANOID
Vstup – 100,- Kč Začátek je cca v 18 hod.
Kdo máte rádi tuto muziku – neváhejte.
Ještě před začátkem uspořádáme Mikulášskou besídku pro děti. Začátek v 16 hodin.
Provázet bude Dáša "Kvaky". Vstupné dobrovolné.
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Z historie obce Řitka a jejího okolí
Hora Plešivec (654m). Většina brdských vrcholů táhnoucích se od Zbraslavi je rozložena postupně za sebou do táhlého hřebenu, kde jedna hora navazuje na druhou. Plešivec je ale hrdý samotář, který vybočil z tohoto přírodou daného řádu. Jeho hřbet se
postavil kolmo k hlavnímu hřebenu Brd a vysunul se k severu do hostomické kotliny a
stal se viditelným a rozeznatelným z celého širého okolí. Díky tomuto postavení hory je
možno se z vyhlídek na jejím vrcholu pokochat nejen výhledem do jinecké a hostomické kotliny, ale i výhledem na okolní pásma Brd. Plešivec není svérázný jen svým tvarem a polohou. Žádnou z brdských hor nepoznamenala tak bohatě historie a žádná není
tolik opředena pověstmi o tajemných a nadpřirozených bytostech. Jako hlavní nadpřirozenou bytost je třeba připomenout "Fabiána", což je vládce Brd a brdských lesů, který
sice sídlí na hoře Babě, ale často pobývá i na Plešivci. Jedno místo na jeho vrcholu se
jmenuje "Fabiánova zahrada", kde prý pěstuje kouzelné byliny k uzdravování poctivých
chudých lidí. Hadí královna je další postavou plešiveckých duchů. Jejím sídlem jsou
Krkavčí skály. Uprostřed největší skály je sluj s kamenným stolem uprostřed a tam leží
hadí královna se svým doprovodem. Někdy je vídána jako had, s oslnivě se lesknoucí
zlatou korunkou na hlavě, jindy zase jako panna jedoucí na jelenu, v jedné ruce třímající zmiji jako žezlo, druhou rukou se přidržující uzdy, kterou je měděný had. Kdysi dřímala hadí královna na jarním slunci, ve své hadí podobě. Myslivecký mládenec, který ji
pozoroval, zatoužil po její koruně. Tiše se připlížil a korunku uchvátil. Hadí královna
procitla, přivolala své komonstvo a hadi uštípali mládence k smrti. Lom v pozůstatcích
plešivecké skály uzavírá plošina Čertova kazatelna. Zde čaroval kdysi ďábel a proměnil
výstavné město ve skály a sutě. Další nadpřirozené bytosti Plešivce jsou báby čarodějnice, které se o svatojánské noci slétávají na plešivecké skály na sněm, vodník
z Litavky, bezhlavý kůň, který děsí noční pocestné na křižovatkách cest, pes
s ohnivýma očima, blikající světélka bludiček, lesní žínky a v mlžném oparu nad plešiveckým jezírkem je možno za měsíčních nocí pozorovat tančící víly. K tajemným pověstem starého původu můžeme přiřadit také i jednu novější. Vztahuje se k památnému
roku 1848 a vypráví o loupežnické bandě "Kubácích", která se usídlila ve skalách Plešivce a odtud podnikala loupežné výpady do širokého okolí. Kubáci kradli zejména dobytek, který na Plešivci zabíjeli a pokoutně prodávali. Proto se jednomu místu na západním úpatí kopce říká "V masných krámech". Opodál je i jeskyně staré důlní dílo,
kde prý byla loupež ukrývána. O působení a osudu Kubáků vypráví rozsáhlá lidová báseň z druhé poloviny minulého století, která koluje v mnoha opisech. Je v ní vylíčen i
zánik plešiveckých loupežníků. Po nezdařeném pokusu o vyloupení hraběcí hrobky
v Hořovicích zneškodnila Kubáky obklíčením a dobytím jejich skalního doupěte na
Plešivci hořovická a jinecká Národní garda. Tato pověst se opírá o skutečné události. Je
možné doložit doklady o tom, že na sklonku první poloviny 19. století se v této krajině
rozmohli zloději ve velké míře. Na Plešivci byl skutečně nakradený dobytek zabíjen a
maso zde bylo prodáváno překupníkům. Podíl na starých bájích má i skutečná historická minulost Plešivce. Na temeni hory bylo nejrozsáhlejší předslovanské hradiště
v Brdech a jedno z největších v Čechách. Vnější obvod jeho doposud znatelných valů
měří přesně tři kilometry a uzavírá plochu 56 hektarů. Výzkumem hradiště se během
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minulých sta let zabývali mnozí archeologové. Původ plešiveckého hradiště správně
určil koncem první světové války Jan Axamit. Správnost jeho úsudku ukázal výzkum,
který v létě roku 1947 prováděl Archeologický ústav. Bylo potvrzeno, že hradiště patří
mladší fázi knovízské kultury, do prvního stupně doby halštatské. Do hradiště se vstupovalo v místech, kam dnes přichází na temeno hory od jihu lesní silnička nazývaná
"Eliščina cesta". V těchto místech se zachoval i lidový název na vratech. Vstup do hradiště byl důmyslně řešen trojúhelníkovým valem a vedly do něj jen dvě úzké soutěsky.
Valy v celém svém sledu jsou již v dnešní době jen nepatrnou troskou tehdejší obranné
hradby. Původní val byl několik metrů vysoký a byly v něm zapuštěny hrubé palisády.
Valy jsou několikrát přerušeny skalními útvary, které byly přírodními baštami hradiště.
Nejrozsáhlejší byla Velká skála s Čertovou kazatelnou. Vnitřní prostor hradiště je rozdělen valem na dvě části. Nižší, větší část byla podhradí, výše byl vlastní hrad. Plešivecké hradiště bývalo bohatým archeologickým nalezištěm. Bohužel velké množství
nálezů je nenávratně ztraceno. Ve věstníku "Památky archeologické" je mimo jiné napsáno: Dříve mezi kamením na Plešivci bylo nalézáno velké množství bronzových věcí,
byly buď dávány dětem za hračku nebo prodávány kováři v Jincích, od něhož bylo
možné koupit libru po 30 krejcarech. Kovář bronzy, které neprodal, zpracoval
v řemesle. Tak bylo zničeno nesmírné množství bronzových šípů, oštěpů, nožů, sekyr,
srpů a jiných nástrojů, náramků, spon a dalších šperků.
Zajímavým a známým útvarem je i plešivecký viklan, který se nachází na jihovýchodním svahu hory. Nalézá se v tajuplném až čarovném, vzrostlém smrkovém lese
obklopen dalšími balvany, ale hlavně stavbičkami nazývanými "mužíci", které po sobě
rádi zanechávají návštěvníci tohoto místa. A jsou to právě mužíci, kteří tomuto místu
dodávají tajemno a vzbuzují v duších návštěvníků jakýsi strašidelný pocit. Viklan je
bludný balvan, posazený třemi hroty na kamenný podstavec. Dnes již to viklan
v pravém slova smyslu není, protože kamenem se již nedá pohnout, ale mají-li pravdu
pověsti, pak se jím skutečně kdysi dalo hýbat. Bohatá a štědrá hora, dala své malířům,
archeologům, geologům, historikům i národopiscům. Ale také těm, kteří sem přišli jen
za krásou přírody.
Z knihy "Po brdech se chodí pěšky" vybral a upravil - Dvořák Ant.

25. listopad - Sv. Kateřina
Sličná alexandrijská křesťanka, která předstoupila podle legendy při modloslužbách
před císaře Maxmiliána a vyzvala ho, aby se zřekl pohanství. Výmluvností dokázala
obrátit na křesťanskou víru některé jeho rádce a služebníky. Byla uvězněna, mučena a
když odmítla obětovat modlám, bylo sestrojeno zařízení, které mělo 4 kola s ostrými
hroty po obvodu, jejichž otáčením jí mělo být drásáno tělo. Než mučení začalo, provazy
se zázrakem přetrhly a stroj se rozpadl. Rozzuřený císař nechal sv. Kateřinu roku 307
setnout mečem. Ostatky mučednice přenesli podle legendy andělé na horu Sinaj. Ve
skutečnosti je odnesli basiliánští mniši (lidmi přezdívaní andělé) do kláštera sv. Kateřiny, položeného vysoko v horách poblíž Sinaje, kde je poutníci navštěvují dodnes.
Podle legendy přesvědčila 50 pohanských filozofů o správnosti víry a obrátila je na
křesťanství. Proto se také stala patronkou učenců, studentů, univerzit a knihoven. Na
7
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pařížské Sorboně byla patronkou filozofie. Na den sv. Kateřiny platil podle lidové víry
zákaz práce se vším, co mělo kola. O jejím výročí se konaly rozpustilé taneční zábavy,
v mnohém podobné masopustním. Po svátku sv. Kateřiny začínala adventní postní doba, v níž byl tanec, zpěv a zábava zakázány. Proto si lidé chtěli ještě naposledy užít.
Během většiny kateřinských tanečních zábav platilo "ženské právo". Ženy si vybíraly
tanečníky, staraly se o občerstvení, platily hudbu. Jen o půlnoci byla mužům dopřána
volenka. Často se tancovalo až do bílého rána. "Řekla Káča (sv. Kateřina) Barce (sv.
Barboře), nechme toho tance". (Staročeské přísloví).
Dvořák Ant.

Šumavské návraty.
Někde mají Cimermanna a jinde Klostermanna.
Miluji knihy "spisovatele Šumavy" Karla Klostermanna a zejména v této uspěchané,
bláznivé době, se k nim ve volných chvílích velice rád vracím. Je dobře, že jeho knihy
po dlouhém zapomnění, začínají znovu vycházet a nechají se koupit právě v jeho milovaném kraji. A tak i já si občas udělám radost a při návštěvě Šumavy si nějakou jeho
knihu koupím.
Vraťme se ale k příhodě, kterou Vám chci vyprávět. Za ta dlouhá léta mého putování
po šumavských hvozdech, mě již jako kluka udivovalo, kolik cest, stromů, vyhlídek a
chalup roztroušených po celé Šumavě, se po tomhle spisovateli jmenuje. Přemýšlel
jsem často, jak je to vůbec možné, co všechno ten "Karlík Klostermannovic" procestoval. Jak může někdo vědět, kde všude se rozhlížel, kterou cestou chodil tak rád, že si
zasloužila jeho jméno. Je vůbec možné, že pod tolika stromy nesoucími jeho jméno sedával, nebo že jich tolik vysadil? Tuhle záhadu mi bylo dáno rozluštit až teprve vloni.
Chudý, ale krásný šumavský kraj a zejména chudí lidé, se ve snaze zajistit si svoji
životní existenci, snažili nalákat do svého kraje turisty. Vždyť turizmus byl tenkrát veliká móda a byl na vrcholu rozkvětu a kdo jiný je mohl do těchto krásných míst přilákat
než-li tehdy velice známý a čtený "spisovatel Šumavy" Karel Klostermann. A tyhle
snahy "lákání turistů" do svého kraje, do svého hotelu nebo penziónku, pokračují i
v dnešní době. K pochopení zmiňované záhady mi pomohla tato příhoda.
Kráčím si takhle v podvečer vesničkou Srní, když moje oči spatří na velkém smrku
zasklenou cedulku zářící novotou. Tenhle smrk stojí naproti hospůdce, která nese příznačný název "Pod Smrkem". I já po dobu své návštěvy, velice rád večer do téhle hospůdky zajdu na pivko. Vládne zde totiž pohoda, na kterou v hospodách okolo Prahy již
nenarazíte. Nikdo zde "nečumí přiblble" na televizi, nemačká s nepřítomným pohledem
knoflíky hracích automatů, které tady ostatně ani nejsou. Je tu proto i příjemné posezení. Štamgasti zde vedou ty krásné hospodské řeči o práci, o událostech a příhodách
z okolí. Vzpomínají na staré časy, z legrace se slovně napadají a "heftují", dělají si různé legrácky a já velice rád tohle dění sleduji a rád poslouchám, i ty různé řeči. Vraťme
se však znovu k tabulce umístěné na vysokém smrku. Pochopitelně jsem si ji se zájmem přečetl i já, a stojí zde napsáno : "KLOSTERMANNŮV SMRK"
KAREL FAUSTIN KLOSTERMANN, básník a spisovatel Šumavy, narodil se
15.2.1848 v Haagu am Hausruck - Horní Rakousko, a sám o sobě napsal: "Nepopírám,
8
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že sám jsem české národnosti a českým spisovatelem a že je mi proto dáno počítat
s národnostními city svého českého čtenářstva".
Tento smrk údajně zasadil Karel F. Klostermann jako třináctiletý chlapec, když
v obci Srní prožíval několik spokojených let v usedlosti č. 52, kde pobývala rodina
Václava Beera (dnes již zbořena). Na místě samotném je ještě zachovalá a plně funkční
studna, kterou využívají majitelé vedlejšího stavení. Rád chodíval se svým otcem do
řeznictví na "utopence", dnes občerstvení "Pod Smrkem". Spisovatel navštěvoval také
svou sestřenici Cecílii, provdanou za mlynáře Václava Hauslera v č. 65 (dodnes obydlen rodinou Josefa Šebíka), kde čerpal mnoho látky z vyprávění pana Hauslera pro své
romány jako jsou: V srdci šumavských hvozdů, V ráji šumavském, Ze světa lesních
samot. SMRK JE POD PŘÍMOU KONTROLOU provozovatele občerstvení "POD
SMRKEM". To všechno hlásá pro poučení poutníka tabulka připevněná na kmeni
stromu. Krásná a pravdivá informace. Opravdu pravdivá??? Spisovatel v Srní skutečně
nějakou dobu pobýval. To, jak chodil se svým otcem do řeznictví na "utopence" zavání
ovšem humorem štamgastů protilehlé hospůdky. Co mi zde ale vůbec nesedí je zmiňovaný smrk. Nějak je mimo mé chápání, proč by ho právě zde, právě třináctiletý Karel
vysazoval. Strom je sice veliký, ale rozhodně není tak starý (147let). Od domorodců
vím, že v téhle lokalitě rostou smrky velice rychle a mají za rok obrovské přírůstky a
zdejší obyvatelé nemají jejich dřevo rádi ani na topení. Říkají těmhle stromům "papíráky", to znamená, že jejich dřevo shoří jako papír. Je mi jasné, že je to žertík stálých návštěvníků sousední hospůdky. Ostatně koutkem oka vidím, že jsem z jejího okna jedním štamgastem se zájmem sledován. Znám ho, jmenuje se "Toník" a je to známý
místní šprýmař a autor mnoha povedených místních legrácek.
Druhý den v podvečer sedím se svým přítelem Mílou v již jmenované hospůdce a
proti mně sedí místní šprýmař Toník. Upíjím spokojeně své pivo, když náhle osazenstvo lokálu zavedlo řeč o protějším smrku a turistech čtoucích se zájmem tabulku umístěnou na stromě. Ihned využívám tohoto hovoru a ptám se svého spolustolovníka , jakže to s tím Klostermannovým smrkem vlastně je. A zároveň dodávám, že tomu vyprávění na cedulce moc nevěřím. Toník se na mne mile a zároveň tajemně usměje a jeho
oči lišácky zazáří. " To máš tak", povídá. "Nejdříve seženeš pár pravdivých informací,
ty proložíš pikantními zajímavostmi, o jejichž pravdivosti není samozřejmě pochyb, ale
jejichž nepravdivost, lze jen těžce dokazovat, a při těchto slovech se lišácky usměje.
Potom vytiskneš na počítači krásnou cedulku, a když se doma nudíš, uděláš hezký dřevěný rámeček, natřeš ho luxolem a cedulku do něho zasklíš a přišroubuješ na kmen
smrku. A potom se již můžeš kochat úspěchem svého díla. Podívej se oknem, jak ti
cyklisté ten strom obdivují a podívej, jak ty děvčata v těch cyklistických kalhotách mají
pěkné zadečky! Jsme rádi, že je kolem hospůdky živo. Fanda ( rozumějte hostinského)
je také rád, protože když se již někdo zastaví, nebo sleze z kola a přečte si cedulku, většinou potom usedne v zahrádce před hospůdkou, anebo přijde do lokálu mezi nás a dá
si něco k pití a jídlu. A to jsme potom rádi všichni, protože to pomáhá udržet naši oblíbenou hospůdku při životě." Tuto svoji řeč nezapomněl Toník zakončit vítězoslavným,
čtveráckým úsměvem, a já tuhle jeho legrácku zcela chápu a neodsuzuji ji. Tehdy jsem
také pochopil, jak to vlastně s tím Klostermannem a památkami po něm v minulosti asi
bylo a že tenhle postup stále funguje i dnes. Po chvíli jsem zaplatil a vyšel z hospůdky.
Skupinka cyklistů právě
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dočetla cedulku na stromě a přecházela silnici, aby usedla v zahrádce před hospůdkou.
Poslední dáma skupiny, která měla v cyklistických kalhotách neobyčejně krásný zadeček, právě pronášela větu. "Někde mají Cimermanna a jinde Klostermanna". Když mě
míjela, pohlédla na mne svým svůdným pohledem a tím mne přiměla k odpovědi, "ale
ten Klostermann je v tom nevině". Mile se na mne usmála a šla si dát se svou partou
pivo do hospůdky Pod Smrkem.

Koňská mast.
Také jste si již zakoupily ten zázrak? Podle přiloženého letáčku žasnu, co všechno
tahle mast dokáže. Pochopitelně pro zvýšení pocitu pravdivosti uvedených léčebných
účinků, nemůže být tahle mast české výroby a tak punc a záruku kvality dodává výrobku německý původ. Proč se mluví o masti, když ve skutečnosti jde o gel? Její pojmenování, prý vzniklo podle "kaštanu koňského" z jehož plodů je v masti použit výtažek. Je
zajímavé, proč je tedy na dóze výrobku
vyobrazena koňská hlava a ne plod
kaštanu, neboli "jírovce". A tak podle
vyprávění, které jsem vyslechl, může být
všechno kolem téhle masti a jejího názvu
i trochu jinak.
A je v tom zase zapleteno večerní
posezení v hospůdce "Pod Smrkem",
kdy se jeden s chalupářů pochlubil s již
zmiňovanou mastí a začal vychvalovat
její kvality. Tohle vychvalování se mnou
zaujatě poslouchal i jeden domorodec
sedící v rohu lokálu, který se po chvíli i
zapojil do debaty, se slovy : "Tak já
Vám tedy povím, jak to s tou koňskou
mastí opravdu bylo" a začal vyprávět.
"Tuhle mast vařily již od dávných dob
léčitelé, mastičkáři a baby bylinářky po
celé Šumavě a tedy i v Německu. I tady
v Srní byl člověk, který tuhle mast vařil,
byla to nutnost. Mast se totiž používala
k ošetřování koní a domácího dobytka.
V té době se zde v lesích stahovalo dříví
výhradně s koňmi a z lesa se odváželo
volskými potahy. Tahle zvířata se při těžké práci často poranila, byly to různé odřeniny,
škrábance a tržné rány, které se často zanítily a právě k jejich léčení se používala takzvaná koňská mast a léčba s ní byla velice účinná a každý hospodář ji měl proto doma.
Pochopitelně, když bylo nejhůře použila se tahle mast i k léčení lidí a zabírala stejně
dobře jako u koní a dobytka. I mě tahle mast vyléčila jeden neduh, kterého jsem se jako
jedenáctiletý chlapec nemohl zbavit. Bylo to asi v roce 1955. Jel jsem tehdy navečer
domů ze školy v Kašperských Horách autobusem z Rejštejna. Stál jsem a držel se rukou madla na sedadle, přímo před obličejem sedícího pána, který si moji ruku se zá11
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jmem prohlížel. Najednou povídá, chlapče co to máš za svinstvo na rukou, odpovídám,
že ekzém, se kterým si nevědí rady ani doktoři v Sušici. Ruce jsem měl tehdy samé
hluboké praskliny, které se nehojily a příšerně bolely a když se již některá zahojila
ihned se vedle udělala nová. Možná, že na tom měla podíl i těžká a nečistá práce, kterou jsem doma dělal, tehdy ještě musely děti pomáhat rodičům s hospodářstvím. Víš,
kde na Srní bydlím? Pokýval jsem hlavou. Tak ke mně zítra večer přijď, uvařím ti na to
nějakou mast. Dojednáno. Druhý den večer buším na dveře chalupy, po malé chvíli
jsem vpuštěn dovnitř, je tu skoro tma a voní to zde bylinkami, kafrem a pryskyřicí. Na
tálech kachlových kamen to v kameninových hrncích různé velikosti klokotá a syčí. Do
rukou dostávám asi čtvrt litrovou sklenici povázanou papírem. Dvakrát denně ráno a
večer si tím budeš mazat rány, říká mě mastičkář. Co budu dlužný, ptám se. To nestojí
za řeč, hlavně aby ti to pomohlo, jsi ještě mladý na takovéhle potíže. Děkuji a odcházím. Doma pod světlem rozvazuji provázek a sundávám papír z hrdla sklenice, je na
něm napsáno inkoustovou tužkou Koňská mast. Pohlédnu do sklenice, mast má žlutohnědou barvu a její vůně je nevábná, ale já si ji hned maži na rány na rukou. Nejde moc
mazat, až teprve po zahřátí se nechá jakž takž napatlat na rány, z nichž jde potom jen
obtížně odstranit. Věřte nevěřte, po čtrnácti dnech téhle léčby, jsem měl po ekzému a
již se mi nikdy nevrátil. Fundovaní lékaři nemohli uvěřit. Po nějaké době jsem se
s mastičkářem znovu sešel. Byl rád, když jsem mu řekl, že jsem se díky jeho masti
svých potíží zbavil. Řekl, jsi venkovský kluk, který se vyzná a kdyby se ti to někdy vrátilo a já zde již nebyl, povím ti recept jak si tuhle mast uvařit. Já však měl již jiné zájmy
a recept jsem si samozřejmě nenapsal a tak si dnes pamatuji pouze tři složky: smrková
pryskyřice taková ta žlutá co je na kmenech smrků, máslo, a z bylin je jako hlavní arnika. Poměr ingrediencí mi v hlavě také neutkvěl, jenom si pamatuji, že se směs nesmí
vařit, ale musí se jenom tak převalovat a potom se přecedí a slije do nádoby. A to je
vše, co vím o tom, jak to bylo s koňskou mastí. Část základního receptu máte a tak se
můžete pokusit tu pravou koňskou mast doma znovu uvařit".
Dvořák Ant.

Společenská kronika
V prosinci 2009 oslaví významné životní jubileum

paní Marie Šebestová
paní Vlasta Klabíková
paní Eva Pazderníková
paní Miroslava Bartůňková
Všem jubilantkám přejeme mnoho štěstí, lásky a životní pohody.
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