Zpravodaj obce Řitka - č.3/2009
Motto:

Stůj tiše, les dýchá, toto místo jsem stvořil kvůli tobě a je-li tento svět ztracen, ty sám
jsi ztracen.
Indiánské přísloví

Informace z OÚ
Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu je třeba na OÚ zaplatit do konce března 2009. Výše poplatku zůstává stejná jako v roce minulém. Oproti zaplacenému poplatku jsou vydávány na OÚ známky, které si občan nalepí na své svozové nádoby (popelnice). Nádoby, které nebudou od 3.4.2009 (pátek) označeny nalepenou známkou, nebudou jiţ tento den svozovou firmou vyvezeny.




Splatný je rovněţ i poplatek ze psů, který v naší obci činí 200 Kč za jednoho psa.

Upozorňuji občany, ţe prostor okolo sběrných nádob na tříděný odpad rozhodně
neslouţí jako plocha pro odkládání odpadu velkoobjemového a nebezpečného (lednice,
nábytek, koberce, matrace), tento nešvar se bohuţel v naší obci velice rozmáhá. Obec
Řitka pořádá 2x ročně bezplatný sběr tohoto odpadu, o kterém je veřejnost vţdy včas a
dopředu informována. Likvidaci tohoto odpadu mimo udané termíny si jiţ musí občané
zařídit sami a na své náklady. V případě zjištění občanů, kteří tento odpad protizákonně
odkládají na veřejné plochy, bude obec postupovat proti takovýmto lidem podle platných zákonů.


Svoz nebezpečného odpadu (barvy, ředidla, pneu, akumulátory, elektroodpad, léky) proběhne v obci Řitka v sobotu 25.4.2009. Tento odpad bude shromáţděn na obvyklém místě u kontejnerů pro tříděný odpad v oblasti řitecké samoobsluhy. Současně
se sběrem nebezpečného odpadu proběhne i sběr odpadu velkoobjemového (matrace,
koberce, části nábytku). Musím zde ale připomenout, ţe se při odvozu tohoto velkoobjemového odpadu rozhodně nejedná o moţnost vyklizení stavby nebo vyklizení a odvezení celého zařízení domu za obecní peníze. Rovněţ i nebezpečný a velkoobjemový
odpad, vyprodukovaný firmou je tato firma povinna zlikvidovat sama a na své náklady.
Kontejner na tento odpad bude přistaven rovněţ u řitecké samoobsluhy.
Dvořák Ant. - místostarosta


Z historie obce Řitka a jejího okolí
Dokončení článku ze Zpravodaje obce Řitka č.2/ 2009.
Kdyţ jsem vychodil obecnou školu, v Mníšku tři třídy a na Smíchově dvě třídy, dal
mě otec i s bratrem studovat na smíchovské reálné gymnasium. Bratr Josef na něm maturoval, ale já jsem se rozhodl pro řemeslo a umění "Gutenbergovo" (pro tiskařinu),
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kterému věrně slouţím jiţ padesát let. Neţ jsem se vyučil (učil jsem se v Stýblově tiskárně na Praze II ) zemřel mi otec a tak dříve, neţ jsme my děti dosáhly vlastní existence, projedly jsme chalupu i s poli na Habrové. Můj vzácně obětavý otec zemřel
v padesáti jedna letech a moje milá maminka, narozená v Borku u Jílového, dcera mlynáře, ţila u mne 23 let a dočkala se poţehnaného věku 84let. Oba rodiče dřímají svůj
věčný spánek na smíchovském hřbitově "Na Malvazinkách".
V mládí jsem se věnoval téţ hudbě. Abych si přivydělal pár zlatek, stal jsem se v 15
letech členem kapely Jana Sůvy na Smíchově. Mé první vystoupení bylo v restauraci
"Na Kníţecí". Abych směl ve veřejných místnostech jako mladistvý vystupovat, musel
jsem si opatřit povolení od praţského policejního ředitelství s popisem své osoby a
mám je uschováno na památku dodnes. Byl jsem vţdy milovníkem přírody a není divu,
ţe jsem hleděl své působení v praţských tiskárnách přenést na venkov. Přijal jsem místo vedoucího v tiskárně v Benešově u Prahy, a v nedaleké zapadlé tiché vísce Třeběšicích pod legendárním Blaníkem jsem našel svou druţku ţivota, moji milou Pepičku,
která měla tolik odvahy, ţe se za mne provdala. Dnes bych spíše řekl, ţe tak učinila
z nerozumu, neboť jí bylo 17 let, kdyţ se vdávala. Po ročních líbánkách jsem se osamostatnil koupí tiskárny v Sedlčanech.
Bylo zde špatné spojení s okolím a proto jsem uvaţoval, jak si opatřit nějaký dopravní prostředek. Koupil jsem od majitele hotelu "Pension" v Dobřichovicích malého
koníka, jaký tahává při vojenské hudbě velký buben. Na kočár s bujnými vraníky jsem
neměl a tak jsem byl rád, ţe mne při akvisici za zakázkami pro tiskárnu přece jen trochu svezl. Nebýval jsem náročným. Do vršku jsem mu někdy pomohl zatlačit i prázdný
kočárek, s vršku i po rovině nám to šlo i bez vzájemné pomoci. Míval také své vrtochy.
Při jedné takové jízdě mě ošklivě zklamal. Musel jsem se na chvíli vzdálit a toho vyuţil
můj bujný oř. Nenápadně otočil směr jízdy a neţ jsem jej mohl zadrţet, ujíţděl kalupem
zpět aţ do Sedlčan, jako by byl na klusáckých závodech v Chuchli. Po tomto jezdeckém výkonu přišel u mne koníček o chleba, lépe řečeno o seno a prodal jsem ho panu
učiteli do Petrovic, on měl radost a já také. Pomýšlel jsem opatřit si něco rychlejšího.
Zajel jsem do Prahy a koupil od firmy Walter v Jinonicích jiţ dosti osvědčené vozidlo, tříkolku s karosérií. Firma mi s sebou dala šoféra, aby mě naučil s vozem jezdit. Za
týden se mně šofér odporoučel se slovy: "Není potřeba, abych Vás ještě učil, jezdíte
výtečně". Povzbuzen jeho uznáním, hodlal jsem podniknout první samostatnou jízdu.
Členové rodiny na mne pohlíţeli s jakousi hrdostí, jak rychle jsem se naučil ovládat
vozidlo. I sousedé z okolních domů, kdyţ zaslechli hrčení motoru, byli zvědaví, jak parádně vyjedu. Nasedl jsem, nasadil nezbytné brýle, povolil brzdu a chystal se pomalu
vyjeti. Dopadlo to však trochu jinak, neţ jsem zamýšlel. Místo, abych dal páčku na
pomalou rychlost, nařídil jsem ji na největší, vůz se šíleně rozjel a já nevyjel, ale přímo
vyletěl ze vrat přes ulici do vrat protějšího domu. Vůz se převrhl, brýle se rozbily a já
byl na štěstí jen lehce zraněn v obličeji. V té chvíli jsem si také uvědomil pravdivost
pořekadla : "Jsi-li v neštěstí o posměch se nestarej"! Jediný, kdo pochopil mou nepříjemnou situaci, byl soused Poustka, hodinář a starosta města Sedlčan, který pro mou
útěchu řekl : "Nic si z toho nedělej, já si koupil motocykl a při první jízdě jsem sjel přes
náměstí, rovnou do domu berního úřadu a od té doby nechci motocykl jiţ ani vidět".
Bůh mu odplať za ta slova útěchy.
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Naše prvorozená dceruška leţí na místním hřbitově. Tiskárnu jsem po deseti letech
přestěhoval blíţe k rodnému Mníšku, do Řevnic. Tehdy jsem s sebou přivezl také hocha černocha, s kterým pan řídící učitel Brejcha v řevnické škole zaţil pro jeho divokost mnohé trpké chvilky. Hocha jsem převzal k výchově od ČSČK (Československý
červený kříţ). Přivezli ho legionáři ze Šanghaje s jeho starším bratrem z první světové
války. Byli to sirotci. Hoch byl v pozdějším věku v československé armádě prvním
černým vojínem. Zimní drsné a mrazivé počasí špatně snášel, nachladil se a po krátkém
onemocnění jsme ho pochovali na Olšanských hřbitovech.
Třem svým dcerám jsem se snaţil dát přiměřené vzdělání. Roku 1943 mě zastihla ţivotní padesátka, ještě při dobrém humoru a zdraví. K abrahámovinám mi došla řada
blahopřejných dopisů, jak jiţ se tak stává podobně postiţeným. Přiznám se, ţe mě mrzelo, kdyţ někteří zlomyslní gratulanti, mě jiţ řadili do kategorie starých pánů. Aby byl
kalich hořkosti dovršen, došel mi dopis s razítkem krajského soudu. Odtamtud bych byl
nejméně očekával nějakou gratulaci. Jsa zvědav z čeho jsem obviněn, chvatně otevírám
dopis a ejhle! Slavný soud mi posílá pozvání, abych se účastnil sezení jako člen kmetského tiskového soudu. Moje choť, která současně tuto gratulaci četla, neopomněla poznamenat, tak se na kamarády nehněvej, kdyţ to máš potvrzeno i slavným soudem, ţe
jsi zařazen mezi velebné kmety.
Z knihy "Městečko pod Skalkou" vybral a upravil- Dvořák Ant.

28. březen
Sv. Jan Kapistrán
Narodil se asi roku 1386 v jihoitalském Kapistránu, po ukončení teologických studií
dostal svolení svého kláštera kázat po celé Itálii. Vynikal ohnivým projevem, na poutě
chodil bos, bez tlumoku a hole, v prostém řeholním šatu. Roku 1451 byl pověřen úřadem misionáře a papeţského zmocněnce pro země na sever od Alp. Kázal v Brně,
v Olomouci, Znojmě a Jihlavě, údajně se mu podařilo navrátit zpět ke katolické víře
11000 kališníků, bývalých husitů. Později působil i v Čechách, jako host pana Oldřicha
z Roţmberka v Českém Krumlově, dále v Plzni, v Chebu, Kadani a Mostu. Chtěl také
kázat v Praze, ale proti se postavil duchovní vůdce kališníků Jan Rokycana. Proto odešel Jan Kapistrán do Německa a později do Polska. Zemřel v Uhrách při boji s Turky
23. října 1456.
Dvořák Ant.

"Plzeňáci"
Měsíc únor předal jiţ své vladařské ţezlo měsíci březnu. Silné noční mrazy však stále ještě nekončily a okolní krajina spokojeně dřímala zachumlaná v silné sněhové peřině. Přišlo to však náhle. Sluníčko rozehnalo sněhem naplněné mraky, pohladilo svými
teplými paprsky doposud spící kraj a proměnilo jeho přikrývku ve vodu. Z lesů, luk,
polí a strání se všude valily praménky jiskřivé studené vody. Noční mrazy rychle
ustoupily a proudící voda naplnila koryta struţek, struh, potůčků a potoků, které se řítily do údolí, aby svou vodou naplnily doposud silně zamrzlá koryta řek. "Přišli Plzeňá4
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ci", prohlásil ke mně jednoho rána ve všenorské škole můj kamarád, se kterým jsem
sdílel lavici. Zřejmě jsem se na něho hloupě a s nezájmem podíval, protoţe na mě vykřikl otázku: "Ty nevíš, co to jsou Plzeňáci"? "Nevím", odpověděl jsem a zároveň si
uvědomil, ţe před několika dny se jiţ moji kamarádi ve škole o příchodu jakýchsi "Plzeňáků" bavili. Já jsem však tenkrát nevěnoval tomuto rozhovoru patřičnou pozornost,
protoţe mě příliš nezajímal. "No jo, kluk z hor", těmi horami myslel Černolice, "tam
nemáte ani řeku, tak, jak bys to také mohl vědět", pokračoval v rozhovoru můj přítel.
"Tak co to jsou Plzeňáci", zeptal jsem se ho tentokrát jiţ se zájmem. "Plzeňáci jsou silné ledové kry, které připlavaly po řece Berounce" a jal se mi vysvětlovat celou tuto
událost. "Plzeňáci nemusí připlout po řece kaţdým rokem, k tomu aby připlavali je zapotřebí, aby byly splněny tři podmínky. Přes zimu musí napadnout velké mnoţství sněhu a je třeba, aby vydrţel aţ do jara. Také mrazy musí být silné, a kdyţ na jaře prudké
tání rychle vystřídá silné mrazy, to je potom připlutí Plzeňáků jiţ téměř jisté". "Čtyřmi
říčkami, které se v Plzni slévají v řeku Berounku, přiteče z tajícího sněhu na horách
rychle velké mnoţství vody, která rozláme ledy na řece Berounce, doposud klidně
tekoucí pod silným ledovým krunýřem. Voda a silné ledy lámou před sebou další ledy a
celá tato ničící masa postupuje korytem řeky směrem ku Praze. Ledy strhávají lávky,
ničí chaty a občas na jezech nebo u mostů zatarasí průtok vody, a neţli se dají znovu do
pohybu, vznikají nad tímto zátarasem záplavy.

Přichází soudruh učitel, zdravíme ho tím, ţe se všichni v lavicích postavíme do pozoru. Vyučování začíná a celá třída se zklidňuje. Píšeme diktát, náhle slova diktujícího
učitele protne ostrý zvuk sirén hasičských automobilů projíţdějících po silnici okolo
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školy. Naše soustředění na diktát je pryč, vystřídala jej nervozita. Zvoní, přestávka je
zde a my se dohadujeme, co se asi mohlo stát. Rozhodnutí nás, pánů kluků je jasné.
Místo oběda ve školní jídelně se půjdeme podívat k řece. Máme na to jeden a půl hodiny, neţli začne odpolední vyučování. Konečně dvanáct hodin. Rychle vybíháme ze
školy. Řítíme se kolem hřiště všenorského "Tatranu", přes ţelezniční přejezd a loukou
přímo k řece. V místech, kde loukou probíhá koryto řeky, kterého si za normálních
okolností z této vzdálenosti prakticky nevšimnete, se tyčí hromada ledových ker, táhnoucí se směrem k Dolním Mokropsům. Jsme u řeky. Ledová tříšť a kry, jejichţ sílu
odhaduji na půl metru, zcela zaplnily koryto řeky a leţí i všude na louce. Obrovská ledová masa tyčící se před námi místy i do výše, se vůbec nehýbe. Zato z jejího nitra je
slyšet silné rány, praskání, skřípění, vrzání a všechny tyhle zvuky jsou podmalovávány
hučením vody, která ale není vůbec vidět. Moji kamarádi na kry vylézají a je pro ně
zjevnou zábavou po krách běhat a přeskakovat z jedné na druhou. Mě se však nechce je
následovat, z té obrovské masy ledu totiţ přímo cítím vyzařovat sílu, která je v ní ukrytá a raději nedomýšlím, co by se stalo, kdyby se to všechno dalo do pohybu. Pokračujeme v chůzi podél řeky, směrem k ţelezničnímu mostu a právě o tento most se kry plující po řece zastavily. Od svých kamarádů se dozvídám, ţe zde musela často v minulosti
z přilehlého kopce zadrţené kry odstřelovat z děl i armáda, aby znovu obnovila průtok
vody v řece a zabránila tak záplavě. Mezi ledy jsou často vidět trosky rozdrcených chat,
prkna, nádobí, ploty, ošacení, ale i rozdrcené ryby. U řeky hlídkují příslušníci "Veřejné
bezpečnosti" (VB), "Ostrahy ţeleznic" (OSŢ) a Poţární ochrany (ČSPO). "Poţárníci",
ano tak se opravdu v té době nazývali "hasiči". Nechci se zde dotknout jejich cti, byli to
obětaví a pracovití lidé a za pojmenování, které jim bylo přiděleno, nemohli. Na jejich
název "poţárníci" se tenkrát vyprávěl krásný vtip. "Víte, na co jsou poţárníci? Musí
udrţovat poţár do doby, neţli přijedou hasiči"! Na jednu sloţku, která se také podílela
na hlídkování kolem řeky, jsem ale zapomněl. Jmenovala se "Pomocná stráţ Veřejné
bezpečnosti" ( PS-VB). Byly to civilní osoby, jeţ měly nevšední zálibu, spolupráci
s VB. Jinak nemám nic, co k těmto lidem říci. Úsudek nechť si udělá kaţdý sám. Doposud se nám dařilo úspěšně se vyhýbat všem hlídkujícím a byl to právě horlivý člen PS –
VB, který nás zadrţel se slovy. "Vy volové, víte, co by se stalo, kdyby začala voda
stoupat"? "Byla by to taková rychlost, ţe byste vy blbci, nedoběhli ani k ţelezniční navigaci". "Tak odtud koukejte rychle vypadnout". O tom, kam a jak by se svým pivním
bříškem utekl on, se nám ale nezmínil. Poslechli jsme, u řeky jiţ nebylo k vidění nic
nového a také začátek odpoledního vyučování se nezadrţitelně blíţil. Naše kroky směřovaly k "Benátkám", k této obytné lokalitě Všenor, s velice výstiţným názvem, ke kterému jiţ není třeba nic dodávat. Kdyţ jsme míjeli zdejší rybníček zvaný "Louţe" a směřovali k tunýlku pod ţelezniční tratí, ozvalo se náhle za námi plačtivé volání."Volové
pomoc, vytáhněte mě". Kdyţ jsme se otočili, krve by se v nás nedořezal. Byl to náš
kamarád "Zilvar", tuto přezdívku získal ještě v mladších letech, kdy jsme všichni milovali knihu "Bylo nás pět", který se loudal za námi a chtěl vyzkoušet sílu ledu na jiţ
jmenovaném rybníčku. Síla tohoto ledu se však jiţ dávno nedala srovnávat se sílou ledů
"Plzeňáků", které připluly po Berounce, a tak na nás s díry prolomené v ledu vykukovala prosící "Zilvarova" hlava. Neznalý zdejších poměrů jsem mu chtěl běţet na pomoc,
ale chlapec stojící vedle mne zařval "postav se na nohy vole". A v tu chvíli se začal dít
zázrak, "Zilvarova" hlava se i s tělem začala zvedat nad hladinu, a kdyţ se úplně po6
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stavil, zjistili jsme, ţe v místě kde se vykoupal aţ po krk, je vody tak s bídou do
pasu. Jeho koupel aţ po krk zavinilo to,
ţe kdyţ se s ním led prolomil, tak instinktivně úlekem a zřejmě i působením
studené vody skrčil nohy. Po malé chvíli, kdyţ se jiţ vyhrabal ze studené vody a
z rozbitého ledu a přišel k nám s divoce
gestikulujícíma rukama, jsem si všiml,
ţe pod sklíčkem jeho hodinek se pohybuje bublinka vzduchu jako ve vodováze. Říkám mu, "vole bacha na hodinky",
vůbec se na ně nepodíval a povídá, "těm
to nevadí, ty jsou vodotěsný" a běţel se
domů převléci. Měl to ostatně odtud jenom pár kroků. Rychlou chůzí jsme přišli do školy přesně na začátek odpoledního vyučování. Pár minut po nás vkročil
do třídy i jiţ převlečený "Zilvar". Celá
třída se zasmála, protoţe se učitelce
pochlubil, ţe se před chvílí vykoupal v
"Louţi", tudíţ se musel jít domů převléci
a díky tomu přišel pozdě do hodiny přírodopisu. Ty dvě hodiny odpoledního
vyučování nám, "členům polední výpravy za Plzeňáky", stejně moc nedalo. Fyzicky
jsme byli sice ve třídě přítomni, ale naše duše a mysl se vznášela nad řekou Berounkou,
která byla v tu dobu plná "Plzeňáků", vody a tudíţ i dobrodruţství.
Takové "Plzeňáky", jsem jiţ od této chvíle nikdy neviděl. V ţivotě jsem se setkával
jiţ pouze s těmi "Plzeňáky", co měli lidskou podobu, mluvili zpěvavým nářečím a milovali a tudíţ i pili pouze "Plzeňský prazdroj". Jen nyní nevím, jak jsou na tom dnes,
kdy čeština a nářečí se díky přistěhovalcům mění a cena "Plzeňského prazdroje" se vyšplhala do nebetyčných výšek.
Dvořák Ant.

Něco o vodě
V dnešní době se stává určitou módou mít ve svém domě na vodovodním potrubí
namontován přídavný filtr na vodu. Je známo, ţe zdejší neupravená voda, zvláště
z vrtů, obsahuje nadlimitní mnoţství ţeleza a manganu. Tyto sloţky nejdou bez předcházející chemické úpravy vody ţádnou filtrací odstranit. Ţelezo i mangan jsou prvky
nacházejí se v lidském organismu ve stopových mnoţstvích. Oba prvky jsou pro funkci
lidského těla velmi důleţité, ale podle přísloví "čeho je moc, toho je příliš" můţe jejich
nadbytek být i nebezpečný a to především pro malé děti.
Ţelezo je pro celý organizmus opravdu nepostradatelné, neboť tvoří hlavně součást
hemoglobinu (součást červených krvinek) a myoglobinu, organokovových komplex7
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ních sloučenin, které hrají klíčovou roli při transportu kyslíku z plic do tkání. Dále se
ţelezo v lidském organizmu vyskytuje jako součást některých enzymů a část ho připadá
na takzvané zásobní ţelezo vázané na bílkoviny. Lidské tělo si ztráty v příjmu ţeleza
kompenzuje příjmy z potravy, přičemţ nejvíce ţeleza lidské tělo můţe získat
z červeného masa, drůbeţe a ryb, ţloutků a vnitřností, jako jsou játra a slezina. Zdrojem
ţeleza jsou ale i luštěniny, listová zelenina a některé ovoce, jako například jahody. Nedostatek ţeleza vede především k chudokrevnosti. Nás ale zajímá spíše nadbytek železa. Zatímco u dospělých k akutním otravám ţelezem dochází výjimečně, u malých
dětí a novorozenců můţe velké předávkování ţelezem způsobit velice závaţné problémy.
Podobně jako ţelezo je i mangan pro lidské tělo nezbytný a i potenciálně toxický.
V organizmu hraje významnou roli v řadě fyziologických pochodů, kterých se účastní
buď jako součást enzymů (například v antioxidačních dějích), nebo jako jejich aktivátor
(například aktivátor enzymů podílejících se na metabolismu cukrů, aminokyselin a cholesterolu). Podporuje normální vývoj chrupavky a kostí (je přidáván do přípravků upravujících bolesti kloubů) a ovlivňuje i proces hojení. Mangan je významný pro správný
metabolismus cukrů a jeho nedostatek můţe zvyšovat nebezpečí onemocnění cukrovkou. Je také důleţitý pro činnost mozku, přispívá k překonání únavy, zlepšuje paměť,
zvyšuje celkovou odolnost nervstva, podporuje svalové reflexy a pomáhá vyuţít
v organizmu vitamín C. Mezi další důleţité zdroje manganu patří ořechy, obilniny, luštěniny, špenát, borůvky a čaj. Dlouhodobý nedostatek manganu vede hlavně
k problémům v cévním systému, protoţe dochází k neţádoucím změnám
v metabolismu cholesterolu a k jeho zvýšenému ukládání v cévní stěně. Tento jev, pokud trvá dlouho, značně zvyšuje riziko vzniku kardiovaskulárních chorob. V některých
případech bylo pozorováno narušení stavby kostí a poruchy růstu. Nadbytek manganu,
akutní toxicita manganu přijímaného potravou nebyla u zdravých dospělých jedinců
hlášena. Při jeho podávání ve formě potravinových přípravků by jeho denní dávka u
dospělé osoby neměla překračovat 11 Mg. Přebytek manganu v potravě ovlivňuje negativně především nervovou soustavu a působí potíţe podobné projevům Parkinsonovy
nemoci. K poškození mozku manganem jsou citlivější novorozenci a děti obecně.
Obsah železa ve vodě z řiteckého vodovodu kolísá a dosahuje maximálně středové hranice stanovené normou. Obsah manganu obsaženého v této vodě je téměř
0, aby bylo moţné, ţelezo a mangan z vody odfiltrovat, musí být voda před filtrací nachlorována, i mnoţství chlóru ve vodě splňuje stanovenou normu. Tento chlór je z vody
někdy cítit, vliv na to má vzdálenost napojení odběratele od úpravny vody, ale i teplota
natáčené vody. Chlór je látka, která se po natočení vody do nádoby z vody velmi rychle
odpaří a tím zápach zmizí, rychleji se odpaří i zahřátím vody. Jinak je to ale s vodou ze
soukromých studní a to především vrtaných, kde mnoţství ţeleza a manganu obsaţeného ve vodě překračuje stanovenou normu. Je zajímavé, ţe voda v kopaných studních do
deseti metrů hloubky, v lokalitě u bytovek, vůbec ţelezo a mangan neobsahuje. Oproti
tomu ve vodě ve stejných studních v lokalitě u stavebnin je norma pro obsah ţeleza a
manganu ve vodě jiţ překročena.
Dvořák Ant.
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Městský úřad Černošice
Správní odbor
Pracoviště: Podskalská 19, 120 00 Praha 2 e-mail:
Praha dne 4.3.2009
Ke zveřejnění způsobem na místě obvyklým
Určeno všem obecním a městským úřadům správního obvodu obce s rozšířenou
působností

Informace pro občany
Otisky prstů v cestovních dokladech od 1.dubna 2009
Zákon č. 140/2008 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku cestovních
dokladů, stanoví, ţe cestovní doklady s nosičem dat obsahující údaje o otiscích
prstů se vydávají ode dne 1. dubna 2009. Od tohoto data bude moţné podat ţádost
o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji (dále "e-pas"), který bude obsahovat otisky prstů. Otisky prstů se budou pořizovat u občanů starších 6 let, resp. u občanů, kteří ke dni podání ţádosti
dosáhli věku 6 let.
V návaznosti na výše uvedené sdělujeme občanům, ţe ţádost o vydání e-pasu
bez údajů o otiscích prstů mohou podat nejpozději do 24. března 2009.

Odstávka systému:
V období od 25. března do 31. března 2009 budou obecní úřady obcí s rozšířenou působností odpojeny od systému CDBP (cestovní doklady s biometrickými
prvky), a proto nebude moţné podávat ţádosti o vydání e-pasu, provádět kontroly
e-pasu a předávat e-pasy.

Zprovoznění systému:
Informační systém CDBP bude znovu spuštěn dne 1.dubna 2009.

Návštěva úřadu je možná každý den:
Vzhledem k tomu, ţe se jedná o nově zavedenou technologii zpracovávání údajů, která se promítne do čekací doby, ţádáme občany, aby pro podávání ţádosti o
e-pas vyuţívali všechny úřední dny (pondělí a středa od 8,00 do 17,00 hodin, úterý, čtvrtek a pátek od 8:00 do 12:00 hodin), příp. vyuţili moţnosti objednání přes
internet (http://www.mestocernosice.cz).
Těšíme se na Vaši návštěvu
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Sokol Řitka a Obecní úřad Řitka pořádají

Děti, rodiče a všichni kamarádi,
Chcete si užít legraci, protáhnout své nohy, nadýchat se čerstvého vzduchu, užít si
aprílové jarní počasí, ale HLAVNĚ – chcete najít překvapení, které právě pro vás
ZAJÍČEK ukryl???

Přijďte v sobotu 28.3. mezi 9:30 -10:00hod ke statku u rybníka k „Řiteckému zámečku“, odkud startujeme dlouho očekávaný

S sebou potřebujete: Spoustu dobré nálady, do baťůžku pití, vhodné oblečení,
které můžete zašpinit, a pevné boty, abyste bez problémů zajíce dohonili…
…. tak, že JEN POČKEJ, ZAJÍCI!

info: Dáša Kačírková, tel : 774 833 188, e-mail: dasa.kvaky@seznam.cz
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Společenská kronika
V dubnu 2009 oslaví významné životní jubileum

paní Věra Bártová

Jubilantce přejeme mnoho štěstí, lásky a životní pohody.
Redakce

Rozpočet obce na rok 2009
Rozpočet obce schválený Zastupitelstvem na veřejném zasedání dne 5.3.2009

Příjmy
Schválený rozpočet na rok 2009
Daně a poplatky
1111
1112
1113
1121
1361
1341
1343
1511
1211
1351
1347

Daň ze závislé činnosti
Daň z příjmu fyzických osob
Daň z příjmu fyz.osob
Daň z příjmu práv.osob
Správní poplatky -automaty
Poplatek za psy
Poplatek za užívání veř. prostranství
Daň z nemovitosti
DPH
odvod výtěžku z VHA- automaty
místní poplatekv VHA - automaty
Celkem

Příjmy [tis. Kč]
1300,0
550,0
110,0
1800,0
140,0
30,0
1,8
400,0
2600,0
70,0
140,0
7 141,80

Dotace
4112
4121
4111
4122

Dotace-MŠ + státní správa
dotace neinv.náklady MŠ
dotace volby
dotace - úroky z úvěru

Celkem

86,3
190,0
20,0
200,0

496,30
11
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Poplatky
poplatky za likvidaci komunálních odpa1337 dů
37222111 odpady -kontejnery
37232111 příspěvky EKO-KOM
Celkem
Ostatní příjmy
61712111 Kopírování, popl.za traktor, pohledy
61712119 ostatní příjmy
61712131 pronájem pozemků obce
61712132 Pronájem vodojemu,rybníka
61712141 Úroky
33492111 Zpravodaj, inzerce
Podíly na intenzifikaci tech. Infrastruktu61713122 ry
61712324 Přijaté neinvestiční dary
61712321 Dary
Celkem
Financování
Celkem

470,0
75,0
100,0
645,00
7,0
2,8
46,2
313,3
12,5
15,0
5596,0
6,8
500,0
6 499,60
925,0
925,00

15 707,70

Celkem příjmy

Výdaje I. Část
Schválený rozpočet na rok 2009
Komunální odpady
37215169 likvidace odpadu -nebezpečný odpad
37225169 likvidace odpadu -komunální
37235169 likvidace odpadu - tříděný odpad
Celkem
Silnice
22125171 opravy silnic - menší opravy

22215193 Zákl.doprav.obslužnost - dopravné p.UHER

Výdaje [tis. Kč]

20,0
600,0
190,0
810,00
500,0

150,0
650,00

Základní školy
31135321 Neinvestiční náklady ZŠ -žáci z obce Řitka

490,0

Celkem

490,00

MŠ - dotace
31115331 MŠ - provozní náklady
MŠ - rekonstrukce
Celkem

925,0
1549,0
2 474,00
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Knihovna
Odměna kronikáře
33145021 Odměna knihovníka
33145136 Knihy, předplatné
33145169 předplatné
Celkem
Veřejné osvětlení

10,0
5,0
4,0
1,0
20,00

36315154 Elektrická energie - veřejné osvětlení
3631 Výstavba - osvětlení
Celkem

250,0
100,0
350,00

Ostatní
23105169
23105171
23215169
23215171

36355169
33416121
36366121
33195169
33195137
33495169
37455169

vodárna-služby - dodavatelé
vodárna-opravy vodárenských zařízení
ČOV služby
opravy ČOV
nákup čerpadel pro DČJ
rekonstrukce a rozšíření čov
územní plánování studie a projekty
Rozhlas
budovy a stavby - projekty
Kultura
Přístřešek-stan
tisk zpravodaje
výzdoba, zeleň
Úprava dětského hřiště
Oprava kapličky
rezerva na profinancování investic
Celkem

50,0
450,0
170,0
100,0
650,0
1500,0
1175,0
300,0
200,0
10,0
40,0
45,0
30,0
50,0
100,0
1060,0
5 930,00

Výdaje II.část
61715175
61715038
61715021
61715011
61125023
61715031
61715032
61715038
61715136
61715137
61715139
61715151
61715154
61715156
61715161
61715162
61715163
61715166
61715167
61715169
61715171
61715173

Programy
pojištění zaměstnanci
dohody o provedení práce
Platy zaměstnanců OÚ
Platy uvolněného starosty a členů OZ
Sociální pojištění
Zdravotní pojištění
pojištění zaměstnanců
Předplatné časopisy, knihy
drobný hm. Dlouhodobý majetek
Materiál
voda OÚ
Elektrická energie
Pohonné hmoty
Poštovné
Telefonní poplatky
bankovní poplatky
Právnické služby, konzultační
Školení
Služby
Opravy, údržba zařízení OÚ
cestovné
13

23,0
1,5
13,9
800,0
600,0
380,0
180,0
2,0
6,0
70,0
60,0
2,0
250,0
8,0
25,0
56,0
15,0
55,0
6,0
286,0
5,0
7,6
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61715175
61715229
61715329
61715492
61715362
63105141
61715909
6115

Pohoštění,vánoční balíčky,senioři
příspěvky svazu měst a obcí
příspěvek mníšeckému regionu
dary obyvatelstvu -gratulace,přísp. ZTP/P
platby daní a poplatků
úroky z úvěru
výdaje
volby
Celkem

19,0
3,6
51,4
30,0
0,9
500,3
0,5
20,0
3454,7

Jiné výdaje
8124 Splátka úvěru
Splátka půjčky MMR
Celkem

1029,0
500,0
1529,0

Celkem výdaje

15 707,70

Polemika
Za stránek Britských listů – www.blisty.cz

Pohled věřícího
Dovolil bych si připojit pohled řadového věřícího, římského katolíka, k otázkám týkajícím se náboţenství, píše Vojtěch Smetana.
V prvé řadě se jedná o příliš časté uţívání slova "Církev". Ačkoliv například Wikipedie tyto dva termíny téměř nerozlišuje, několik rozdílů zde je. Řekněme si na rovinu,
ţe do názvu si slovo "církev" můţe dát kterékoliv "Nové náboţenské hnutí" (dříve se
říkalo sekta, dnes to jiţ není politically correct). Tím nemíním ubírat význam protestantským církvím nebo církevním organizacím (a pejorativní naráţku na "římskokatolický dogmatismus" ponechám bez povšimnutí).
Jak jiţ bylo správně poznamenáno, církve (popř. NNH či denominace) jsou často
hodnoceny apriori negativně. Proč? Z pohledu řadového věřícího bych spatřoval několik důvodů.
1) Cynismus - nevíra v budoucnost, v nápravu společnosti a onen český "pupek světa"... Vzpomenul bych zde slov Františka Gellnera: "Mí přátelé se v symposiích baví,
by zase zítra klesli do bídy, navečer z loţí zvedajíce hlavy se v duchu těší: Diem perdidi!".
Příliš mnoho znechucení prokvetlo celou společností... po 40 letech rudovlády se asi
není co divit... a jsou místa, kde jsou funkční kostely, ale mše se neslouţí... nejsou věřící. Poklona, soudruzi, málem se vám to povedlo! Ale upřímně, věřícího není tak snadné
zlomit. A díky houţevnatosti mnoha se podařilo přeţít.
2) Krize otců - málo zmiňovaný fenomén. Naše společnost je (a bude) společností
bez otců. Ve dvou světových válkách jsme si vystříleli táty od rodin... děti vyrůstaly v
neúplných rodinách. A zranění, které způsobuje absence otce při výchově (ač na prvý
14
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pohled latentní) je hluboké a prakticky neodstranitelné. Chlapec nebyl uveden do muţství, táta mu neukázal, jak se vyznat v citech a muţské spiritualitě vůbec. A jakýţe je
výsledek? Hromada nezodpovědných mladých muţů, kteří nejsou ochotni (a schopni)
přijmout zodpovědnost za rodinu a utíkají sami před sebou i před světem.
3) Sexualizace společnosti - fascinace sexem - zde bych si dovolil malou poznámku.
Katolická církev neodsuzuje sex, ba právě naopak (přečtěte si encykliku Benedikta
XVI. o lásce). Je to vyvrcholení vztahu, vyvrcholení lásky, akt spojení. To vše je přeci
v pořádku... ale já se táţi: Je tento výsledek, tento vrchol lásky vhodný, kdyţ dva krásní
mladí lidé po diskotéce, zpola (s prominutím) oţralí, zapadnou do pokoje, zamknou a
"milují se"? Má tohle něco společného s láskou? Kdyţ budete sázet květinu, pomůţete
jejímu růstu tím, ţe ji ve snaze o zvýšení budete tahat k nebi tak dlouho, dokud ji nevytrhnete z kořenů?
Řečtina má pro lásku dokonce čtyři slova a kaţdé znamená něco trochu jiného. To
můţe vzhledem k nepřesným překladům (čeština není tak bohatá) vést k dezinterpretacím. Ale s prominutím: Kdyţ se utváří vztah, trvá to. Chce to čas. A sex je něco, co má
patřit právě tomu jednomu jedinému člověku, kterého milujeme. Vezmete svoje peníze
zlato či šperky a půjdete je rozhazovat do průjezdu, aby si je sebral kde kdo? Jistě, ţe
ne...
4) Nemám nic proti dalším křesťanským církvím (denominacím), které třeba často
nemají rády církev římskokatolickou. Římskokatolická církev je postavena na apoštolské posloupnosti od učedníků Jeţíše Krista a má tradici dva tisíce let. Přeţila doby
zlé i dobré a neříkám, ţe byly doby, kdy šlapala vedle... hodně. Období kříţových výprav, pálení čarodějnic (ač velká část je nafouknutá bublina senzacechtivých publicistů
- čímţ ale čarodějnické procesy rozhodně nepopírám), posvěcení zbraní Hitlerovi a přijetí biskupa Williamsona znova zpět do církve (vím, ţe bych měl být poslušen papeţe,
přesto však toto povaţuji za hrubou chybu Vatikánu) apod.
Ano, ale ještě bych si dovolil říci (a na to zapomínají lidé v církvi, mimo církev ve
strukturách i v opozici), ţe církev je tvořena lidmi. Ne anděly. Jsou to lidé, mají lidské
problémy a dokonce chodí na záchod. Jeţíš Kristus (ač měl z hlediska víry dvojí původ) byl plně člověkem (a plně Bohem).
Jeţíš Kristus také chodil na záchod a dokonce ho třeba i bolela hlava. Divné? Snad
jen v kontextu (s prominutím) "pánbíčkářských" představ palácového eunucha, který v
bílém krajkovém kaftanu sedí se zkříţenýma nohama a s oduševnělým pohledem pije
ambrozii. Kristus byl muţ!
Minulou neděli se zrovna četlo v Evangeliu, jak si udělal z provazu důtky a vyhnal
penězoměnce a obchodníky z chrámu... normálně je vzal bičem. Jeţíš byl nespoutaný
muţ. Takový, jakých právě dnes potřebujeme. Nemáte pocit, ţe korektních a "slušných" muţů je nějak moc? Aţ příliš moc se zaměřujeme na výkon a nikoliv na srdce
člověka a jeho osobnost. Apropos, je "slušné" zmlátit a vyhnat obchodníky?
Vojtěch Smetana - čtenář BL, římskokatolický ministrant
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Pokrytectví církve
Chtěl bych napsat pár poznámek k textu Vojtěcha Smetany "Pohled věřícího". Ačkoli vysoce oceňuji jakousi dobrou vůli a také odvahu, s jakou autor dokáţe být kritický a
přemýšlivý, tohle právě nestačí. Kdyţ se zmiňuje o cynismu, neříká, ţe církev samotná
je součástí společnosti a s cynismem má sama problém. Úroveň kázání v kostelích je
otřesná a biskupové také za moc nestojí (např. slyšet arcibiskupa Graubnera a nebýt
cynikem, to chce velkou rezistenci).
"Krize otců" je jeden z mnoha katastrofických scénářů, jaké si vymýšlejí frustrovaní
věřící stále dokola. Nejraději by ţili v porculánové minulosti, kdy bylo vše "přirozené",
kdy muţi byli muţi a ţeny ţenami atd. Co proti "krizi otců" byla taková třicetiletá válka, hladomory nebo holocaust, ţe? Zejména katolíci stále dokola hledají nějaký sociologický klíč k minulosti, kdy hodná maminka a hodný tatínek pod zboţným dědkem na
trůnu poklidně spravovali svět. Ţe v minulosti byl svět v zásadě stejně pokaţený a
hnusný jako dnes (často i mnohem víc), to jaksi nedovedou pochopit, protoţe dnes uţ
to není ten idealizovaný, "přirozený" svět, o němţ tak krásně píše třeba Karl Kraus.
Základní problém dnešních křesťanů vidím právě v tom, ţe ţijí v minulosti, a třeba
malý ústupek sexuální revoluci povaţují uţ za opravdovou velkorysost. Tak třeba Smetana cítí potřebu říci, ţe církev neodsuzuje sex. To je objev! Kdo by to řekl, ţe? Jenţe
Smetana hned dodává, ţe sex musí být idealizovaný, dokonalý. Připouští jen dva póly:
náhodný sex, coţ je fuj, a sex v dokonalé lásce, coţ jediné je správné. Jenţe kde je realita lidské sexuality? Smetana stále ţije v tom, ţe církev bude lézt do naší loţnice a
soudit nás, zda opravdu milujeme, zda jsme dosáhli andělské výše, abychom mohli souloţit. Zejména katolická církev si stále nedokáţe připustit, ţe o sexu uţ existuje celá
věda (sexuologie) a ţe sexuální morálka je v katolickém pojetí donebevolající farizejství, které nemá nic společného s evangeliem. Mluvit o "sexualizaci" moderní společnosti má smysl pouze tehdy, kdyţ si poctivě vykreslíme také sexuální chování ve starších dobách, a budeme hledat klady a zápory.
Představa, ţe kdysi se sexuálně "hřešilo" méně, je zcela absurdní - uţ jen v tom
ohledu, ţe bylo mnohem niţší vzdělání mezi lidmi, lidé byli ekonomicky závislejší (a
zneuţitelnější) na druhých a všude panovalo strašlivé pokrytectví (ostatně, nedávno se
objevila zpráva, ţe právě v konzervativních státech USA je nejvyšší spotřeba pornografie). Křesťanství podle mne potřebuje vyšší vzdělanost (a kde ji vzít, kdyţ nedovede
vzdělané lidi vůbec oslovit?), větší odvahu myslet nově a větší důraz na evangelium
místo pohledu do minulosti. Křesťané by měli více přemýšlet nad tím, proč se apoštolu
Pavlovi podařilo rozšířit učení Kristovo po celé cynické, sexuálně perverzní a brutálně
nepřátelské Římské říši, zatímco jim se nedaří ani udrţet dědictví otců.
Boris Cvek
Na stránkách Britských listů – http://www.blisty.cz, vyhledal vv.
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