Zpravodaj obce Řitka č. 12/2007

Motto:
Ideály jsou jako hvězdy. Rukou se jich nemůžeme dotknout, ale budeme-li se jimi řídit jako námořník ve vodních pustinách, dosáhneme cíle.
autor neznámý

Informace z OÚ
Tradiční přednášení a zpívání koled řiteckými dětmi pod rozsvíceným vánočním
stromem spojené s nadílkou se uskuteční v neděli 23.12.2007 od 17.00 hodin. Závěrem
tohoto vystoupení přislíbila zazpívat několik písní paní Helena Vondráčková. Zastupitelstvo obce Řitka Vás všechny na toto tradiční přednášení a zpívání koled s nadílkou
srdečně zve. Pro zahřátí a navození té správné vánoční nálady se bude podávat "svařák". Budou zde také Vánoční trhy, které uspořádají děti z líšnické školy.


Slavnostní setkání řiteckých seniorů se uskuteční tentokrát v restauraci "Panský
dvůr" dne 28.12.2007 jako vždy tradičně od 12.00 hodin. Účast seniorů na tomto setkání je třeba nahlásit na Obecním úřadě osobně nebo telefonicky na čísle 721 844 587
nebo 318 592 289 závazně do 22.12.2007.


Vážení spoluobčané, po krásném létě je zde opět zima a s ní Vánoce a konec roku 2007. Zima nás letos překvapila velice brzy a razantně, ale naštěstí po nějakém čase
stejně rychle ustoupila a zas jsme jako vždy již tradičně před Vánocemi opět na blátě.
Věřím ale, že do Vánoc ještě nějaký ten sníh napadne a zima se znovu vrátí. Budeme
tak všichni moci prožít ty pravé, české Ladovské Vánoce . Jménem Zastupitelstva obce
Řitka a jejich zaměstnanců Vám všem přeji příjemné prožití Vánočních svátků, plných
pohody, s krásnými dárky pod vánočním stromečkem. Do Nového roku Vám všem přeji hlavně pevné zdraví , mnoho štěstí, trpělivosti a úspěchů ve Vaší práci.
Antonín Dvořák - místostarosta


Půlnoční mše svatá se bude konat dne 24.12.2007 od 21.00 hodin v kostele
Všech svatých v Líšnici.


Názory
Z Knihy návštěv
Na internetových stránkách obce, které fungují na adrese www.ritka.cz, je i rubrika
Kniha návštěv. Je sice určena k anonymnímu sdělení názoru na obsah stránek, ale občas se tam objeví názor na dění v obci za který se pisatel nestydí a podepíše ho jménem
a nikoli přezdívkou.
Přináším Vám nyní reakci pana Martina Hynouše na stavbu protihlukové stěny v lokalitě "Bučina"a i jiné dění v obci.
"Dobrý večer, rád bych poukázal na stavbu protihlučných bariér, které se postupně
budují dle rychlostní silnice R4 přesněji v úrovni bučiny.Tato stavba je sice velice levná
pro obec, ale ať si obec spočítá kolik jí bude stát údržba ročně jelikož výplň této stěny
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je tvořena z dřevěných materiálů. Upřímně řečeno, tak topoly, které jsou podle staré
silnice na Mníšek, tak jsou mnohem efektivnější a levnější na údržbu než takováhle
stavba a navíc jsem myslel, že se staví pro milionáře, ale ta stavba spíš vzhledově vypadá jak kdyby obec měla opravdu dost hluboko do kapsy, jen pro zajímavost obec Řitka mohla zažádat Evropskou unii, jako třeba i okolní vesnice (viz.Voznice) o dotaci na
stavbu protihlučné bariéry. A k té školce co je na Řitce, ta už za mě když jsem tam chodil byla nic moc a nebyla nová, teď je zrekonstruovaná a vypadá dobře ale myslím si,
že už jen pro zdraví našich potomků je tam dost pozemků kde by se mohla vystavět i
škola mimo tuto rušnou a také zamořenou část obce oxidem CO2 z výfukových plynů.Tak mysleme na naše potomky a věřím, že všem z nás jde o zdraví nejen našich potomků, ale i o zdraví vše občanů obce."
Jsem sám osobně rád, že se mladí lidé zamýšlejí nad budoucností obce. Pan Martin
Hynouš ale nemusí mít obavu o budoucí financování a údržbu protihlukových stěn u
Bučiny. Obec je nefinancuje a ani v budoucnu nehodlá převzít na svá bedra. Je jen škoda, že si ti "milionáři", jak je nazval, nechají postavit u svých mnohdy hezkých domů,
ohradu jako na skot.
Školka a její prostředí je věc, která nás velmi tíží. I přes velké investice do rekonstrukce a údržbu, s umístěním školky nic neuděláme. V plánech rozvoje obce je i nová
škola a školka, ale vždy bude záviset na schopnostech a možnostech dalších zastupitelů,
vyrovnat se s obrovskou porcí finančních nákladů. Myslím, že než bude nová školka k
dispozici, ještě mnoho dětí projde naší starou budovou u dálnice, a proto stojí za to ji
udržovat.
My každý rok řešíme stejné problémy - jak nejlépe naložit s prostředky, které máme
k dispozici. Stále nás zatěžuje dluh minulosti - sítě. Po jejich kompletním vybudování
před několika lety, je již zrekonstruována stará úpravna vody, generální opravy se dočká i "hydroglobus" - tedy vodojem z dob reálného družstevního socialismu a čistírna
odpadních vod je po období "hospodaření" minulého provozovatele také zralá na generální opravu. To vše při splácení dluhu z úvěru na pořízení vodovodní a kanalizační sítě. Že se potom nedostává na generální opravy stavbami poničené vozovky je nasnadě.
Systém dotací funguje tak jak funguje a pro tak malou obec (a navíc bez lobujícího poslance) není lehké nějakou "kačku" do rozpočtu obce sehnat.
Ještě se vrátím k protihlukovým stěnám. My jsme žádali na ředitelství dálnic o řešení
problému s hlukem v naší obci. Naší žádost jsme podpořili peticí na podporu výstavby
těchto stěn. Před nedávným časem proběhlo jednání se zástupci této instituce, kteří přišli s podivným návrhem. Vzhledem k tomu, že hluk v obci nepřekračuje normy z doby
výstavby (opět ona doba), není možno investovat do výstavby stěn v námi navrhované
délce (podél celé obce), ale jen asi 180m(!!!) před začátkem obce (cca ke Stavebninám). Toto jsme odmítli a tak další jednání jsou v nedohlednu.
Určité finanční prostředky přinášejí do obce také stavební firmy, jejichž činnost jsme
podmiňovali právě spoluúčastí na řešení problémů obce. Zda to bude to správné ukáže
až čas.
Přeji Vám všem i tak v příštím roce jen samé dobré zprávy a mnoho úspěchů ve Vašem osobním životě.
Vlastimil Vondrák - finanční výbor
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ZŠ Líšnice informuje
Pohádkový zápis dětí do první třídy základní školy v Líšnici
se koná:
30.1.2008 od 15.30 do 18 hodin
v prostorách budovy školy.
- týká se dětí narozených do 31.8.2002 a starších s odloženou školní docházkou
- Základní škola v Líšnici je málotřídní škola, která svým prostředím nabízí individuální přístup ve výuce dětí od 1. do 5. třídy.

Rady pro rodiče:


přinést občanský průkaz rodiče a rodný list dítěte



nahlásit přesné a správné údaje



upozornit na lateralitu dítěte (i nevyhraněnou) – pravák x levák



uvést zdravotní stav dítěte (brýle, léky, alergie)





pokud rodiče budou žádat o odklad školní docházky pro své dítě:
- vyplní formulář žádosti
- případně dodají potvrzení lékaře či PPP
žáci, kterým byl v minulém roce povolen odklad, se musí opět dostavit k zápisu

Co nabízíme:


školní družinu, novou klubovnu



stravování v nově otevřené jídelně



pestrý výběr zájmových kroužků:
⇒ dopisovatelé
⇒ flétny
⇒ anglický, francouzský jazyk
⇒ pěvecký, divadelní
⇒ kutílek
⇒ sportovní hry
⇒ taneční gymnastika
⇒ keramika
⇒ výtvarný
⇒ rybářský

⇒ družinové dny, kdy děti chodí na výlety do okolí nebo jezdí na poznávací akce
do Prahy
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Ve dnech 7.1., 24.1.a 28.1.2008 se koná DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ od 8 do

16 hodin v budově školy
Těšíme se na Vaši návštěvu!
ZŠ Líšnice
www.zslisnice.cz
tel./fax: 318 592 657
e-mail: zslisnice@zslisnice.cz

Děti a vyučující ze základní školy v Líšnici si Vás dovolují co nejsrdečněji pozvat na
VÁNOČNÍ KONCERT
- pásmo koled, říkadel a vánočních textů dne 21.12. 2007 v 18.00 v kostele Všech
svatých v Líšnici.

Tento koncert je věnován všem dobrým lidem, kteří sáhli do svých kapes a pomohli
nám vybudovat novou jídelnu a školní klub. Mají náš velký dík a hluboký obdiv.
Po skončení koncertu proběhne slavnostní otevření nových prostor spojené
s malým pohoštěním a předvánočním posezením.

Všichni jste srdečně zváni!
Alena Heckelová-ředitelka ZŠ Líšnice

Z historie obce Řitka a jejího okolí
Vážení čtenáři, kdysi dávno mě zaujal krásný popis zimní brdské krajiny, jehož autorem byl známý mníšecký rodák, spisovatel a básník Fr. X. Svoboda, který byl i velkým
milovníkem našeho kraje. A tak si dnes i v době předvánoční přečtěte a vychutnejte
tyto řádky znovu spolu se mnou.

CO VYPRÁVÍ O SKALCE MISTR FR. X. SVOBODA.
V prosinci, když napadly sněhy a když za dlouhých večerů drali ve statcích peří,
sháněli se pokročilejší lidé po knihách. Měl-li tu někdo něco ke čtení, proputovala jeho
kniha všecky statky. Nejmilejší, nejkrásnější knihy půjčoval v zimě skalecký pan superior. Jednou týdně v zimních měsících chodili pro ně chlapci do tichého kláštera, na brdském hřebeni vysoko v lesích schovaného, ve zježených, sněhem a jíním plných
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větvích buků sotva z Mníšku viditelného. Závějemi málo prošlapanou cestou mezi starými mohutnými lipami pospíchali k vysokému, do mrazivého vzduchu vyzdviženému
pohoří, do bílých lesů, v nichž sněhem zapadán k zemi se tlačil františkánský klášter.
Mrazivé mlhy se tam kouřily, obzor tam rudnul a fialověl, sněhy tam rostly a k mrakům
tam bylo blízko. To ticho, které bylo po všem kraji, jako by tam odtud se šířilo, samota,
kterou bylo na cestě cítiti, jako by tam přebývala. Kdo jel, neb kráčel silnicí od Prahy
neb od Příbrami, kdo třeba v kraji žil, kdo v Mníšku přebýval, každý zrakem svým ke
Skalce zabloudil a zvláštní, touze neb posvátnosti podobný dojem pocítil. Špičatá věž
jako zrezavělá jehlička z bílého klubka čněla nad baňatý jasný kostelíček poutnický, na
příkrý ostroh skalní, vystavěný, měkkými, velikými buky podvěnčený, k němuž putovala hlaholivá barevná procesí, kam páni z Prahy od západní dráhy z Řevnic vystupovali, lesní vzduch pili, v dálky dojatí se rozhlíželi, kam mníšecké panstvo z věžatého
zámku od dávných dob chodívalo, kde byla slavena o svaté Maří Magdaleně veliká
pouť, kde bývalo rozseto mezi lid uchvacující kázání pod širým nebem v lesích, živých
ozvěnami, vůní a krásou, kam na jaře zatoulávali se milující a kde ve starém klášteře
pod galeriovou šindelovou střechou, za bílými zdmi se slunečními hodinami, za milým
průčelím s četnými okny s vyschlými rámy, před nimiž tlačila se na klášter zelení a kvítím zavalená zahrádka, přebýval dobrý pastýř, stařičký pan superior. Na výšinách, odkud rozevírají se vyhlídky, kde možno zažíti slavné východy slunce, zářné západy za
březovými háji, pohledy na vzdálené bouřky, na pochody mračen, kde dýchají lesy vůní
a čilému vzduchu ji k roznesení do velikých dálek ochotně podávají, kde jsou kouzelné
noci červnové, kmitavé zlatým prachem svatojanských mušek, jichž se u kostelíčka tisíce tisíců zdvihá, kde v podzimu po lesích na stromech listnatých zlato kvete, duby se
obalí mědí - tam žil, myslil, trpěl, Bohu i lidu sloužil a radoval se stařec superior. Nevysoký, šedivý, se sehnutou moudrou hlavou, v temně hnědé kutně, ve vysokých vždy
lesklých botách, ve tváři běloučký i měkký, s očima tiše bádavýma, jako kutna jeho
temnýma, rád sám po lesích se toulával, pod vonnými modříny na jaře chodil, v létě
jahodami procházel, k západní straně mezi bílé břízy se zatočil a svěžestí popršen, vůní
nadýchán, svatou volností i spravedlností přírody naplněn, navracel se do kláštera do
tichoučké cely se žlutým, vykládaným sekretářem, knihovničkou a malým stolem. Na
stole byl postaven hrací strojek, který hrál tři vlastenecké písně (vzácný, milý to dárek
od Karla Havlíčka), pak jiná pěkná větší skříňka, rovněž dar se zrcadlem, s břitvou a
hřebenem, na níž byla jemně řezána podobizna dárcova ( Fr. L. Riegra ), v dřevě vykládanými nadšenými hesly ověnčená a svazeček dopisů od předních mužů českých. V
četných zásuvkách sekretáře uloženo bylo nejdražší, nejmilejší jmění superiovo, veliká,
vzácná sbírka mincí všech národů a věků, široko daleko známá, vysoko ceněná a slavnými numismatiky obdivována. Před oknem hromadila se zeleň břečťanů na vysoké
hradbě a za ní stěna rozvětvených buků.
Tu pan superior psával, čítal a rozjímal. Večer sedával s fráterem, dobráckým, oddaným sluhou v refektáři, v onom krásném pokoji s nástropní malbou Brandlovou, v žlutavém tónu zahalenou, lehce klečící a vzhůru hledící sv.Máří Magdalenou. Ráno v kostelíčku vysoko nad Mníškem mši svatou četl, hříšníky zpovídal a za mrtvé se modlil. V
lesy pak na procházku odcházeje, na smrt a život věčný hlubokými sny vzpomněl.Ve
středu se scházeli u něho dědouškové, přátelé z Mníšku, pan farář, doktor Slavík a pan
Borovička. Všichni bílí. Pohovořili si trochu o běžných událostech, popili trochu vína,
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zahráli si v karty, poblouznili o dávné mladosti své, pokývali nad během života šedivými hlavami a večer se ubírali domů. Pan superior je vyprovodil po serpentině často
až do poloviny stráně. Pak ještě na sebe zdaleka volali.
Mníšečtí chlapci se těšili na zimu, až půjdou do kláštera pro knihy. Vašík Novákovic
šel letos v prosinci poprvé. Sněhu napadlo vysoko a tuhá zima nastala již v první polovině prosince. Karel Douba, Toník Hájek, Ferda Fiala a Vašík vyšli již o jedné hodině
ve čtvrtek odpoledne z Mníšku. Den byl jasný, mrazivý, kraj třpytivě bílý. Staré lípy,
jíním i sněhem poprášené a sluncem osvětlené, lehce nesly tisíce větví do mrazivého
vzduchu. Čím výše a dále ke Skalce, tím bledší a jemnější byly jejich koruny. Na lesích
a nahoře po obzoru viděti bylo mrazivé mléčno až vysoko do modré oblohy. Hoši zpočátku povykovali, do sněhu se otiskovali, do závějí skákali, ale brzy se unavili a jali se
vypravovati o knihách, které kdy četli. Douba uměl nejlépe povídat. Mluvil nadšeně.
Musilo být všechno krásné, co on četl. "To si vypůjčím", pomyslil si vždy Vašík, kdykoli obsah knihy Douba dopověděl. Pojednou však tajil dech, zardíval se a všechen se
vzrušil. Douba vyprávěl, že četl knihu, jak jeden bohatý člověk přišel neštěstím o všecko, jak byl na kraji úplné zkázy, jak trpěl, jak se soužil on a jeho celá rodina a jak měl
syna, který si umínil, že se bude pilně učit, že bude pracovat a že neustane, dokud opět
štěstí domů nepřinese. Syn skutečně splnil vše a nešťastný otec v stáří svém opět byl
blažen. "To je vám, kluci, hezké", vyprávěl Douba, "jak seděli pod takovou velikou lipou na zahradě, ten tatínek je už šedivý, ten syn se už oženil a mají všeho moc, pole,
zahradu, lesy a včelník, a povídají si, jak už je zas všecko u nich krásné! Dvakrát jsem
to tatínkovi četl! " Vezmi si příklad, povídal!" Vašík nemohl hned promluviti. Prsa se
mu svírala neznámou úzkostí. Pohleděl ke Skalce. Černý kovový kříž pod kostelíčkem
bylo tak jasně viděti, jako by ho ostře pérem nakreslil. Jeden z hochů zakašlal a na
zmrzlé ruce si dýchal. "Jak se jmenuje ta kniha?", otázal se Vašík. "Nezoufej !", odpověděl Douba. Vcházeli právě do lesa na tenoučkou serpentinu, nejprv pod křivé, husté
sosny, sněhem vysoko na korunách zasypané, pak pod veliké duby a buky, jejichž spletí
bylo stále viděti na kostelíček. Udýcháni vyběhli konečně mezi ořechové stromy a ocitli se u tichého kláštera. Neveliká loučka s ovocnými stromy, rybníček, cesta a zahrady
u myslivny byly vysoko zaváty. Vzadu se hromadily husté lesy. Sníh na stromech nachytaný svítil oslňující bělostí. Pes štěkal. Střecha myslivny, krytá novými taškami,
červenala se pod římsou, která ji dělila. Z bílého komínu se trousil plachý kouř. Hoši
ztichli, jako by je posvátnost překonala, otřeli si u fortny o stojící tu koště boty a vešli
na temnou, dlouhou chodbu, kde hořelo nad klekátkem pod zčernalým krucifixem červené světlo. Z kuchyně nalevo vyšel fráter a ukázal chlapcům, kam mají vstoupiti. Vešli do superiorovy cely a tichounce uzavřeli za sebou dveře. Lahodné teplo je ovanulo.
Mnich psal u sekretáře. Políbili jeho hebkou ruku a se smáčknutými čepicemi v červených rukách pokorně se opět seskupili u dveří. Vůně šňupavého tabáku příjemně dráždila jejich čich. Pan superior povstal, natáhl hrací strojek ("Kde domov můj ?", "Hej
Slované!" a "Horo, horo, vysoká jsi!" vystřídalo se v příjemném brnkání), rozevřel sešit, kam si zapisoval, kterou knihu komu půjčil, ořízl brk a zahleděl se na hochy. Ti stáli
v němé radosti. Jako sen, rychlý, ale krásný, připadalo jim prodlení v této teplé, vonné
cele, kde tklivě zpíval dárek Havlíčkův vroucí písně, kde vrzaly vyleštěné boty superiorovy a kde srovnáno bylo množství knih ve žluté skříni. Pan superior ihned poznal, že
sem již loni tři z hochů chodívali a čtvrtý že je tu po prvé. "Ty jsi Douba, ty jsi Hájek,
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ty jsi Fiala!" řekl. Hoši přisvědčili a podívali se na sebe. Vašík se zarděl. Čekal, že se
ho zeptá pan superior na jméno. On však toho neučinil, šel hned ke stolu, vyhledal v
sešitě jména tří známých hochů a prohlédl, co již četli. Zavolal jednoho po druhém, podal každému knihu, zapsal si, co jim půjčil a obrátil si prázdnou stranu velikého sešitu.
"Tam budu já", pomyslil si Vašík, a zarděl se. Hrací stroj započal znova, "Kde domov
můj?" Hoši naslouchali. "Tak - copak tomu novému čtenáři půjčím ?", prohodil stařec
laskav a pohlédl zkoumavě na Nováka, který všecek červený předstoupil. "Já bych prosil tu knihu, co se jmenuje "Nezoufej !", odhodlaně požádal Vašík a jako unavením se
rozdýchal. Bystré jeho oči se roznítily a ke starci pozvedly. Pan superior, překvapen
vším způsobem a výrazem hochovým, rychle si vzpomínal, která je to kniha. Obsah její
mu zatanul na mysli. Shýbl se k Vašíkovi a do živých očí se mu laskavě zadíval. "Jak
se jmenuješ?" otázal se ho. "Václav Novák", řekl hoch. Pan superior pokýval šedivou
hlavou, rty se mu zachvěly a oči zaslzely. Přivřel je. "Tak, tak, hošíčku", řekl a podržel
Vašíčkovu ruku ve svých hebkých prstech. Hochovým nitrem proběhlo slzné rozechvění. Rychle sklonil hlavu a políbil prsty pastýřovy. Pan superior, dojat ještě silněji, znovu mu ruku stiskl a po vlasech ho pohladil. Vyhledal pak knihu, podal mu ji s úsměvem, jeho jméno si zapsal, tím svérázným písmem svým, které každý znal, písmenkami
italskými, jako z puntíčků pečlivě sestavenými a opět ho pohladil. Za chvíli vyběhli
hoši z kláštera. Rozběhli se všichni, jako by je někdo se stráně honil. Již toho večera
začal Vašík hlasitě předčítati vypůjčenou knihu. Nedbal, že těžko četl, že se unavoval,
zakoktával a pletl. Planul. Čtyři večery prožíval toto veliké štěstí. Otec byl po všechny
ty večery doma. Buď seděl u kamen na lavici, nebo se tiše procházel s rukama vzadu
složenýma. Naslouchal bedlivě, ale nepromluvil. Vašík cítil, že děj povídky se rozestírá
živě jeho duší. Četl jen pro něho. Když došel na konec knihy, kde bylo vylíčeno navrátivší se štěstí, zcitlivěl horlivý jeho hlas. Otec se ztišil, stanuv uprostřed světnice. Když
Vašík dočetl, nikdo nepromluvil. Myslili o něčem. Novák popošel ke stolu, vzal svou
ženu
Annu
oběma
rukama
za
hlavu,
pohleděl jí do očí a oba
se usmáli. Vašík uložil
knihu do své školní
torby
a
vzrušen
hlubokým štěstím zalezl
do postýlky. Volné sny
vyrojily se v něm a pluly
lehce, jako bílá oblaka
jarními větry nesená.
Vyňato z románu
"Rozkvět"
Závěrem zde ještě pro
poučení a porovnávání
uvádím
několik
nadmořských
výšek
lokalit v našem okolí.
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209 m
188 m
411 m
417 m
466 m
506 m

Dobřichovice - nádraží
soutok Berounky do Vltavy u Lahovic
Cukrák ( Kopaniny) televizní věž
Medníku - vrchol
Malá Svatá hora
Babka

360 m Líšnice
392 m Mníšek
299 m Klínec
340 m Trnová
393 m hostinec "Veselka "
370 m pole "padesátka" při okresní silnici do
Všenor
549 m poutní kostel na Skalce
390 m pole Kolnice mezi Řitkou a hřbitovem
410 m les "remízek" v blízkosti bývalých a dnes 410 m les Bučina při vstupu do Řitky
již zaniklých panských kolen, nad řiteckým zámkem
420 m les Štítek u bývalé státní silnice
490 m les Bučina při hranicích s mníšeckým panstvím
510 m les " Na prantech " mezi řevnickou a dobřichovickou alejí při dobřichovických hranicích

Z knihy " Městečko pod Skalkou " vybral a upravil Antonín Dvořák
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Obecně závazná vyhláška obce Řitka
č. 10/2007 ze dne 25. 10. 2007,
kterou se zakazují některé druhy paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování v obci
Řitka
Zastupitelstvo obce Řitka se na svém zasedání dne 25. 10. 2007 usneslo vydat na základě § 50 odst. 3 písm. b) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek I.
1. V malých spalovacích zdrojích znečišťování, kterými jsou zdroje znečišťování o
jmenovitém tepelném výkonu nižším než 0,2 MW¹, je zakázáno spalovat paliva s vyšším obsahem síry a příměsí dalších látek, které mají při jejich spalování nepříznivý vliv
na kvalitu ovzduší.
2. Zákaz podle odst. 1 platí pro:
a) hnědé uhlí energetické
b) lignit
c) uhelné kaly
d) proplástky.
Článek II.
Zrušovací ustanovení
Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2003 ze
dne 18.6. 2003.
Článek III.
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po vyhlášení
Ing. Ivana Černá
místostarostka

Pavel Zeman
starosta

Vyvěšeno: 5.11. 2007

Sejmuto: 21.11. 2007

¹ § 4 odst. 5 písm. d) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých
dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů

Společenská kronika
V lednu 2008 oslaví významná životní jubilea tito naši spoluobčané

25.1.
25.1.

JUDr. Bedřich Klimeš
paní Alena Dvořáková

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