Zpravodaj obce Řitka č. 10/2008

Ať máš vždy
- vzduch, který se dá dýchat, oheň na ohřátí , vodu co se dá pít, přítele co dokáže
naslouchat a vlast - zem k životu.

Informace z OÚ
Svoz nebezpečného odpadu (barvy, ředidla, pneu, akumulátory, elektroodpad, léky) se uskuteční v obci Řitka 1.11.2008 od 13.00 do 13.30 hodin. Tento odpad bude
shromažďován na obvyklém místě u řitecké samoobsluhy. Současně se sběrem nebezpečného odpadu proběhne i sběr odpadu velkoobjemového (koberce, matrace, linoleum, část nábytku, atd.). Musím zde ale připomenout, že se při odvozu tohoto velkoobjemového odpadu rozhodně nejedná o možnost vyklizení stavby, nebo odvezení celého
zařízení domu za obecní peníze! Rovněž nebezpečný a velkoobjemový odpad, vyprodukovaný firmou, je tato firma povinna zlikvidovat na své náklady. Kontejner na tento
odpad bude firmou Komwag přistaven rovněž u řitecké samoobsluhy dne 1.11.2008.
Dne 14.10.2008 byla provedena oprava veřejného osvětlení před zimním obdobím, byly vyměněny nesvítící a blikající výbojky. Neznamená to však, že se nemohou
vyskytnout další závady. Tyto nahlaste prosím osobně přímo na OÚ, nebo na tel.číslo
318 592 289 a 721 844 587.
Upozornění občanům: pořádání ohňostrojů je třeba nahlásit na OÚ alespoň 14
dní před jejich uskutečněním. To proto, aby povolená písemná žádost mohla být dostatečně dlouhou dobu vyvěšena na úřední desce a občané tak mohli být informováni.
Takto nahlášené ohňostroje mohou být odpáleny pouze do 22.00 hodin. V zájmu dobrých sousedských vztahů je i žádoucí, aby pořadatel ohňostroje upozornil na tuto akci
své nejbližší sousedy. Ohňostroj by měl být odpálen odbornou firmou, která zajistí
úklid, popřípadě odstraní i nevybuchlou pyrotechniku.
Při roznášení volebních lístků bylo zjištěno, že řada občanů nově přihlášených v
obci Řitka k trvalému pobytu, nemá své nemovitosti označeny popisnými čísly. Označit
nemovitost popisným číslem přiděleným OÚ nařizuje zákon.
Dvořák Ant. - místostarosta

Řitecké stmelení
Dne 20.září 2008 proběhla na řitecké návsi slavnost "Řitecké stmelení". Musím přiznat, že slovo stmelení na mě nepůsobí dobře, je svým významem skoro totožné se slovem semknutí a připomíná mi doby, kdy představitelé jedné nejmenované strany při
svých projevech stále prohlašovali, že se musí společně se svými příznivci a obdivovateli ještě více semknout, aby tak odolali imperialismu, který je ze západu ohrožuje. Jak
tenkrát tohle jejich semknutí dopadalo, si jistě ještě dobře většina z nás pamatuje. Dnes
již můžeme brát tyto věty jako legraci a tak se znovu vraťme k řitecké slavnosti.
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I. Řitecké stmelení - 20. září 2008 Hasičská stříkačka 1930
Jsem rád, že tato slavnost proběhla a že se v naší obci začíná něco dít i po kulturní
stránce. Našlo se dost občanů, ochotných na této slavnosti vystoupit a svým uměním
pobavit ostatní. Uskutečnila se i malá technická výstava, na které zazářila mezi exponáty stříkačka řiteckých hasičů z roku 1930, po které tenkrát řitečtí hasiči velice toužili.
Svoji zručnost nám předvedly i děti z naší mateřské školky. Protože byla tento den zima jako v "ruském filmu", pil se převážně "svařák" a grog , mohli jste si pochutnat i na
výborných grilovaných klobásách. Toto občerstvení obstaral pan Klikorka, restaurace
"Panský Dvůr". Za odpoledne se na slavnosti vystřídalo poměrně dost lidí.
Stmelování tedy zřejmě začalo plnit svůj účel a dalo dohromady pár lidí z různých
částí naší obce. Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě této slavnosti, všem těm, kteří
v sobě našli odvahu předvést své umění na pódiu, ale i těm, kteří předvedli svou zručnost a smysl pro staré věci na technické výstavce. Děkuji i lidem, kteří přišli tuto slavnost podpořit jako diváci. Jistě je přáním nás všech, aby mezi námi zmizely záště, závist a hrubosti. Když se to povede, věřím, že se nám bude v naší obci daleko lépe žít.
Změní se potom jistě i vztah občan - obec a všichni se budeme snažit o to, aby místo,
ve kterém žijeme, bylo krásné a tímto místem je naše obec Řitka.
Dvořák Ant.
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28. říjen - vznik československého státu
28. října 1918 došlo po několik desetiletí dlouhé snaze Čechů a Slováků o uznání
svých národních práv, po ukončení první světové války, ke vzniku samostatného Československa, jednoho z nástupnických států po rozpadajícím se Rakousko-Uhersku,
složeného z Čech, Moravy, části Slezska, Slovenska a Podkarpatské Rusi.
Prezident republiky a významní státní činitelé pokládají na tento významný státní
svátek dne 28.října kytici na hrob prvního prezidenta a představitele zahraničního odboje za první světové války Tomáše G. Masaryka na zámku v Lánech a také u památníku
na Vítkově.
Tomáš G.Masaryk, první prezident svobodného Československa a obnovitel československé státnosti takřka po třísetletém období v područí habsburské monarchie, přichází na svět 7. března 1850 v Hodoníně jako syn kočího a kuchařky. Po dlouhých studiích a sbírání politických zkušeností ve světě, přijíždí Masaryk v roce 1918 do Spojených států amerických. Poté, co Francie a Anglie v podstatě uznávají Československou
národní radu za československou vládu, učiní totéž i vláda americká.
Je třeba na tomto místě připomenout, že kdyby nebylo Masaryka, nebylo by ani
vzniku samostatného Československa, právě Masarykem vedené zahraniční akce během první světové války a jejich brilantní zakončení ve Spojených státech v říjnu roku
1918, kdy Masaryk sepíše a vydá v amerických listech "Prohlášení československé nezávislosti", jsou těmi rozhodujícími motivy toho, že americký prezident W. Wilson
odmítne rakouské snahy o separátní mírové vyjednávání a že vyzve RakouskoUhersko, aby respektovalo vůli jím utlačovaných národů svobodně si zvolit politickou
budoucnost. Teprve potom co Rakousko-Uhersko zveřejní, že podmínky prezidenta
Wilsona přijímá, vzniká 28. října 1918 samostatné Československo. K němu se pak
30.října 1918 Martinskou deklarací připojuje slovenská politická reprezentace.
V Praze je pak Masaryk (v nepřítomnosti) revolučním Národním shromážděním 14.
listopadu 1918 zvolen prvním prezidentem Československé republiky a to na dvouleté
funkční období. V roce 1920 - 27.května, je pak Tomáš G. Masaryk zvolen prezidentem podle nové československé ústavy. Do funkce prezidenta je potom zvolen ještě
dvakrát, 27. května 1927 a 24. května.1934. 14. prosince roku 1935 Tomáš G. Masaryk
ze zdravotních důvodů abdikuje z funkce prezidenta a 18. prosince 1935 je zvolen novým prezidentem Československa Eduard Beneš. 14. září roku 1937 pak Tomáš G. Masaryk, zakladatel svobodného Československa a jeho první prezident, na zámku
v Lánech umírá.
Čest jeho památce!
Dvořák Ant. - místostarosta
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Zprávy ze základní školy v Líšnici
Po prvním měsíci nového školního roku se život v naší škole již naplno rozjel.
Prvňáčci se už cítí jako doma, znají se se všemi staršími spolužáky a začínají číst, psát i
počítat. Utvořili bezvadnou partu, a tak se z první třídy ozývá o přestávkách nejvíce
smíchu i povyku.
V září proběhlo již tradiční fotbalové utkání mezi dětmi naší školy a jejich rodiči.
Vše se odehrálo v neděli 22.9. na travnaté ploše u Koliby. Tímto děkujeme panu Kozlovi za možnost využít tento prostor. Sešlo se spoustu hrajících i nehrajících rodičů a
přátel školy, a tak kromě sportovního vyžití jsme si všichni pořádně popovídali a
ochutnali spoustu dobrot, které přinesly maminky. S dětmi jsme navštívili pražské divadlo Minor a shlédli představení Popelka, v říjnu pak mladší děti viděly na Dobříši
divadelní představení Káťa a Škubánek.
Již od druhého týdne nového školního roku chodí naši žáci každý pátek na pravidelnou výuku golfu. Lekce probíhají pod vedením zkušené cvičitelky golfu paní Moniky Hodinové, která se dětem velmi věnuje, za což jí děkujeme. Je až neuvěřitelné, jak
velkých pokroků naše děti během jednoho měsíce dosáhly. Především pak děkujeme
řediteli GK Líšnice Mgr. Dominiku Maršíkovi za to, že nám výuku golfu umožnil.
V sobotu 18. října se uskuteční další ročník líšnické drakiády. Sejdeme se
v 15.00 na hřišti u dálnice a budeme doufat, že nám i tentokrát pořádně zafouká, tak
jako vloni. Zveme všechny děti malé, větší i ty největší, ať se k nám se svými vlastnoručními či koupenými draky připojí.
V listopadu se na půdě školy uskuteční dvě netradiční setkání. Jedná se o vítání
občánků, které nemá v naší obci velkou tradici, a na které se mnoho novopečených rodičů těší, a pak setkání seniorů, kteří tak získají možnost v klidu, teple a pohodě si popovídat či zavzpomínat.
Všichni se netrpělivě těšíme na lekci bubnování nazvanou Drum Circles, která se
uskuteční v listopadu v rámci výuky hudební výchovy. Naší školu navštíví lektor Mgr.
Jiří Štěpo, který dětem nejen povypráví o historii či technice bubnování, ale dětem i
bubny přiveze, a tak si bude moci každý vyzkoušet, co v něm je. V případě pozitivní
odezvy či zájmu ze strany dětí, plánujeme uskutečnit i večerní lekci pro bubnující děti a
rodiče.
Za kolektiv pedagogů ZŠ Líšnice - Mgr. Alena Heckelová
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Z historie obce Řitka a jejího okolí
Tajemství hrobky rodiny hrabat z Unvertu, bývalých majitelů mníšeckého
panství.
Svažitému náměstí v Mníšku pod Brdy vévodí kostel sv. Václava, obklopený parčíkem vzrostlých jírovců, v tomto parčíku je umístěna i busta velkého milovníka Mníšku
a mníšeckého kraje, básníka a spisovatele Františka Xavera Svobody. Zajímavá je zeď
hradící starý hřbitov přimknutý ke kostelu. V nárožích této zdi jsou kaple, které mají ve
výklencích prázdné oltáře, určené pro letní slavnosti božího těla. Stavba tohoto nového
kostela byla dokončena roku 1756. V době, kdy mníšecký zámek byl proměněn
v archív ministerstva vnitra a poutní areál na Skalce se rozpadal v hromady suti, byl to
pouze mníšecký kostel sv. Václava, omšelý a oprýskaný, který poskytl bezpečný úkryt
pro všechno to nejcennější , co v Mníšku ještě zbylo. Pod střechou kostela našly útočiště obrazy, jak Škrétův sv.Servác a Svatá rodina, tak i Bůh Stvořitel z kláštera na Skalce
a především slavná kajícnice Brandlova Máří Magdalena. Záměr postavit v Mníšku nový kostel a nahradit starou, rozpadající se a také kapacitou již nedostačující gotickou
svatyni, pojal v polovině 18. století za své zubožený voják, Ignác Unwert. Cítil prý jako
svou povinnost postarat se při převzetí panství o důstojný stánek boží. Snad na něj zapůsobil i nenápadný, láskyplný nátlak manželky Terezie a tchýně Benediktky Čejkové.
Ostatně důkazem toho, jak Ignác svou budoucí ženu miloval, je notářský zápis, který
nechal pořídit ještě před svatbou, když jako důstojník odcházel do války. Pro případ ,
že by padl, učinil dědičkou svoji snoubenku Marii Terezii Čejkovou. Bylo to nepochybně gesto velké důvěry. Ignác se však z války šťastně vrátil, oženil se a postavil nový kostel. Co o jeho příběhu prozrazuje hlavní rokokový oltář v nově postaveném kostele ? Nápadné je, že patron kostela sv.Václav, zpodobený klečící před Paladiem země
české (čili před boleslavským ochranným štítem s reliéfem Panny Marie) má na sobě
zbroj důstojníka z poloviny 18. století. Jestliže sochař Ignác Platzer oblékl postavu
světce právě takto, byl v tom zřejmý a zcela jednoznačný zájem. Spolu se Sv. Václavem tu klečí i důstojník armády císařovny Marie Terezie a děkuje Svaté Panně, že se
mohl vrátit do České země, do městečka Mníšku, ke své milované snoubence.
Také podzemí kostela má svoji zvláštní historii. Tiskař Jan Šťastný, který napsal
knihu "Městečko pod Skalkou", zaznamenal v této knize zprávu o průzkumu hrobky,
jehož se sám zúčastnil. V mníšeckém kostele sv.Václava je pod hlavním oltářem hrobka bývalých majitelů mníšeckého panství, rodiny hrabat z Unvertu. Do této hrobky byli
také uloženi předchůdci hrabat z Unvertu, někteří z hrabat Vratislavů a roku 1756 sem
byly přeneseny ze starého, k rozbourání určeného kostela pozůstatky barona Ignáce
Engela. Vchod do této hrobky byl před mnoha lety zazděn, takže dnes po něm není ani
památky, patrně vedl z první lavice pod oltářem. O obsahu hrobky kolovaly mezi místními občany různé pověsti, tím spíše, že zamřížovaným okénkem v kostelní zdi při zemi na západní straně bylo vidět vedle sebe položené rakve. Při podrobné prohlídce
krypty bylo zjištěno, že všechny rakve byly již otevřeny a některé dokonce násilně.
Rakve byly zhotoveny vesměs ze silného dubového dřeva, jež zubu času podivuhodně
odolávalo, takže se zdálo, jako by sem byly teprve nedávno položeny. Když z nich byl
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odstraněn prach, viděli jsme, že velká většina z nich byla ozdobena malbami, ponejvíce
vypalovanými barevnými kříži po celé délce víka, s obrazem Spasitele a různými ornamenty, připomínajícími starý český nábytek. Počali jsme s prohlídkou rakví. Víka se
dala lehce sejmout. Překvapením byly mužské pozůstatky, byly to muži ponejvíce vysoké postavy a silného těla, jedna z rakví měřila dokonce 220 cm. Značná část mrtvol
byla pokryta silnou vrstvou vápna, patrně to byly pozůstatky zemřelých v době moru.
Mnohé z mrtvol byly ještě dobře uchované, obličeje i ruce pouhé kosti potažené pergamenově hnědou scvrklou kůží. Oblečeny byly různě. V jedné rakvi bylo tělo staršího
muže v krátkých ozdobných, černých kalhotách, celý šat rokokový s knoflíčky a kraječkami, na nohou střevíce s přezkami. V druhé rakvi ležela dívka v růžových, hedvábných šatech s růžovými atlasovými střevíčky, ruce křížem převázané růžencem. Přiložena byla dvě slepičí vejce na znamení jejího panenství. V jiné další rakvi stařec
s plnovousem, kol krku bílý pás s černým křížem, opět v jiné muž zasypaný vápnem, na
víku rakve kříž a na něm uprostřed ozářené srdce, po stranách kříže namalované ruce
od zápěstí a nohy od kotníků, po bocích rakve namalované hořící svíce a rýče
s letopočtem 1780. Potom zase jedna rakev úplně rozbitá s pěkným kováním a v ní rozházené kosti. V další žena prostředních let s úplně zachovalým bílým chrupem, oděná
v šaty fialové barvy, letopočet 1771 a v další opět stařec s růžencem a dřevěným křížkem rok 1773. V rakvích v první místnosti byly dvě mrtvoly kněží v černých talárech a
františkán s kapucí na hlavě. Hedvábné šaty žen, které nebyly vápnem poházeny, byly
po sejmutí víka zdánlivě neporušeny, ale při sebemenším doteku se rozpadávaly v
prach. Ani u jedné z mrtvol nebyly nalezeny skvosty nebo cenné památky. Patrně byly
oloupeny. O tom svědčí i to, že na některých rukou chyběly i prsty, patrně ulomené a
pohozené při odebírání prstenů. V celku napočítáno 36 rakví. Po zevrubné prohlídce
byl sepsán krátký protokol. Hrabata z Unvertu, která byla pány na Mníšku, jsou pochována ve zvlášť prostorné rodinné hrobce pod zdejším kostelem. Není zde však pochován poslední tohoto rodu, Ignác-hrabě z Unvertu, který vládl v Mníšku v letech 18221827. Při pořizování poslední vůle napsal : "Duši svou poroučím bohu a tělo novému
hřbitovu v Mníšku". Přál si, aby zde pro něho a jeho manželku byla postavena hrobka.
Z neznámých příčin zde nebyl pochován a jeho ostatky byly uloženy s jeho zesnulou
manželkou Terezií ve společném sarkofágu uprostřed krypty pod sakristií kostelíka na
Skalce. Vedle nich jsou uloženy pozůstatky zakladatelky skaleckého kláštera hraběnky
Benediktky Čejkové z Olbramovic a mnichů františkánů z kláštera skaleckého. Na zdi
kostelíka jsou zasazeny dvě pamětní desky z mramoru na upomínku úmrtí manželů
Unvertových. V mníšecké úmrtní matrice je poznamenáno : "Tak klesl poslední dědic
Unvertovský. Tak ten slavný rod zahynul".
Z knihy "Poklady pod skálou poutníků" a z knihy" Městečko pod Skalkou ", vybral a
upravil - Dvořák Ant.
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4.Říjen - Sv. František z Assisi
Nesporně jedna z nejzajímavějších a ve své době z nejznámějších osobností středověkého duchovního života. Snažil se napravovat nešvary v církvi, proklamovanou pokoru chtěl nahradit skutečnou chudobou. Narodil se roku 1128 v severoitalském městě
Assisi. Jméno Francesco (tj.Francouzek ) dostal buď proto, že se záhy naučil tomuto
jazyku, nebo proto, že jeho otec zbohatl obchodem s Francií. V mládí žil veselým životem a šetrný otec mu vytýkal, že si nehledí obchodu. Ve válce mezi Assisi a Perugií byl
zajat a rok vězněn. Po návratu onemocněl a jeho povaha se změnila. Byl zamlklý a
vážný. Začal rozdávat peníze chudým, před chrámem sv. Petra v Římě vyměnil svůj
oděv se žebrákem za roztrhaný šat a sám prosil pokorně o almužnu. Sousedé se mu posmívali a otec zuřil, když František chodil v cárech po ulici. Nakonec se s otcem rozešel a odebral se do ústraní v lese. U Assisi stál rozpadající se kostel sv. Damiána. Při
jeho návštěvě uslyšel sv. František hlas vybízející ho aby chrám opravil. Ujal se tohoto
úkolu a opravu dokončil roku 1206. Do roku 1208 opravil i nedaleký kostelík Pany Marie s anděly, u něhož si postavil poustevnickou chatrč. Záhy se začali k sv. Františkovi
přidávat první učedníci. Aby je cvičil k pokoře, přikázal jim žebrat dům od domu, protože neuznával jinou obživu nežli tu, kterou dostanou od lidí. Sestavil zásady řeholního
života, hlavním příkazem byla úplná chudoba. Nikdo nesměl přijímat ani mít peníze,
nesměl je ani žádat za práci, žebrat o pokrm se smělo jen z nouze, bratři měli vždy chodit bosi ve dvojicích, na ulici se věnovat kázání. Papež Innocenc III. zprvu odmítal přijmout zásady nového bratrstva. Když
spatřil sv. Františka v chudobném
oděvu z pytloviny, odmítl ho prý příkře
slovy: "Jdi, hledej si vepře a válej se
s nimi v blátě! Jim dej svou řeholi." Sv.
František odešel, poslušně se vyválel
v blátě a vrátil se ještě špinavější nežli
prve. Taková pokora prý papeže dojala
a rozhodl se vyslechnout zásady nové
řehole. Zpočátku namítal, že ji pro
přísnost
nebude
žádný
člověk
dodržovat, posléze ji roku 1210 ústně
schválil, nikoliv však jako mnišské, ale
jako "Bratrstvo kajícníků s Assisi". Po
návratu sv. Františka do Assisi mu
biskup daroval opravený kostelík
Panny
Marie
s anděly.
Mnoho
příznivců získal záhy sv. František
mezi pannami, vedenými sv. Klárou.
Na shromáždění řádu sv. Františka
roku 1219 se sešlo již 5 000 bratří. Sv.
František se vydal také kázat nevěřícím
mohamedánům. V té době vypsal
sultán Saladin odměnu svým vojákům
9
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za každou hlavu křesťana. Přesto přišel Sv. František neohroženě až do tureckého tábora a předstoupil před sultána. Saladin užasl nad jeho odvahou, dokonce mu nabídl dary,
které sv. František odmítl. Poté ho nechal doprovodit zpět do křesťanského tábora.
Teprve roku 1223 schválil papež Honorius III. řád sv. Františka, podle upravených regulí nazvaný "Menší bratři", první pro muže, druhý pro ženy. Později Sv. František sepsal pravidla pro třetí řád, jehož členy mohli být ti, kteří chtěli žít zbožně a přitom zůstali se svými rodinami. Sv. František se prý obával, aby všichni věřící neodešli do
klášterů a aby se země nevylidnila. Sv. František se odříkal pohodlí, jen nerad jedl vařené pokrmy, pil pouze vodu, spal na holé zemi, pod hlavu si dával kámen či poleno, v
zimě se koupal v ledové vodě, jindy se prý vrhal do trní, mrskal se důtkami. Ve městě
Bari chtěli vyzkoušet jeho pevnost a proto za ním poslali rozpustilou frejířku, aby ho
svedla k tělesnému hříchu. Sv. František, chtěje zahnat pokušení, si lehl na žhavé uhlí u
krbu a žena s hrůzou utekla. Sv. František nazýval všechny tvory svými bratry a sestrami. Roku 1224 ucítil při vytržení mysli bodavou bolest na rukou, nohou a pravém
boku, na místech na nichž byl zraněn Kristus. Zázrakem se mu na těle objevily jizvy
(stigmata), jež zůstaly otevřené až do jeho smrti. Zemřel 4. října 1226.
Dvořák Ant.
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Šumava, aneb láska na celý život.
(dokončení)
Klatovy, krásné podhorské městečko, oplývající klidem a zvláštní, ničím nerušenou
pohodou. A právě toto městečko se jednoho roku stalo výchozím místem pro naše šumavské putování. Přijeli jsme vlakem z Plzně a čekali u kašny na krásném, rozlehlém
klatovském náměstí, až odbije třináctá hodina a budou otevřeny podzemní prostory pod
zdejším kostelem. Chtěli jsme si prohlédnout tehdy vyhlášené klatovské mumie pohřbené v těchto podzemních katakombách. Nikdy předtím jsem ještě nic takového neviděl a nezažil. Byl to zvláštní a silně deprimující pocit, být najednou mezi tolika mrtvými, kteří zde leželi již několik století, nyní volně v otevřených rakvích, kdy krásný,
prosluněný den právě začínajících prázdnin se náhle změnil v přítmí umrlčí komory.
Byl jsem rád a myslím, že jsem nebyl sám, když nad našimi hlavami znovu zazářilo
letní sluníčko. O to veselejší byl výstup na zdejší "Černou věž", již si nepamatuji kolik
to bylo schodů, které jsme tenkrát pro zajímavost při takovýchto výstupech počítali.
Z věže byl nádherný výhled na panoráma Šumavy a pan učitel nám mohl ukázat a popsat všechny známé šumavské hory a zároveň nám i ukázat asi patnáctikilometrovou
cestu podhorskou krajinou, která nás ještě toto odpoledne čekala.
Museli jsme dojít do Nýrska, v jehož blízkosti jsme chtěli přenocovat a druhý den
pokračovat přes vrcholy šumavských velikánů Prenet-1071 m, Můstek-1235 m a Pancíř-1214 m, do Železné Rudy. Opustili jsme Klatovy a kráčeli polní cestou loukami,
nad nimiž se vznášela hejna motýlů, mezi různobarevnými lány polí a nakonec jsme
podle říčky Úhlavy došli do Nýrska. U této říčky jsme také našli místo k našemu nocování. Postavili jsme stany, rozdělali oheň a připravili večeři. Pan učitel odešel do městečka, možná za známými, možná na pivo, to jsme tenkrát nezjišťovali. Hlavní bylo, že
jsme byli první den z domova a zůstali jsme sami, naše kapsy byly plné poplašných patron, slepých nábojů do samopalu, ale i do pušek. Převážným vlastníkem tohoto arsenálu jsem byl samozřejmě já, dokonce jsem v batohu nesl i malou červenou dýmovnici.
Využili jsme svou samotu a hodili do ohně hrstičku této munice. Efektní kanonáda,
která následovala, přinesla za chvíli i "efektní" ovoce. Přiběhl jakýsi pán a velice rozčilen vykřikoval "sbalte si své věci a opusťte můj pozemek", (byla to jeho louka). Naštěstí se zrovna vrátil pan učitel, vše urovnal a naše přenocování proběhlo již v klidu. Ráno
po snídani jsme sbalili stany, zašli do městečka, kde jsme nakoupili ještě nějaké jídlo.
Tehdy se v těchto krajích turistika moc nepěstovala. Šumava patřila vojákům, pohraničníkům a lidem, kteří pracovali v lese, SNB (Sbor národní bezpečnosti) a občanům
spolupracujícím s těmito složkami. Těchto občanů, jak jsem se mohl přesvědčit až
v pozdějších letech, bylo až dost. Neexistovaly ani pořádné turistické mapy a tak pan
učitel většinou používal vojenské speciálky a chodili jsme tak často cestami bez jakéhokoliv turistického značení. Začali jsme vystupovat na první vrchol, přivítal nás ranní
chlad hlubokého lesa, ještě naplněného převalující se ranní mlhou, se kterou sváděly
zatím nerovný boj sluneční paprsky právě začínajícího letního dne. Větve, ale i kmeny
stromů byly obaleny šedozeleným lišejníkem. Pod stromy se směsice jedlých, ale i jedovatých hub, různé velikosti a stáří vystavovala na odiv našim očím a jitřila naše houbařské vášně, nicméně jsme obrovské hřiby a křemenáče museli zanechat na svém místě. Strmá a sotva znatelná stezička nás vedla k vrcholům. Na žádném z nich ale nebyl
11
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"triangulák", což nás velice mrzelo. Místo nich byla na každém vrcholu turistická chata
a to ještě z předválečných dob, kdy i v tomto kraji turistika vzkvétala. Bohužel chata na
Prenetu byla trvale uzavřena a tak jsme s přesvědčením, že na příštím vrcholu pochodíme lépe, pokračovali dále.
Po dlouhé pouti následovalo další zklamání, chata na Můstku byla vyrabována. A tak
místo posezení u limonády a nad něčím dobrým k snědku, nás čekal žalostný pohled.
Veškeré zařízení chaty, nábytek, peřiny, porcelán, sklo, příbory, byly vyházeny na terase a prostranství před chatou a mezi tím poletovalo peří z roztrhaných lůžkovin. Pan
učitel nám vysvětlil, že to může být msta odsunutých Němců, nebo, že zde řádili hledači pokladů, protože v chatě byly místy i vybourané stěny a vytrhané podlahy. Řekl nám
také, abychom raději nechodili dovnitř, protože vše vypadá velice čerstvě. Bylo to pro
nás dobrodružství, protože jsme od této chvíle viděli za každým stromem pašeráka,
hledače pokladů, zloděje a odsunuté Němce a abychom je "zastrašili", nechali jsme za
sebou občas na kameni stát slepou patronu, ke které jsme z drátu vyrobili nožičky a pod
níž jsme zapálili malý kousek svíčky, takže naše cesta byla doprovázena střelbou, která
se k radosti nás všech v hlubokých šumavských lesích velice krásně rozléhala a
přinášela několikanásobnou ozvěnu.
Za celou tuhle cestu, která trvala celý den jsme nepotkali živáčka. Začal pomalu padat večerní soumrak, s ním se obloha zatáhla a současně se soumrakem začal padat i
pravý šumavský déšť. Takový pravý šumavský déšť je velice jemný a pršet dokáže i
několik dní bez přerušení. Nejprve máte dojem, že při tomto dešti nemůžete promoknout, je to ale pak nemilé překvapení, když za půl hodiny zjistíte, že jste promočeni na
kost. Postavili jsme stany. Večeři jsme si dali studenou a zapili ji vodou z praménku,
který vytékal ze stráně pod naším tábořištěm. Zavrtali jsme se hluboko do spacáků a
oddali se sladkému spánku. Ráno plachta stanu nezářila modrou barvou, ale byla jenom
modrá, což znamenalo, že venku je pod mrakem a déšť přetrvává. Ještě chvíli jsme se
váleli ve stanech a posnídali něco ze studených zásob, které jsme včera v Nýrsku nakoupili. Déšť trochu zeslábl a tak jsme rychle sbalili a připravili se k odchodu. Mezitím
jsem ještě stačil zapálit mnou nesenou červenou dýmovnici, kterou jsme po sobě házeli.
Červená dýmovnice má tu vlastnost, že všechno to, co přijde do styku s jejím kouřem
přibarví do červena, zejména vlasy a pleť. Když jsme po těchto našich hrátkách odcházeli z tábořiště, nevypadali jsme již jako Češi, ale jako parta zrzavých Irů.
Místo, kde jsme nocovali se jmenovalo "Hofmanské louky" a i dnes tento název najdete na turistických mapách v okolí hory Pancíř. Kdysi to opravdu bývaly horské louky, které sloužily k pasení kraviček, ale i ke sklízení sena a to zejména pro hospodářství
dřevorubců, kteří zde žili v osamocených horských chalupách. Blížili jsme se
k poslednímu vrcholu jménem Pancíř a k jeho horské chatě s rozhlednou. K našemu
potěšení byla tato chata otevřená a tak jsme si dali čaj s "Tatrankou" a pochopitelně
jsme se šli podívat na rozhlednu. Proti vyhlídkové věži se ale z údolí valily jenom těžké
mraky a na její okna dopadal jemný šumavský déšť.
Vykročili jsme v pláštěnkách znovu na cestu a sešli do Železné Rudy, klidného, podhorského městečka. Pan učitel vždy při špatném počasí říkával, že na Šumavě o počasí
rozhodne buď devátá, nebo jedenáctá hodina. Tento den bylo již půl jedenácté pryč,
když malou skulinkou v mracích prorazilo pár slunečních paprsků, zvedl se slabý větřík, mraky se začaly pomalu protrhávat a za chvíli již naše promočená těla ohřívalo let12
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ní sluníčko. Tuto rychlou proměnu
počasí, bohužel také i k horšímu,
jsem potom prožil na Šumavě ještě
mnohokrát. Rychle jsme na trávě u
známého, šindelem pokrytého železnorudského kostela vybalili
mokré stany a vše ostatní a tyto
věci, ale i sebe vystavili
blahodárným slunečním paprskům.
Ze všeho, z věcí, ale i z našich těl
se odpařovala pára a my jsme se
zbavili i toho zrzavého zbarvení.
Netrvalo dlouho a byli jsme úplně
suší, jen v našich žaludcích nám
poněkud kručelo. Na to ale byla
lehká
pomoc,
na
hlavní
železnorudské třídě stál hotýlek
s názvem "Šumava", který byl
učňovským
střediskem
RaJ
(restaurace a jídelny) Plzeň. Velice
dobře zde vařili, ceny byly lidové a
obsluha vzorná. Děvčata, která nás
obsluhovala, byla o pár let starší
než-li my a velice se nám líbila.
Pochutnali jsme si zde na dobrém
obědě i s malinovou limonádou, to
celé v ceně asi 10 Kč a navrch si dali specialitu podniku, vaječnou omeletu s malinovou
zavařeninou, jejíž cenu si dodnes pamatuji a bylo to 4.90 Kč. Tento hotýlek jsem potom
rád navštěvoval hlavně v pozdějších letech, kdy jsem na Šumavu jezdil již s úplně jinou
partou kamarádů a zažili jsme zde plno nádherných dní.
Dnes se Železné Rudě vyhýbám, protože kouzlo malebného a klidného podhorského
městečka se s otevřením přechodu do Německa vytratilo. Posilněni dobrým obědem
jsme se vydali na další cestu, sluníčko se nám snažilo vynahradit to, o co nás ráno připravilo a příjemně nás hřálo do zad. Měli jsme před sebou náročné odpoledne. Čekal
nás výstup na Čertovo a Černé jezero a tak jsme nad železniční stanicí Špičák vstoupili
znovu do tajuplného šumavského lesa, který tyto stejně tajemná jezera ukrývá.
Jezera, kterým se tehdy s oblibou říkalo "mořská oka", byla opravdu tajemná a byla
opředena různými tajuplnými pověstmi. Větší část jezer ležela již v zakázaném hraničním pásmu, hloubka jezer je prý závratná a jejich voda tak studená, že mrtvoly utonulých, údajně stojících na jejich dně, jsou bez poškození zachovány. Tak například koně
se saněmi naloženými dřevem i s kočím, které se probořily kterousi zimu ledem, stojí
na dně Černého jezera neporušeny, stojí prý zde i mnoho německých vojáků, kteří
v jezeře utonuli na konci války. V této době kolovaly i úvahy o tom, že na dně Černého
jezera je uložen nacistický archiv spolupracovníků gestapa. Tento archiv byl údajně
v roce 1965 z jezera vyzdvižen. Až v dnešní době vyplynulo na povrch, že to byly
13
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I. Řitecké stmelení - 20. září 2008 Pepa a Lenka + Vašek Mašek
pouze hrátky STB, která chtěla kompromitovat určitou skupinu lidí a čekala jak se po
údajném nalezení archivu zachovají, ale podle mne jsou i tyto informace zavádějící.
Při namáhavé cestě lesem se nám občas otevíraly výhledy do údolí na Železnou Rudu a na mohutnou horu Velký Javor, která však již leží v Německu. Konečně se před
námi otevřela kotlina a v ní nás uvítalo Čertovo jezero se svou jezerní stěnou, tyčící se
majestátně nad protějším břehem, stejná stěna se tyčí i u jezera Černého a k oběma těmto stěnám byl tenkrát přístup zakázán, protože ležely v již zakázaném hraničním pásmu.
Byli jsme zde úplně sami a jezero oplývalo zvláštním klidem, vše jsme si pořádně prohlédli a pokračovali v cestě k jezeru Černému. Blížil se podvečer, když jsme k jezeru
došli. Snad díky podvečeru zde byl ještě větší klid, nežli u jezera Čertova, nikde nebylo
človíčka. Nikdo jsme tenkrát netušil, že blízko jezera je v lese ukryta posádka pohraniční stráže. Na protějším břehu, na poloostrově pod jezerní stěnou se tajemně tyčila
stará zřícenina vyhořelého hotelu, o kterém se vyprávělo také mnoho tajemných příběhů. Obě jezera mají své mikroklima a stále se nad nimi vznáší zvláštní mlžný opar. Moji kamarádi se rozhodli, že se v jezeře vykoupají, to nebylo nic pro mne, rozhodně jsem
totiž nechtěl stát vedle koní se saněmi, kočího a německých vojáků na dně jezera a při
tom střežit bedny nacistického archivu. Dnes je zde koupání přísně zakázáno a je zde
zakázána i jízda na kole. Jak a kde jsme tenkrát nocovali mě již nějak vypadlo z paměti,
zřejmě to tenkrát zavinila únava. Pamatuji se, že druhý den jsme si jeli odpočinout na
naši starou základnu do Srní. Odpočinek byl předem domluven a tak nás babička našeho kamaráda Míly přivítala výbornou rajskou omáčkou zahuštěnou perníkem, do které
14

Zpravodaj obce Řitka č. 10/2008

sehnala i kus hovězího masa, což byl tenkrát na Šumavě docela problém. Pamatuji si
jak kupa houskových knedlíků připravených v míse na stole, rychle zmizela v našich
žaludcích. Zůstali jsme zde nějaký den a užívali si pohody chalupy a toulali se po okolí.
Jeden den jsme si udělali výlet k plavebnímu kanálu na dřevo, který protéká nad Srním, napojuje se na říčku Křemelnou a umožňoval v dřívějších dobách splavování dřeva z lesů této odlehlé části Šumavy přímo do řeky Otavy. Od kanálu byla později vybudována i odbočka, která vede tunelem pod "Spálenou horou" a přivádí vodu do jezera
spádové elektrárny "Čeňkova Pila". Kanál zásobí vodou říčka Vydra, na kterou je napojen mezi Antýglem (bývalý statek, dnes kemp) a vesničkou Modravou. Množství vody
protékající kanálem se nechá regulovat stavidly v hradlovém mostě. Ten přes říčku Vydru připojuje asi 15 kilometrů dlouhou cestu kolem kanálu k silnici na Modravu. Právě
zde začala tenkrát naše cesta. Kanál se již ke splavování dřeva nepoužíval a nebyl proto
ani udržován, ale přesto v něm s tichým šuměním rychle plynula voda směrem, kterým
jsme my kolem kanálu šli. Pamatuji si, že nás tenkrát moc mrzelo, proč nemáme nafukovací matrace, na kterých bychom tuto naši cestu projeli vleže po vodě. Ušli jsme asi
12 kilometrů krásnou přírodou, obdivovali klenuté kamenné můstky přes kanál a při
tom dělali různé skopičiny, aby nám cesta lépe ubíhala a nepotkali jsme ani človíčka.
Došli jsme na úroveň vesničky Srní a odbočili k ní úvozovou cestou zarostlou vysokou
travou, za zatáčkou cesty jsme strnuli, proti nám si vykračovali dva příslušníci SNB,
zřejmě na nás již čekali. Dozvěděli jsme se od nich, že se pohybujeme v zakázaném
vojenském prostoru "Prášily". Potom si vzali pana učitele stranou a nastalo velké dohadování, když se rozčilen vrátil, řekl nám, že jsme každý dostali pokutu 5Kč a on 20Kč,
čímž nás tito páni připravili o pět konzerv masa, to pan učitel velice těžce nesl a každému o tom vyprávěl. Dnes vím, že nás vzal do tohoto prostoru úmyslně, chtěl nám
ukázat kanál, ke kterému jak asi tenkrát předpokládal se již v životě nepodíváme a věřil, že když nás jako skupinu dětí a učitele chytí, že postih nebude tak velký. To se nakonec i splnilo. Tehdy jsem ještě netušil, že cestu okolo kanálu si budu moci znovu, již
svobodně projít až za 30 let a tak ta tehdejší pokuta byla vlastně legrace a takové malé
vstupné dřívějšímu režimu.
Tento kanál se jmenuje Vchynicko - Tetovský a dnes kolem něj probíhá čilý turistický a cyklistický ruch, je také postupně opravován a jeho návštěvu Vám vřele doporučuji. Já se kolem něho svezu na kole každý rok a vždy je to krásný zážitek, zejména
v podvečer. K panu učiteli Zikmundovskému jsme se ale nezachovali pěkně. Když jsme
vycházeli z 9.třídy všenorské školy, pochopitelně jsme o prázdninách jeli znovu na
Šumavu. Jako všichni puberťáci jsme si chtěli dokázat, že jsme schopni se o sebe postarat a pana učitele jsme ani ze slušnosti nepozvali. Mrzí mě to dodnes, protože pan učitel
několik let na to zemřel a já již nikdy neměl možnost popovídat si s ním jako dospělý
s dospělým a za všechno mu poděkovat. Tenkrát náš samostatný šumavský výlet nedopadl dobře. Hned druhý den jsme se nepohodli, rozdělili se na dvě party a již nikdy
jsme spolu nikam nejeli. Pan Zikmundovský byl Učitel s velkým U, snad kvůli bezdětnému manželství, ve kterém žil, svou přízeň plně věnoval cizím dětem. Své povolání
změnil v poslání, vedl různé kroužky, chodil s dětmi na výlety, spal s nimi pod stany a
o prázdninách vzal partu několika rošťáků a jel s námi na čtrnáct dní na Šumavu. Nechtěl za to žádné peníze, byla to prostě jeho zábava. Byl to on, kdo v mých žilách probudil tu skrytou kapku tulácké krve. Byl to on, kdo moje nohy naočkoval sérem, zva15
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ným "Nohy z toulavých psů". Byl to on, kdo moje oči naučil vnímat krásy krajiny a zároveň ji i chránit. Spojení těchto darů vyvolává v člověku touhu toulat se, touhu jít krajem a to nejlépe sám, nanejvýše se čtyřnohým přítelem pejskem, to proto, že když je
člověk sám, tak daleko lépe vše okolo sebe vnímá. A je Vám jedno, zda jdete prohřátou
lesní pěšinou, kde je vzduch provoněn vůní pryskyřice a slunce Vás hřeje do zad, nebo
zda Vaše nohy prorážejí krustu zmrzlého sněhu a Vy zapadáte do závějí úvozové cesty
a do tváře Vás bodají sněhové vločky unášené vichřicí. Táhne Vás to lehnout si
v podvečer na vyhřátou skálu a pozorovat, jak na okolní zklidněnou krajinu padá soumrak, anebo jak se z dáli blíží bouře. Táhne Vás to, začátkem července vykročit do jeho
teplé noci, ve které někde na pokraji lesa usednete a sledujete tajemný let svatojánských
mušek. Táhne Vás to, přenocovat na čedičovém vrcholu hory v Českém Středohoří a
pozorovat odtud odcházející den a usínající krajinu hluboko pod Vámi a ráno zde potom zastihnout východ slunce a sledovat příchod dne nového. Táhne Vás to jako zamlada, ulehnout v noci na ještě trochu hřející kámen uprostřed milované říčky Vydry a
dívat se na hvězdy, které nejsou nikde jinde tak krásné jako zde a pozorovat je tak
dlouho, až Vám připadá , že se vznášíte mezi nimi. To je tulácká vášeň. Díky pane učiteli.
Dvořák Ant.

Společenská kronika
V listopadu 2008 oslaví významné životní jubileum náš spoluobčanka

10.11.

paní Františka Mašková

Jubilantce přejeme mnoho štěstí, lásky a životní pohody.
Redakce
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