Zpravodaj obce Řitka - č.9/2008

O dobru a zlu
Největší zlo je odejít z počtu živých dříve, než jsi umřel.
L.A. Seneca

Informace z OÚ
Osvětlení - bude provedena oprava a výměna vadných výbojek pouličního
osvětlení. Přestože bude provedena kontrola funkčnosti osvětlení, mohou některé závady naší pozornosti uniknout (zejména blikající výbojky). Prosím proto občany, kteří
vědí o nějakých závadách na veřejném osvětlení, aby je laskavě nahlásili na OÚ buď
osobně nebo na telefon 318 592 289 nebo 721 844 587. Děkuji.




Cvičení pro KLUKY a HOLKY - tradiční i netradiční sporty v tělocvičně i venku.

Věk nerozhoduje, důležité je chtít si hrát, cvičit, bavit se. Cvičení bude probíhat každý
čtvrtek v SOKOLOVNĚ na Řitce, od 16 hodin předškoláci a od 17 hodin školáci, pod
vedením paní Dáši "Kvaky". Veškeré informace na telefonu 774 833 188.
Autobusová linka č.318 - Jednání o protažení autobusové linky č.318 do Mníšku
p. Brdy a o možnosti zastavování této linky v nových zastávkách Řitka - Pod Bučinou
stále probíhají.


Dvořák Ant. - místostarosta

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
Starosta obce Řitka podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev
krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje:
1. Volby do zastupitelstva Středočeského kraje a Senátu Parlamentu České republiky se konají:
v pátek dne 17. října 2008 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
v sobotu dne 18. října 2008 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost na obecním
úřadu Na Návsi 54, Řitka pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu
v obci Řitka.
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3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady,
nebude mu hlasování umožněno.
4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
5. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo
jinak označené hlasovací lístky nové.
V Řitce dne 29. září 2008
Pavel Zeman - starosta obce Řitka

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Řitkakonaného dne 11. 9. 2008
v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Řitka
Přítomní zastupitelé: Pavel Zeman, Ivana Černá, Miroslav Poláček,
Václav Rychlík, Jiří Šuligoj
Omluveni: Antonín Dvořák, Václav Mašek, Zdeněk Smejkal, Vlastimil Vondrák
Hosté: viz prezenční listina
Program:
1. volba ověřovatelů zápisu
2. žádost MŠ Řitka
3. rozpočtové opatření č.1
4. aktualizace směrnice o účetnictví
5. smlouva s CG Reality
6. věcná břemena
7. sponzorský dar obci
8. změna účelu dotace
9. zprávy komisí
10. diskuse
Zápis z jednání zastupitelstva obce
Ad 1) Volba ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli navrženi pan Miroslav Poláček a pan Václav Rychlík.
Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s navrženými ověřovateli zápisu, kterými jsou pan
Miroslav Poláček a pan Václav Rychlík.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0
Ad 2) Žádost MŠ Řitka
Místostarostka přečetla žádost MŠ Řitka o povolení výjimky z počtu dětí v mateřské
škole na 25 dětí na jednu třídu.
Usnesení k tomuto bodu:
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Zastupitelstvo obce schválilo a povolilo výjimku z počtu dětí v Mateřské škole Řitka
podle §23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve školním roce 2008/2009 na 25 dětí na
jednu třídu.
Hlasování: pro 5 , proti 0 , zdrželo se 0
Ad 3) Rozpočtové opatření č.1
Místostarostka předložila zastupitelstvu obce rozpočtové opatření č. 1/2008 zpracované ke dni 30.6. 2008.
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 1/2008 a pověřuje účetní obce
jeho zaúčtováním.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0
Ad 4) Aktualizace směrnice o účetnictví
Vzhledem k novelizacím vyhlášek a prováděcích předpisů k zákonu o účetnictví byla
provedena aktualizace směrnice obce Řitka o účetnictví III. oddíl účtování a oceňování
majetku a závazků.
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce vzalo aktualizaci směrnice o účetnictví na vědomí.
Ad 5) Smlouva s CG Reality, a.s.
Vzhledem k připomínkám společnosti CG Reality, a.s k předložené smlouvě, které
společnost sdělila až v průběhu jednání zastupitelstva, bylo hlasování o schválení
smlouvy bezpředmětné. Proběhnou proto další jednání a následně bude zastupitelstvu
obce předložena upravená smlouva ke schválení.
Ad 6) Věcná břemena
Starosta předložil zastupitelstvu obce Smlouvu o zřízení věcného břemene pro STP
Net, s.r.o. na pozemku č.parc. 212/83 v k.ú. Řitka (STL plynovodní přípojka pro parc.č.
212/149).
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene pro
společnost STP Net, s.r.o. a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0
Starosta předložil zastupitelstvu obce Smlouvu o zřízení věcného břemene pro STP
Net, s.r.o. na pozemku č.parc. 81/6 v k.ú. Řitka (STL plynovodní přípojka pro parc.
č.81/14). Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene pro
STP Net, s.r.o. a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0
Starosta předložil zastupitelstvu obce Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a.s. na pozemku č.parc. 212/83 v k.ú. Řitka (kabelové vedení NN pro č.e.01).
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a.s. a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0
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Starosta předložil zastupitelstvu obce Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a.s. na pozemku č.parc. 212/87, 212/86, 237/1,
29/5 v k.ú. Řitka (kabelové vedení NN 0,4 kV).
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a.s. a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0.
Starosta předložil zastupitelstvu obce Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene pro Albemi, s.r.o. na pozemku 212/117 v k.ú. Řitka (přípojky inženýrských
sítí – voda, kanalizace, plyn).
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro Albemi, s.r.o. a pověřuje starostu jejím podpisem.
Ad 7) Sponzorský dar obci
Společnost SUITA s.r.o. předložila návrh sponzorského daru v podobě vybudování
chodníků k autobusovým zastávkám Řitka, Bučina ve výši 155 619,44 Kč bez DPH.
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce schválilo přijetí sponzorského daru od společnosti SUITA s.r.o.
v podobě vybudování chodníků k autobusovým zastávkám Řitka, Bučina.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0
Ad 8) Změna účelu dotace
V rámci Programu obnovy venkova Středočeský kraj podpořil akci – oprava střechy
MŠ (návrh dotace 134 000,- Kč). Na zasedání zastupitelstva obce dne 23. 6. 2008 byla
navržena změna účelu dotace vzhledem k plánované rekonstrukci MŠ. Na dnešním zasedání bylo navrženo požádat o změnu účelu a použít tuto dotaci na vybudování a vybavení dětského hřiště na pozemku obce.
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce souhlasí se změnou účelu dotace a pověřuje starostu napsáním
příslušné žádosti a uzavřením smlouvy.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0
Ad 9) Zprávy komisí
Předseda stavební komise pan Poláček informoval zastupitelstvo obce o výběrovém
řízení na dodavatele technologie a jímek pro tlakovou kanalizaci. Komise doporučila
zastupitelstvu obce ke schválení nabídku společnosti DodMont s.r.o..
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce schválilo nabídku společnosti DodMont s.r.o. na dodávku čerpací technologie a jímek pro tlakovou kanalizaci a pověřuje starostu uzavřením příslušných smluv.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0
Ad 10) Diskuse
V rámci diskuse pan starosta odpověděl na všechny dotazy.
Zapsala: Ivana Černá
Ověřovatelé zápisu : Václav Rychlík, Miroslav Poláček
Pavel Zeman - starosta obce
5

Zpravodaj obce Řitka - č.9/2008

Z historie obce Řitka a jejího okolí
Chaty a chataři.
Pod tímto nadpisem vstupuje do naší kroniky nová kapitola, kterou bychom
v minulosti marně hledali. Jsou to vlastně slova nově vytvořená a užívaná, která přináší
do našeho slovníku teprve toto století, dnes již vlastně minulé století. První chaty začali
stavět po první světové válce trempové. Vše souviselo s velkým rozvojem trempinku.
Mladí lidé toulající se přírodou ze začátku nepotřebovali ani zajištěné místo
k přenocování a hledali veškerou krásu v přírodě. Nocovali pod hvězdami a širou oblohou. Protože se ale stále vraceli na stejná místa, začali stavbou chat řešit pohodlnější
ubytování a přenocování .
Začaly vznikat první trempské osady. Některá místa v našem blízkém okolí se stala
proslulá trempskými osadami - říčka Kocába, Bojovský potok, řeka Berounka a Sázava,
ale i hřebeny Brd. Za protektorátu v druhé světové válce, kdy z nedostatku ostatních
společenských zábav a radostí většina lidí holdovala jen spolužití v úzkém rodinném
kruhu, se začíná již silněji projevovat touha po změně celotýdenního ovzduší a snaha
vycestovat z městského prostředí na nedělní odpočinek na venkov. Zvlášť silně se celá
tato proměna začala projevovat po válce, kdy nastupují nové pracovní podmínky pro
všechny pracující. Začíná se nejen uvažovat, ale postupně i provádět zkracování pracovní doby z původních 48 hodin v jednom týdnu na 45 hodin a posléze až na 42,5 hodin, přičemž se uskutečnil i sen všech starých trempů (volná sobota), čili pětidenní pracovní týden. Soboty se tak stávají podobně jako neděle dnem pracovního klidu. V
tomto období, se ale bohužel omezuje i možnost cestování, hlavně za hranice republiky.
Díky tomuto nedostatku se lidé začínají obracet k pobytu v přírodě a využívat krásy
klidného venkovského života. Vzniká tak touha po vytváření nového, druhého domova,
touha po získání vlastní chaty a později touha po získávání starých, uvolněných vesnických chalup. Městský člověk, snad unavený po celotýdenní práci, hlukem či špatným
vzduchem utíká již v pátek odpoledne po skončení svých pracovních povinností
z přelidněného města na venkov do své chaty nebo chalupy, jako do svého nového ráje,
aby tu našel nejen neporušenou přírodu, ale i potřebný klid k posílení svého zdraví.
Mohutná vlna tlaku města na venkov rostla tak bouřlivě, až se zdálo, že růst chatařských oblastí zamoří celý náš venkov. Proto někdy kolem roku 1972 vychází nařízení,
že ve Středočeském kraji se již nebudou vydávat povolení ke koupi a též ani ke stavbě
dalších chat. Také v naší obci se naskytla příležitost k získání půdy na stavbu chat.
Stalo se tak po konfiskaci dvou sedmin majetku rodiny Brandisovy, kdy část půdy, která dříve sloužila jen pro zemědělské účely byla určena též pro drobnou výstavbu.Týkalo se to zejména těchto oblastí, která nesou tyto místní názvy Řevnická, Višňovka a Luh, Lada a Násada. Při výstavbě rekreačních chat a domků bylo sice vždy požadováno předložení stavebních plánů, ale asi nebylo důsledně dbáno na dodržování
jejich plnění. Tak se stávalo, že vznikaly vedle sebe objekty nejrůznějších typů a vzorů,
které se také podle majetku jejich majitelů předháněly nejen v dobrém vkusu, ale také i
v nevkusu, kráse i ošklivosti, účelnosti a hodnotě. "Věřím, že podobnost s dnešní výstavbou v naší obci je jen čistě náhodná" (poznámka autora). Prvotní majitelé chat bývali skromní a postačilo jim, když si mohli uvnitř chaty posvítit petrolejovou lampou či
6

Zpravodaj obce Řitka - č.9/2008

svíčkou, ale s rychle rostoucími požadavky dnešní doby a hlavně i s dostatečným finančním zajištěním a stoupajícím blahobytem požadují na správě obce nejen zavedení
elektrického proudu, ale i úpravu cest a okolí a jiné často přímo nemožné požadavky.
Horší je však, když naopak MNV žádá od nich pomoc a brigádnickou práci, o to již
takový zájem není. K této úvaze přikládám i seznam všech chat, které byly registrovány
na MNV k 31. prosinci 1974, jejich počet dosáhl již čísla 224, ale když se k nim připočte několik desítek dalších, kteří již sice tehdy měli pozemek, ale čekali na vydání
povolení ke stavbě, je možno počítat, že naše obec má k 31. prosinci 1975 asi 250 chat.
Je to tedy již hezká řádka lidí a nemovitostí, které podstatně zvětšují naši malou obec.
Toť vše co si lze přečíst v "Řitecké kronice" o chatách. Jenom musím doplnit, že
chat je k dnešnímu dni 2.9.2008 v naší obci evidováno 219. Docela by mě zajímalo co
by asi pan kronikář Šírl říkal na dnešní masovou výstavbu rodinných vil a paláců
v okolí naší obce, kde dříve bývala jenom vzorně obdělávaná pole.
Z "Řitecké kroniky" vybral a upravil : Dvořák Ant.

28.září - Sv. Václav
Narodil se kolem roku 907 jako nejstarší syn knížete Vratislava I. a Drahomíry.
Podle legend byl vychován v Budči, kde získal na svou dobu neobvyklé vzdělání. Pod
vlivem babičky Sv. Ludmily se od mládí přiklonil ke křesťanství, které představovalo
oporu formujícímu se feudálnímu českému státu. Za nejasných okolností se kníže Václav dostal do střetu s Římským císařem Jindřichem I. Ptáčníkem, jehož saská vojska
kolem roku 929 porazila vojska Václavova. Podle legendy se český kníže zavázal platit
říši 300 volů a 300 hřiven stříbra. Tribut pacis - poplatek za mír, byl v té době běžný a
platil ho poražený vítězi, neboť smyslem válek bylo spíše dobýt kořist, než připojit nová území. Sv.Václav se na knížecím stolci udržel, ale jeho postavení bylo značně nejisté. To ostatně platilo pro každého panovníka, který prohrál válku, družníci neměli
kořist, proto se od svého lenního pána odvraceli. Do čela nespokojenců se postavil
Václavův bratr Boleslav, který Sv. Václava zavraždil roku 935 ve Staré Boleslavi. Na
hostině, jež vraždě údajně předcházela, byli pobiti i nejbližší členové Václavovy družiny a kněží.
Ihned po smrti knížete Boleslava I. začali především kněží podporovat kult Sv.
Václava. Tělo zavražděného knížete přenesli ze Staré Boleslavi do kostela Sv. Víta,
záhy vznikly nové legendy a již koncem 10. století ho za svatého považovali nejen
v Čechách, ale i v Německu, v 11. století i v Polsku a Rusku. Nejstarší z legend (První
staroslověnská legenda) je napsaná Hlaholicí a vznikla kolem poloviny 10. století, po ní
následovala nejstarší latinská, nazvaná podle první věty Crescente fide (sepsaná kolem
roku 974 v Praze nebo v Řezně). Před rokem 983 byla na popud Římského císaře Oty
II. sepsána v Itálii Gumpoldova legenda. Následovaly legendy další,bohaté na detaily,
ale přitom méně věrohodné, proto jsou mnohé úseky života Sv. Václava nejasné. Od 2.
poloviny 11.století se Sv. Václav stal ústřední osobností státního kultu, české státní
ideologie. Zosobňoval přemyslovskou panovnickou tradici, stal se ochráncem českého
státu před nepřítelem. Byl zobrazován na všech přemyslovských pečetích až do druhé
poloviny 13. století, stal se symbolem zemského práva, stejně jako patronem prostého
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lidu. Karel IV. navazoval vědomě na přemyslovskou tradici, proto i on podporoval
svatováclavský kult a jemu zasvětil české korunovační klenoty (Svatováclavská koruna). V době habsburské vlády po třicetileté válce byla snaha povýšit na prvé místo mezi
českými světci Sv. Jana Nepomuckého. Obliba Sv. Václava byla však mezi prostým
lidem veliká. Sv. Václav se stal skutečně národním světcem, v těžkých chvílích posiloval národní cítění, stal se jedním ze základních symbolů státnosti.
Svátek Sv.Václava uctívala celá země. Konaly se slavnostní mše i lidové veselice,
poutě a posvícení. Den Sv. Václava byl významným datem hospodářského roku,
v některých krajích končila toho dne služba čeledi a uzavíraly se smlouvy pro následující rok. V kopcovitých krajích končila obvykle toho dne pastva na salaších a stáda se
vracela do níže položených vsí do chlévů k přezimování. Od Sv. Václava bývalo na
venkově povoleno pást dobytek i na strništích,úhorech a dalších místech. Na Plzeňsku
se toho dne odbýval svátek hospodářské čeledi. Čeledíni a děvečky volili na návsi chudého krále, chudou královnu a dvořany. Jejich průvod pak obešel se zpěvem ves a prosil hospodáře o dárek. Z výslužky se večer uspořádala v šenku společná hostina. Toho
dne se sporadicky konala také poprava kohouta (prováděná jinak o masopustu).
Dvořák Ant.

8

Zpravodaj obce Řitka - č.9/2008

9

Zpravodaj obce Řitka - č.9/2008

10

Zpravodaj obce Řitka - č.9/2008

Pivo v české kultuře
Národ a pivo
Ve vaření piva plzeňského typu jsou Češi již více než 150 let nepřekonatelnými mistry. Co na tom, že ho poprvé uvařil sládek, jehož rodným jazykem byla němčina. Pivo
pili s chutí Karel Havlíček Borovský, Svatopluk Čech i František Palacký. Pivo bylo
milovaným nápojem největších Čechů. Dnes v době otevřených hranic a specializovaných obchodů, již téměř každý pivamilovný Čech využil možností okusit piva, která
dříve znal pouze z doslechu. Ochutnal, pokýval hlavou, často i pochválil, ale vrátil se
zpět ke svému pivu. Málo platné, Češi mají rádi pivo a pivo má rádo Čechy. Pivo patří
bezesporu i k naší státní hymně. Mravokárcům hotovým mne za moje opovážlivá slova
kritizovat, předem
odpovídám: Naše státní hymna vznikla v hospodě při pivu a během pití piva se z ní
stala slavná píseň. Máme hymnu z hospody a nestyďme se za to! Řekněte mi prosím, co
bychom byli bez piva a hospod. Sám odpovím: nic! Při šumění pivní pěny Čechové
snili o státu, v němž by nebyli pouze opomíjenou většinou, nad níž se vyvyšovali habsburským státem protěžovaní a přitom menšinoví Němci. Nejsem v žádném případě
primitivní nacionalista nenávidící německý národ a schvalující zločiny, které byly na
některých českých Němcích spáchány po skončení druhé světové války. Avšak mám
rád historii a mohu doložit na tisících příkladů úsilí germanizátorů o likvidaci národní
identity českého národa. V těžkých dobách národního útlaku uchopil prostý Čech holbu
piva, zhluboka upil, otřel z úst bílou pěnu a povzbuzen alkoholem zapěl národní píseň
neboje se policejních udavačů a možných následků za lpění na své národnosti.V
19.století v hospodách zněly elegie Havlíčkovy, i pohádky Boženy Němcové. V 19.
století se v hospodách recitovaly verše a vyprávěly prastaré legendy. Pocestní
v hospodách vyprávěli zážitky z cest a novinky ze zahraničí.V hospodách utlačovaný
Čech poslouchal vlastenecké písně i protistátní řeči, jež nebyly ničím jiným než požadavkem po spravedlivém zrovnoprávnění s německou menšinou. Dokonce i
v nejhorším období během 2. světové války vyprávěli si Češi v hospodách vtipy.Většina z nich nebyla o zlatou mříž, ale přímo o život. Proto se vyprávěly šeptem u
stolů, aby je neslyšel udavač. Protože se v naší paměti doposud uchovalo hojně hospodských vtipů z doby vlády komunistů, ale žádné z období války, jeden z válečných vtipů
zde ocituji. Názorně ukazuje, jak Češi dopadli, když je někdo nepovolaný při vyprávění
protistátních vtipů slyšel a udal.Dnes je to nepochopitelné, ale za 2. světové války mohl
nevinný člověk přijít o život i za pouhé vyslechnutí jednoho jediného protinacistického
vtipu. Dva Češi byli pro šeptanou propagandu odsouzeni k smrti zastřelením.V poslední chvíli jim byl trest smrti zastřelením změněn v trest smrti oběšením.Oba už stojí pod
šibenicí a tu se jeden Čech nakloní k tomu druhému, oči mu jen svítí a šušká mu : " No
neříkal jsem to? Už jim dochází munice! "

Beztřídní společnost a pivo.
Ve 2.polovině 20.století po nastolení vítězství pracující třídy dělníků, rolníků a pracující inteligence nad buržoazií a odstranění vykořisťování člověka člověkem se Čes11
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koslovensko stalo téměř vzorovou beztřídní společností. Respektive rozdělilo se na dvě
třídy : vládnoucí komunisté s jejich aktivními pomahači a zbytek národa.
Doktoři, inženýři, umělci, dělníci, metaři, traktoristé a všichni ostatní včetně řadových členů komunistické strany se scházeli v hospodách, seděli spolu u jednoho stolu,
popíjeli pivo a kecali. V české hospodě lidi nedělilo vzdělání, původ nebo majetkové
poměry, všichni si zde byli rovni. Rozdíly mezi lidmi se postupně stíraly. Něco podobného nemělo obdobu v celém světě, ať už šlo o jeho svobodnou demokratickou část,
socialistický tábor nebo třetí - rozvojový svět.
Dokonce i dnes, kdy jsou u nás opět bohatí a chudí, nejsou vnější rozdíly mezi jednotlivými majetkovými třídami tak výrazné jako v jiných zemích, což mnohé cizince
naplňuje úžasem.
Staronový kapitalismus jednu novinku přinesl, a tou jsou drahé restaurace, na jejichž
návštěvu příslušníci nižší střední třídy nemají peníze. Takovéto restaurace v době vlády
komunistů nebyly. Samozřejmě, že existovaly cenové skupiny označené římskými číslicemi I. až IV., přičemž čtyřka byla nejlevnější a někdy se jí hanlivě říkalo "pajzl",
avšak často jí vládl hostinský, který ji udržoval v čistotě a byla radost dát si v takovém
"pajzlu" pivo a guláš.

Inzerce
KOUPÍM
Starý motocykl z období před II. světovou válkou, dále samotné díly, kola, sedlo,
světlo, motor, zapalování, karburátor, rám, vidlice apod.
Totéž také ze starých automobilů.
Telefon - 602 335 225

Šumava,aneb láska na celý život.
(Pokračování)
Nebylo nám ale přáno prospat klidnou noc. Někdy k půlnoci nás vzbudil hluboký
hukot motorů a jakési kovové skřípění a zvonění. Vyskočil jsem ze svého spacáku a
vrhl se k jednomu ze dvou malých okének ve štítě chalupy, do kterého se vešly sotva
dvě dětské hlavy a vyhlížel ven do černé noci. Po silnici, která vedla kolem stavení,
projížděly tmavé kolosy jenom spoře osvícené obrysovými světly, byly to tanky. To již
byli vzhůru i ostatní a všichni se chtěli podívat. Náhle motor jednoho stroje, který byl
právě před okny"zachrchlal"a zhasl. Noční příšera se zastavila, ostatní ji po louce objely a zmizely v temnotě šumavské noci. Od stojícího tanku se začaly ozývat kovové
rány palicí, kladiva, rachocení a hlasy vojáků, to vše při sporém osvětlení. Do noci občas zazářil i rudý oharek cigarety. Střídali jsme se u okének, pro nás, pány kluky to byl
zážitek. Asi po hodině práce znovu zaburácel tankový motor, stroj se rozjel a hukot jeho motoru pomalu zanikl v hlubokých šumavských lesích.
Netrvalo dlouho a ranní sluníčko prozářilo okénky prostor půdy a jeho paprsky zahřívaly naše těla schoulená v dekových spacácích. Po částečně probdělé noci jsme se
rychle probudili a vyběhli na silnici zkoumat místo noční události. Kromě velké olejové
skvrny a stop po pásech jsme nic zajímavého nenašli. Vraceli jsme se k chalupě, když
12
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na nás zavolal pan učitel. Stál v
trenýrkách na posečené louce za
chalupou, kde leželo asi dva metry
dlouhé žulové koryto, do kterého z
dřevěné trubky neustále přitékal pramen
vody. Voda byla řádně studená a pan
učitel se v ní cachtal s viditelnou radostí,
jako by měla 30 stupňů. Nemusel nám
ani nic říkat, naše klukovská čest nás
nutila, abychom se zachovali stejně jako
on. Za pár dní již se studenou vodou
neměl nikdo z nás problém. Snídaně
byla rychlá a připravila nám ji babička
našeho kamaráda Míly. A potom již
rychle ven, seznámit se s okolím
vesničky Srní. První naše cesta vedla k
říčce Vydře. Cesta začíná přímo u
chalupy a klesá svahem hlubokým údolí
potoka, které se napojuje na kaňon,
kterým říčka protéká. Na soutoku Vydry
s potokem leží ostrůvek a právě zde
jsme rozložili svůj tábor. Řečiště Vydry
je vlastně jeden oblý kámen na druhém a
některé mají přímo obří velikost a mezi
nimi protéká dravý vodní proud říčky. Voda je průzračná, zabarvená dohněda, při větším průtoku, po delším dešti nebo bouřce až do ruda, tuto barvu vody mají na svědomí
šumavská rašeliniště a močály, ve kterých říčka pramení. Pro mé kamarády odchované
řekou Berounkou to byl přímo vodní ráj. Já z toho ale žádnou radost neměl a jako neplavec jsem měl z hlubokých tůní a do nich řítících se peřejí přímo hrůzu, nicméně časem jsem si i já zvykl a užíval si vody a pálícího sluníčka, příjemné také bylo ležet na
prohřátém hladkém kameni a vystavovat své tělo slunečním paprskům. Nadešel čas
oběda. Zanechali jsme vodních hrátek, byl čas nanosit dříví na oheň a po trempsku ho
rozdělat a co nejrychleji uvařit vodu na polévku. Hotová polévka se tehdy nechala koupit v kostkách a vyráběla ji firma "Vitana"a tuším, že vyráběla čtyři druhy: gulášovou,
držťkovou, krémovou a hrachovou. Jako hlavní chod nám posloužila maďarská konzerva "Globus", která obsahovala vepřové maso na smetaně a na hříbkách. Tyto maďarské konzervy byly tehdy novinka, na trhu jich bylo několik druhů a byly velice chutné.
Jejich cena byla kolem deseti korun. Jako příloha k tomuto masu s omáčkou se podávaly kolínka, tehdy také žhavá novinka na našem trhu. Toto všechno jsme postupně
uvařili a ohřáli na ohni v kotlíku. Jídlo nám rozdělil pan učitel do ešusů, aby nebyl nikdo ošizen. A musím Vám říci, že nám vždy chutnalo. Potom následovalo neoblíbené
mytí nádobí s drhnutím očouzeného kotlíku a ešusů pískem ve vodě říčky. Odpoledne
jsme se vrátili do chalupy a následovala vycházka na kopec nad Srním, který se jmenuje "Spálená Hora". Na tomto kopci stála triangulační věž, což byla jakási rozhledna
sešroubovaná a zbitá z kmenů smrků. Tyto věže měli často i několik pater a byly i
13
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značně vysoké. Lezlo se na ně po dřevěných žebřících a byly vystavěny pro armádu, ale
i pro geodety. Těchto věží bylo tehdy na Šumavě hodně, byly prakticky na každém trochu větším kopci a pro nás byly vždy velkým dobrodružstvím a magnetem, který nás
přitahoval na vrchol. Strašně rádi jsme na ně lezli, což nebylo často jednoduché, protože většina z nich byla postavena před válkou a proto byly některé již ve značném rozkladu. Pan učitel nám v těchto našich hrátkách nebránil, ba naopak nám radil, že našlapovat na strouchnivělé příčky žebříku je třeba těsně u latí a přitom se vždy držet něčeho, co se zdá alespoň trochu pevné, ostatně většinu těchto výstupů absolvoval s námi.
Odměnou za takový výstup byl vždy krásný pohled na šumavskou krajinu s odborným
výkladem pana učitele, kde jaká hora leží. Na Šumavu jsme takto s panem učitelem
Zikmundovským jeli třikrát a za tu dobu jsme slezli desítky těchto věží a když na nějakém kopci na naší trase stála věž a byli jsme chůzí již i unaveni, znovu jsme zabrali a
přidali do kroku, jen abychom již byli na kopci a mohli vylézt na "triangulák", jak jsme
tenkrát říkali.
Rád vzpomínám na ty krásné týdny prázdnin prožité na Šumavě, kdy jsme prošli a
projeli takřka celou Šumavu. Kdy pro nás nebyl problém ujít 20 kilometrů za den v náročném terénu, s batohy na zádech a ještě jsme nesli stany, v jejichž nošení jsme se
pravidelně střídali. Nejvíce jsme chodili pěšky, ale jezdili jsme i místními lokálkami a
autobusy a procestovali spoustu malebných vesniček a horských městeček a poznali
mnoho dobrých lidí.
Bylo již pozdní odpoledne, když jsme opustili hustý šumavský les, kde kmeny
ztepilých šumavských smrků kryjí jejich větve až těsně k zemi, kde tlející těla padlých
lesních velikánů prorostlé mechem a lišejníky často překříží vaši cestu, kde vlhké kameny, které příroda proložila kousky barevné slídy, fosforeskují v lesním přítmí. Opustili jsme tu kouzelnou lesní stezičku místy lemovanou maliním obaleným červenými
plody a po krátké chvíli chůze jsme vešli do vesničky. Bylo to vlastně jenom pár přikrčených chaloupek. Zjistili jsme ale k naší nelibosti, že jsou všechny opuštěné a muselo
to být již hodně dávno, co se lidská ruka nedotkla v dobrém úmyslu těchto stavení, která zde pomalu podléhala zubu času. Šindelové střechy již byly na některých staveních
propadlé, dveře vysazené, okna rozbitá. Plůtky okolo bývalých zahrádek se hroutily a
místo květin za nimi rostly vysoké kopřivy, které alespoň částečně a milosrdně zakrývaly tu postupující hrůzu zkázy. Na jednom stavení, které vypadalo ještě zachovale byl
nad vchodem čitelný nápis "Hostinec", ale jistě to bylo již mnoho let, co odtud odešel
poslední host. Pochopitelně jsme si všechna stavení pořádně prolezli a prohlédli a pokračovali dále v naší cestě. Pamatuji si, že to bylo někde u Lenory, protože jsme zde
chtěli přenocovat a druhý den odtud vystoupit na horu Boubín a jejího souseda horu
Bobík. Cestou jsme ještě minuli pionýrský tábor, kde pan učitel požádal vedoucího tábora, zda by jsme zde nemohli přenocovat, ale jeho žádost byla stroze odmítnuta. Pokračovali jsme dál v cestě, po úzké pěšině jsme procházeli velikou voňavou loukou,
vzduch se zde chvěl cvrkotem cvrčků, sarančat, lučních kobylek a všelijaké jiné luční
havěti. Kolem louky protékala řeka, jejíž břeh byl lemován křovím a stromy, byla to
Teplá Vltava (jeden z pramenů řeky Vltavy). To bylo to pravé místo pro náš tábor.
Nejdříve jsme vběhli do studené vody říčky a když jsme se dost vycachtali, postavili
jsme stany. Začalo se pomalu šeřit a kdesi v dáli za horou Boubínem, která tu stála před
námi jako obr, se blýskalo a občas bylo slyšet i hřmění. Zaplápolal oheň a v kotlíku nad
14
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ním za chvíli syčela vařící se polévka, kterou jsme později každý s chutí snědl s velkým
krajícem dobrého chleba namazaného máslem. Jako každý takový večer jsme ještě uvařili kotlík čaje, který jsme potom v noci vypili. Měli jsme na něj speciální recept, do
vařící vody se nasypal čaj a ještě se do ní hodilo pár mladých smrkových výhonků, hotový čaj se hodně osladil. Nejlépe chutnal studený, měl chuť čaje s příchutí smrkového
jehličí a kouře, to po ohni na kterém se vařil. Ještě dnes cítím tu chuť na jazyku. Seděli
jsme u ohně a bavili se, pan učitel nám přitom řekl, že tuto noc s námi spát nebude, a že
noc stráví na půdě hospody v té opuštěné vesničce, kterou jsme před pár hodinami procházeli. Tehdy mě ještě nezajímalo proč tak učinil, ale v pozdějším věku jsem na tím
často přemýšlel a došel jsem k závěru, že nás chtěl vychovávat k samostatnosti, ale byla
zde i druhá možnost, mohl mít k těm pár opuštěným chalupám i nějaký osobní vztah,
možná je pamatoval obydlené a znal lidi, kteří zde dříve žili. Pan učitel byl tehdy podle
mne muž asi čtyřicetiletý a Šumavu znal dokonale a prošláplý měl každý její kouteček.
Nikdy nám ale neprozradil jak k těmto zkušenostem přišel. Potom si sbalil své věci a
odešel, zůstali jsme sedět u dohořívajícího ohně sami. Z úkrytů ve stromech a v trávě,
který je chránil před denním žárem začaly vyletovat "svatojánské mušky"a jejich zelenavých světélek vznášejících se tajuplně nočním příšeřím bylo za chvíli všude plno.
Sem tam se pohyb některého světélka zastavil a změnil se v jakési houpání na místě,
znamenalo to, že světluška uvízla v pavučině v křovinách okolo Teplé Vltavy a stala se
obětí číhajícího pavouka. Vrcholek hory "Boubínu "se ztrácel v černi bouřkového mraku, téměř stále prosvětlovaného oranžovofialovou září křižujících se blesků. S obdivem
jsme sledovali tento přírodou vytvořený fantastický ohňostroj doprovázený často již i
silným hromobitím, i když nás někdy přitom jemně zamrazilo v zádech. A potom přišel
někdo s nápadem, zajít vystrašit pana učitele. Ten nápad se nám všem velice moc zalíbil a tak jsme uzavřely vchody do stanů a vyrazili jsme do temné noci prosvětlované
blesky. Jako první jsme ale vystrašili hlídku u pionýrského tábora, okolo kterého jsme
museli projít. Malý kluk, zřejmě již dosti vystrašený přicházející bouřkou na nás svítil
baterkou. Po chvíli chůze se před námi objevily siluety opuštěných chalup sem tam
osvětlené bleskem. Hospodu jsme nalezli lehce a její vnitřní část jsme si po její odpolední prohlídce ještě dokázali vybavit, baterku jsme sebou neměli. Opatrně jsme našlapovali na staré dřevěné vrzající schody a vystupovali pomalu na půdu, ale tam to již
bylo horší, v podlaze byly díry a tak jsme museli občas čekat na zablesknutí, abychom
mohli pokračovat dále v chůzi. Když nám již bylo nejhůře, něco se před námi pohnulo,
zašustilo, my jsme se lekli, ale to již na nás svítila baterka a z hromady starého sena
vylézal pan učitel. Bylo zřejmé, že nás čekal. Chvíli jsme poseděli, prohodili pár slov,
nabídl nám zda nechceme přespat s ním, ale to jsme odmítli. Doprovodil nás a posvítil
na cestu ke schodům. Bouře se rychle blížila a my se vydali na zpáteční cestu ke stanům. Vystrašili jsme znovu hlídku u pionýrského tábora. Bylo příšerné dusno a příroda
již milosrdně prosila nebe o vodu. Černý bouřkový mrak pokrýval celé nebe a jeho nejčernější část nyní visela přímo nad našimi hlavami. Louka kolem nás byla nezvykle
tichá, také světýlka svatojánských mušek zmizela. Příroda byla připravena na déšť a ten
záhy přišel. Tráva na louce náhle lehounce zašuměla, potom se siluety stromů okolo
řeky ohnuly, začaly se hýbat ze strany na stranu a vydávali zvláštní svist, to jak se jejich korun zmocnil prudký vítr, který se po malé chvíli zmocnil i nás. Prudce, ale příjemně nás uhodil svým svěžím dechem do našich rozpálených tváří a potom již na naše
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hlavy dopadly první velké a
studené kapky deště. Předkloněni
jsme popoběhli ke stanům před
námi, rozepnuli zipy vchodů a
vklouzli do malého, ale útulného
prostoru a rychle za sebou zavřeli
a nasoukali se do spacáků. Venku
běsnily živly, vítr lomcoval
stanovým plátnem do něhož bušil
prudký déšť, co chvíli plátno
prosvítila záře blesku a ozvala se
hromová rána. Nejdříve jsme s
napětím pozorně poslouchali dění
venku, ale naše smysly oslabené
únavou postupně slábly a slábly,
bušení deště nás nakonec uspalo
jako ta nejkrásnější maminčina
ukolébavka. Probudilo nás až
veliké horko, stanová plachta
zářila krásnou modrou barvou.
Znamenalo to, že venku svítí
sluníčko, vysoukali jsme se ze
stanu. Bylo nádherné svěží letní
ráno, kromě páry vystupující z luk
a obláčků pomalu stoupajících po
stráních hor k jejich vrcholkům,
nebylo po noční bouři ani památky. Za chvíli již plápolal oheň, a my jsme posnídali.
Stanové plátno mezi tím vysušilo sluníčko, přišel pan učitel a byl viditelně spokojen s
tím, jak jsme přežili noc. Začali jsme balit, čekal na nás vrchol hory Boubína a jeho
souseda hory Bobíka, čekal na nás "Boubínský prales", který nás ale zklamal. Měli
jsme tehdy jako kluci o pralesích jiné představy. Co na nás ale ještě čekalo, byly dvě
velké, nově postavené triangulační věže na vrcholcích obou hor a tak vzhůru k vrcholům.
( Dokončení v příštím vydání )
Dvořák Ant.

Společenská kronika
V říjnu 2008 oslaví významné životní jubileum náš spoluobčan

25.10.

pan Josef Bartoš

Jubilantovi přejeme mnoho štěstí, lásky a životní pohody.
Redakce
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