Zpravodaj obce Řitka č.7/2008

O dnech smutných:
Život je hrozná, černá studna a hloubku pozná, kdo je u dna.
J. Suchý

Informace z OÚ
Dne 25.6 08 se v podvečer přehnala nad naší obcí bouře doprovázená vichřicí,
která zlomila topol u silnice v zatáčce u řiteckého rybníka. Z důvodů této události
vzniklo podezření z ohrožení občanů pádem dvou zbylých topolů u této silnice a proto
byly 15.3. 08 z důvodů bezpečnosti tyto zbývající topoly pokáceny. Jeden byl dutý a
druhý silně poškozený pádem stromu, který porazila vichřice a který byl rovněž dutý.
Za tyto stromy budou vysazeny stromy nové.


Nová autobusová zastávka na návsi obce přečkala bez poškození asi měsíc. Dnes
zkrášluje své okolí rozbitým zasklením a rádoby uměleckým výtvorem nějakého čmárala. Podobnými "uměleckými "výtvory jsou vyzdobeny sokly sloupů veřejného osvětlení, dveře el. rozvaděčů, nádoby na sběr tříděného odpadu ale i dvířka skříněk plynoměrů u našich nemovitostí, za které jsme všichni zaplatili nemalé peníze a pečlivě je
vybírali, aby se svým vzhledem hodila k oplocení a domu. Dopravní značky v obci jsou
vyzdobeny samolepkami číslic, zřejmě dar některého z rodičů své ratolesti. Škody způsobené na majetku obce již dosahují desítek tisíc korun. Pochopitelně byla o tomto
vandalizmu dějícím se v naší obci informována i Policie ČR a vyzvána k zásahu. A
protože nepočmáraných ploch v naší obci velice rychle ubývá, mám obavy, že tyto
malby začnou brzy zdobit fasády našich domů a vrata garáží. "Co to povídám, nám je
to přeci jedno, my si ničeho všímat nebudeme a to co dělají ve volném čase naše děti,
to nás zase tolik nezajímá!"


Dvořák Antonín - místostarosta
Na základě vcelku velmi úspěšné tradice "Vánočních setkání u stromečku" na
návsi, rozhodl se kulturní výbor Zastupitelstva obce Řitka uspořádat obdobnou akci,
avšak vystupovat na ní mohou všichni občané bez ohledu na věk. Konat se bude v sobotu 20. září odpoledne, a my bychom chtěli požádat VŠECHNY občany obce, kteří by
chtěli tuto akci nějak podpořit, aby kontaktovali organizační výbor resp. pana Vaška
Maška (tel.603430438). Může se jednat o vystoupení hudební, divadelní nebo i ukázku
vlastní jiné tvorby (pečení nejrůznějších koláčů, cukroví apod.). Těšíme se, že pokus o
"ŘITECKÉ STMELENÍ", (jak by se dala akce nazvat) vás starousedlíky i občany nové,
velmi zaujme a přispěje tak k porozumění starší a mladé generace.


(v.v.)
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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Řitka, konaného dne 23. 6. 2008
v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Řitka
Přítomní zastupitelé: Pavel Zeman, Antonín Dvořák, Ivana Černá, Miroslav Poláček, Vlastimil Vondrák, Zdeněk Smejkal
Omluveni: Václav Rychlík
Hosté: viz prezenční listina
Program:
1. volba ověřovatelů zápisu
2. auditorská zpráva
3. účelové dotace na rok 2008
4. smlouva se společností RAVEN
5. nabídka na obstarání prodeje akcií
6. smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – STP
7. žádost SVBJ Řitka
8. opravy komunikací
9. převod pozemků
10. zprávy komisí
11. diskuse
Zápis z jednání zastupitelstva obce
Ad 1) Volba ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli navrženi pan Antonín Dvořák a pan Miroslav Poláček.
Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s navrženými ověřovateli zápisu, kterými jsou pan
Antonín Dvořák a pan Miroslav Poláček.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 0
Ad 2) Auditorská zpráva
Starosta předložil zastupitelstvu obce zprávu auditora o provedení přezkoumání hospodaření obce Řitka za rok 2007 ze dne 21. 5. 2008 současně se závěrečným účtem za
rok 2007.
Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo schválilo závěrečný účet za rok 2007 a vzalo na vědomí zprávu auditora o přezkoumání hospodaření obce za rok 2007 ze dne 21. 5. 2008 bez výhrad.
Hlasování: pro 6 , proti 0 , zdrželo se 0
Ad 3) Účelové dotace na rok 2008
Místostarostka informovala zastupitelstvo obce o účelových dotacích na rok 2008.
V rámci Programu obnovy venkova Středočeský kraj podpořil akci – oprava střechy
MŠ (požadavek 200 000,- Kč, návrh dotace 134 000,- Kč), dotace na úroky (požadavek
200 000,- Kč, návrh dotace 134 000,- Kč). Byla navržena změna účelu u dotace na
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opravu střechy MŠ vzhledem k plánované rekonstrukci MŠ. Konkrétní účel bude
upřesněn na nejbližším jednání zastupitelstva obce.
V rámci Mníšeckého regionu Středočeský kraj podpořil akci rekonstrukce autobusových zastávek – Řitka 2 zastávky u R4. Spoluúčast jednotlivých obcí bude upřesněna
po výběru dodavatele.
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce vzalo zprávu místostarostky na vědomí a souhlasí s přijetím uvedených dotací, stejně jako s podniknutím kroků vedoucích k uzavření příslušných
smluv, včetně projednání a zajištění změny účelu dotace akce "oprava střechy MŠ".
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 0
Ad 4) Smlouva se společností RAVEN
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s obsahem Smlouvy o zpracování Projektu za
účelem obdržení dotace ze zvoleného dotačního titulu (rekonstrukce a přístavba mateřské školy) společnosti RAVEN EU Advisory, a.s..
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o zpracování Projektu za účelem
obdržení dotace se společnosti RAVEN EU Advisory, a.s. a pověřuje starostu jejím
podpisem.
Hlasování: pro 6, proti 0 , zdrželo se 0
Ad 5) Nabídka na obstarání prodeje akcií
Společnost CYRRUS, a.s. předložila nabídku na odprodej prioritních akcií České
spořitelny, a.s., které jsou ve vlastnictví obce – kupní cena za jednu akcii činí 500,- Kč.
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s odprodejem prioritních akcií České spořitelny.
Hlasování: pro 0 , proti 6 , zdrželo se 0
Ad 6) Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene
Starosta předložil zastupitelstvu obce Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene pro STP Net, s.r.o.( pozemek č.parc. 219/22 v k.ú. Řitka - délka průchodu
přes pozemek 1m).
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro společnost STP Net, s.r.o. a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 0
Ad 7) Žádost Společenství vlastníků jednotek domu Řitka
Společenství vlastníků jednotek domu Ke Stráni 131 předložilo žádost o rozdělení
platby připojovacího poplatku formou splátkového kalendáře.
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce souhlasí s úpravou darovací smlouvy, do které budou zaneseny
splátky v navrženém režimu s tím, že poslední splátka musí být uhrazena před kolaudací přípojky a před jejím připojením do kanalizačního systému obce vč. případné sankce
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za neplnění. Obec souhlasí s doplněním závazku využití obdržené částky na rozšíření
kapacity ČOV a pověřuje starostu uzavřením takto doplněné smlouvy.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 0
Ad 8) Opravy komunikací
Místostarosta na základě pověření zastupitelstvem obce předložil zastupitelstvu
zprávu komise ve složení A. Dvořák, M. Poláček a I. Černá na výběr dodavatele prací
na akci "Oprava komunikací v ulicích Ke Stráni a Na Vrškách (propojka k bytovkám)".
Komise oslovila 3 firmy, které předložily své nabídky. Na základě posouzení ceny dodávky komise doporučila zastupitelstvu jako dodavatele akce společnost Reimo, a.s..
Cena opravy komunikace v ulici Ke Stráni bude činit 283 275,- Kč + DPH a cena
opravy komunikace v ulici Na Vrškách (propojka k bytovkám) bude činit 121 995,- Kč
+ DPH. Akce bude realizována v letošním roce a obyvatelé dotčených ulic budou o postupu prací a případných uzavírkách informováni.
Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Oprava komunikací v ulicích Ke Stráni a Na Vrškách (propojka k bytovkám)" se společností Reimo,
a.s. a pověřuje starostu k podpisu příslušných smluv.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 0
Ad 9) Převod pozemků od ÚPZSVM
Starosta informoval zastupitelstvo o postupu jednání se zástupci ÚPZSVM a
s právním zástupcem obce. Zastupitelstvo nemá zájem o převod komunikací na parc.č.
pk (119/2) a (91/2) v k.ú. Řitka do svého vlastnictví, protože v současné době a za současného technického stavu těchto cest není schopná zajistit jejich řádnou průjezdnost a
údržbu.
Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo pověřuje starostu obce, aby ÚPZSVM sdělil, že obec nemá na
zájem o komunikace na pozemcích parc.č. pk (119/2) a (91/2) v k.ú. Řitka a aby tomuto
úřadu v případě potřeby předal další potřebné informace (stav inženýrských sítí, jejich
kapacita, regulativy platného ÚP apod.).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 0
Ad 10) Zprávy komisí
Starosta informoval o svém setkání se zástupcem TJ Sokol Řitka, panem Maškem ohledně možnosti využití pozemků Na Ladech. Obec již od roku 2004 dle svých
aktuálních možností podniká kroky, vedoucí k vypracování studie o případné zástavbě
na těchto pozemcích (2/5 vlastní Obec a 3/5 TJ Sokol). Obec pracuje na projektu výstavby multifunkčního areálu, který by sobě zahrnoval zejména objekt základní školy,
venkovního sportoviště a kryté sportovní haly. Záměrem je areál, který bude fungovat
jak pro potřeby výuky, tak i pro využití Sokolem Řitka, popř. dalšími subjekty, včetně
komerčního využití sportovišť pro širokou veřejnost v odpoledních a večerních hodinách. Areál by měkl plnit i veřejnou a kulturní funkci. Sokol Řitka má k tomuto záměru
své výhrady a strany se dohodly na dalším jednání. Obec dokončí práce na studii zá
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stavby, která následně bude zveřejněna a veřejně diskutována. Zastupitelé berou tuto
zprávu na vědomí .
Místostarosta informoval o stavu veřejného vodovodu v návaznosti na krátkém
výpadku v zásobování vodou v květnu t.r. Informoval zastupitele, že celý systém je
funkční a v případě, že by obyvatelé obce spotřebovávali množství, které stanovuje
norma a které je pro denní spotřebu zcela běžné (cca 126 litrů na osobu a den), tak by
vodovod mohl v současné době zásobovat bez problémů skoro 1900 obyvatel. Obec
Řitka má v současnosti cca 800 obyvatel , což znamená, že v době výpadku byla průměrná spotřeba 380 litrů na osobu a den !!! Na systému nebyla žádná porucha ani jiný
únik vody a tato spotřeba tedy byla zaviněna zalévání zahrad či dopouštěním bazénů.
Obec proto vyzývá své občany, aby s vodou (přestože její cena je pro mnohé zcela zanedbatelná) zacházeli hospodárně a k zalévání využívali pouze vodu z dešťových nádrží a bazény doplňovali dováženou vodou, nebo své požadavky řešili s VaK Beroun,
který, bude-li to možné, umožní dopuštění na základě písemné smlouvy po zajištění
dostatečné aktuální rezervy. V opačném případě podobné výpadky hrozí i v budoucnu.


Ad 11) Diskuse
Místostarosta upozornil na fakt, že nově postavená autobusová čekárna Na Návsi
byla nedlouho po svém dokončení poničena (pomalovaná a rozbitá skla). Vyzýváme
občany, aby k tomuto nezůstávali lhostejní a aby v případě, že takovou činnost spatří,
poskytli informaci obci, např. zasláním fotografie z mobilního telefonu. Jedná se o veřejný majetek a jeho oprava odčerpá finance z jiných, též potřebných kapitol rozpočtu
(mateřská škola, opravy komunikací apod.).


Dotazy paní Strnadové a paní Zavadilové ohledně opravy komunikací a dopravního značení a dotaz pana Bartůňka ohledně přivaděče vody pan starosta zodpověděl.


Zapsala: Ivana Černá
Pavel Zeman - starosta obce
Ověřovatelé zápisu: Antonín Dvořák, Miroslav Poláček

Z historie obce Řitka a jejího okolí
Vážení čtenáři, v minulém čísle Zpravodaje jsem v této stati psal o živelních pohromách a neštěstích, které se v dávných dobách odehrály buď přímo v naší obci a nebo
v jejím okolí. V soupise těchto katastrof však převládají především požáry. Dostalo se
mi do rukou několik informací o zakládání hasičských sborů v obci Líšnice, ale i informace o založení hasičského sboru v obci Řitka. Musím smutně konstatovat, že zatímco sbor dobrovolných hasičů v obci Líšnice stále existuje a jeho členové velice dobře pracují, v naší obci sbor zanikl a já si myslím, že je to ke škodě obce Řitka.
Příčinou vedoucí k založení hasičského sboru je účinná pomoc a snaha o rychlou likvidaci požáru. Musíme si k tomu vždy přimyslet současné životní podmínky, které
byly tenkrát hodně odlišné od těch dnešních. My dnes žijeme v příliš rychlém životním
tempu a velmi těžko si asi představíme idylu tehdejšího života v naší chudé, malé ves5
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ničce. Jedno však rozhodně dnes postrádáme : dobré sousedské vztahy, ale i dobré
vztahy občan – obec. Tímto nedostatkem je samozřejmě odbourávána možnost pomoci
občanů obci, která v dřívějších letech velice dobře fungovala. Odráží se to zejména
v udržování pořádku v obci, výchově dětí (jak se chovat k obecnímu, ale i soukromému
majetku). Chybí zde i vedení dětí k nějaké práci a zájmům. Na to dnes nemají rodiče
nejen čas, ale často nemají ani zájem. K odstranění těchto problémů napomáhali dříve
právě různé spolky, zejména dobrovolní hasiči.
Dalším důležitým faktorem byl i vzhled dřívější vesnice. Domy z velké části dřevěné a ještě k tomu kryté došky zadávaly jistě častější příčinu ke vznikům požárů. K domům byly často přistavovány malé dřevěné kolničky a stodůlky a tak hašení požárů
bylo ještě obtížnější a nebylo potom divu, že mnohdy vyhořelo najednou i několik
usedlostí.
Tak třeba několik požárů, které vypukly v letech 1863 a 1866 v sousední obci Líšnici, zapříčinilo provádění prvních bezpečnostních opatření. Líšnická obec si sama pořizuje dvě džberové stříkačky a zjišťuje, že jejich první praktické využití při požáru
usedlosti čp. 30 v roce 1873 bylo naprosto nevyhovující. Obecní zastupitelstvo se proto
rozhoduje k nákladnější investici. Již roku 1875 kupuje od správy čisovického velkostatku čtyřkolovou stříkačku se savým zařízením a hadicemi. V této době se po celém
českém venkově šíří snaha o zakládání hasičských sborů. Na líšnickou školu přichází
roku 1877 jako mladší učitel Josef Hořejší, rodák od Slaného, který již byl dobře seznámen s prací i zařízením hasičských spolků. Podle jeho návrhů byl také ihned
v Líšnici organizován hasičský sbor. Jeho založení se uskutečnilo na první valné hromadě dne 26.května 1877 a učitel Hořejší se stává jeho velitelem.
První hasičský sbor v našem okolí byl tedy založen v Líšnici učitelem Josefem Hořejším. Ten také v následujících letech organizuje zakládání nově vznikajících hasičských sborů ve Zbraslavi, Čisovicích, Mníšku a ve Slapech. V roce 1881-2 byl také požádán, aby při zakládání sboru v Novém Kníně převzal po čtyři týdny úkol cvičitele za
odměnu 40 zlatých. Za zmínku pro nás stojí jistě to, že na první ustavující valné hromadě líšnického sboru byl zvolen podvelitelem Jan Hrbek, sládek ze Řitky, který se
potom příštím rokem stává velitelem a je jím i v roce 1879. Dokazuje to, že v této době
byly vztahy mezi obcemi Líšnice a Řitka obzvláště dobré.
První korporativní veřejné vystoupení v kroji se uskutečňuje 15. srpna 1877 v Řitce
při výletě a zábavě v hostinci Na Veselce. První aktivní zásah provádí líšnický sbor dne
9. září 1877 při požáru hospodářských stavení p. V. Vorlíčka v Černolicích. Na četná
přání projevená ze strany občanstva uspořádal líšnický sbor dne 14. října 1877 opět na
Řitce v hostinci Na Veselce další taneční zábavu. Po 23. hodině vypukl v blízkém Klínci požár, zábava byla přerušena a hasiči odkvapili za svými povinnostmi. Část odešla
do Líšnice pro stříkačku a druhá část s velitelem Hořejším se odebrala přímo do Klínce.
Po příchodu do Klínce bylo veliteli Hořejšímu sděleno, že v hořícím domku je veliká
zásoba střelného prachu a dynamitu určeného k trhání skal. Velitel Hořejší spolu s J.
Mestekem vnikli do hořící budovy, vynesli výbušné látky a zabránili explozi, která
ohrožovala celou obec. Za tento čin dostal velitel Hořejší pochvalné uznání.
V pamětní knize sboru dobrovolných hasičů v Řitce jsou uvedeny podstatné okolnosti a poměry, kdy a jak hasičský sbor v obci vznikal. Pamětní kniha byla založena 20.
srpna 1930, tedy o něco později , než-li byl sbor založen. První vzpomínkový zápis byl
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zřejmě velmi pečlivě připraven a kontrolován, dříve než-li byl do "Pamětní knihy zapsán". Po nějakém čase asi plně nevyhovoval a proto byl později nahrazen doplňkem.
Nově založený hasičský sbor patří do oblasti Hasičský sbor Kazín. Nynější obec Řitka
náležela dříve jako osada k politické obci Líšnice. Neměla svého starostu, ale jen radního, který ještě s několika členy docházel do schůzí obecního zastupitelstva v Líšnici.
Na úředním razítku bylo napsáno: "Spojené obce Líšnice – Řidka" (v této době se psalo
v názvu naší obce písmeno ("d"). Ochranu proti požárům obstarával Líšnický hasičský
sbor, jehož členy byli i někteří řitečtí občané. V roce 1924 byla osada Řitka prohlášena
za samostatnou obec a jejím prvním starostou byl zvolen Jan Petrák. V té době byla
pojata myšlenka, aby v zájmu vlastní bezpečnosti byl založen místní hasičský sbor. Za
tímto účelem byl ustaven prozatímní výbor. Ten se sešel dne 28.listopadu 1926 na
schůzi občanů v hostinci "U Léblů" (bývalý "Intertaz", dnes v přestavbě) za přítomnosti
46 občanů, kteří schválili založení sboru. Předsedou přípravného výboru byl zvolen
obuvník F. Lébl a jednatelem F. Selingr. Prozatímní výbor předložil politické správě na
Smíchově stanovy se žádostí o povolení hasičského sboru v Řitce. Předložené stanovy
byly schváleny a sbor byl uvedenou politickou správou vyzván k provedení voleb
správního výboru podle stanov.
Na 23. ledna 1927 byla svolána přípravným výborem ustavující valná hromada do
hostince "Na Veselce". Přítomno bylo 51 občanů a dozorce hasičské župy Kazín bratr
Vorlíček z Chuchle. Valná hromada však nebyla dokončena, neboť při provádění voleb
výboru byly uplatňovány jednak vlivy politických stran a jednak sem byly i zanášeny
různé osobní nesváry, takže uvedený župní dozorce byl nucen za vzniklého naprostého
zmatku předčasně schůzi ukončit. TOTO JEDNÁNÍ BUDIŽ VÝSTRAHOU všem občanům naší malé obce pro všechna další léta budoucí. Má-li sbor docílit zdárného rozkvětu a plnit své poslání, musí zmizet z řad občanů všechna nevraživost, ať stranická,
náboženská, majetková či osobní a všichni občané bez rozdílu musí si podat ruce ke
svorné, obětavé a neúnavné práci. (Zde bych chtěl dodat, že tato stará promluva
k občanům platí i dnes a týká se jakékoliv činnosti v obci.) Po tomto nezdařeném pokusu o založení hasičského sboru čas rychle plynul, aniž by se kdo odvážil o jeho nové
znovuustavení. Přesto však tato myšlenka byla stále na zřeteli a neustupovalo se od ní.
Až v prosinci 1929 rozhoduje nová schůze občanů v hostinci "Na Veselce" o zřízení
hasičského sboru. Byla na ní zvolena tříčlenná deputace: Vorlíček V., Boháček J. a
Liška K., která byla pověřena provedením přípravných prací a podáním žádosti na
Obecní úřad, aby svolal za tímto účelem schůzi občanů.
Obecní úřad v Řitce neprojevil zájem o založení sboru a požadovanou schůzi nesvolal. Proto původně zvolená tříčlenná deputace po dohodě s hasičskou župou svolala
do hostince "Na Veselce" dne 12. ledna 1930 ustavující valnou hromadu. Přítomno
bylo 28 občanů a byly provedeny volby. Velitelem sboru byl zvolen Fanfrlík K. - hostinský "Na Veselce", předsedou Boháček J.- zedník, jednatelem Liška K. - hospodářský
správce , Veselka 11. Podpis stanov starosta obce odepřel a proto byly stanovy zaslány
okresu bez podpisu se žádostí o povolení hasičského sboru a též připomenuto, že sbor
byl již roku 1927 povolen. Okresní úřad potom sám vybídl Obecní úřad ku potvrzení
hasičských stanov, k čemuž bylo svoláno obecní zastupitelstvo, aby hlasováním rozhodlo. Přítomno bylo 10 členů obecního zastupitelstva, z nichž 6 hlasovalo pro podepsání a 4 hlasovali proti. Starosta obce odmítl podepsat stanovy i po tomto odhlasování
9
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nadpoloviční většinou zastupitelstva obce a byl znovu vybídnut okresním úřadem ku
podepsání stanov. Teprve po tomto podpisu pana starosty povolil zemský úřad stanovy
a tím i založení sboru. Den 12. ledna 1930 se stává tedy dnem skutečného založení hasičského sboru v Řitce.

4.červenec - Sv. Prokop.
Podle legend se narodil kolem roku 985 v zemanské rodině v Chotouni u Kouřimi.
Na Vyšehradě (snad v Uhrách) byl vzdělán ve slovanském písemnictví, snad na Moravě byl vysvěcen na kněze. Po návratu do Čech nalezl útulek v jeskyni u řeky Sázavy.
Postavil chýši, vymýtil les a začal pěstovat obilí. Zhruba v roce 1030 ho potkal kníže
Oldřich a vyvolil si ho za zpovědníka a rádce. Sv. Prokop založil roku 1032 u Sázavy
klášter slovanské liturgie, v němž byla škola, pěstovalo se zde nejen písemnictví, ale i
výtvarné umění. Opatem byl 20 let a zemřel roku 1053. Stal se prvým českým světcem,
kterého Řím roku 1204 oficiálně uznal.
V minulosti se slavily oblíbené prokopské poutě. Sv. Prokop byl patronem horníků,
proto měly tyto poutě okázalý ráz zvláště v městě Příbrami.

5. červenec - Sv. Cyril a Metoděj.
Bratři původem z makedonského města Soluně, roku 863 je na žádost knížete Rastislava vyslal na Velkou Moravu byzantský císař Michal III. Přinesli slovanskou liturgii
a písmo, jež dalo základ slovanskému písemnictví. Cyril (později přijal jméno Konstantin) zemřel roku 885. Metoděje jmenoval papež arcibiskupem panonským. Dne 30.
září 1880 nařídil papež Lev XIII. encyklikou "Grande funus" slavit svátek obou věrozvěstů v celé katolické církvi.

26. července - Sv. Anna.
S manželem sv. Joachimem nemohla mít děti, teprve ve vysokém věku vyslyšel Bůh
její modlitby a obdařil jí dcerou Marií, pozdější matkou Ježíše Krista. Kult sv. Anny
dosáhl v českých zemích největší obliby v 15. a 16. století. V té době patřilo křestní
jméno Anna k nejběžnějším. Sv. Anně byly zasvěceny četné kostely, na její svátek se
konaly poutě, ale i různé zábavy a kratochvíle. Sv. Anna byla také patronkou horníků a
o jejím svátku chodívali lidé v důlních revírech na mši ve slavnostních uniformách.
Dvořák Antonín

Něco o pivě.
Zlatým věkem českého piva bylo ve středověku 13. století, během něhož se naše země transformovala v silný feudální stát, který se ve všech parametrech vyrovnal nejvyspělejším státům západní Evropy. Pivo vařili měšťané, rolníci i mniši a zemi pokrývala
hustá síť krčem, v nichž se piva milovní hosté mohli občerstvit dobrým mokem.
V 16. století už síť hospod nebyla tak hustá jako dříve, protože města a majitelé panství si bedlivě střežili svůj monopol na vaření piva. Pivo nesměl vařit nikdo, kdo nebyl
právovarečníkem či nájemcem městského nebo panského pivovaru. Česká piva byla už
proslulá i za hranicemi království, existuje mnoho písemných zmínek, které chválí jednotlivé obce proslulé svými pivy. Svou silou byla nejproslulejší piva z měst Slaný a
10
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Rakovník, za velmi chutná byla pokládána piva z Žatce, Hradce Králové a z Prahy. V
některých hospodách, zejména zájezdních měli na čepu hned několik druhů piv. Síť
hospod v království byla poměrně rovnoměrná a lze říci, že ji vytvářela neviditelná ruka trhu. Hospoda znamenala prosperitu a blahobyt a proto byly hospody s výčepem piva i ve velmi zapadlých končinách. Na své točené si mohl zajít rolník plahočící se po
kamenitých polích Českomoravské vysočiny stejně jako řemeslník žijící v Brně. Během
16. století připadalo na jednu hospodu od 20 do 60 návštěvníků. Samozřejmě existovaly
výjimky a města s významnými trhy měla počet zákazníků mnohonásobně vyšší než
malá hospůdka v podhorské vesnici ležící daleko od hlavních obchodních cest. Ve
městech byla hospoda přibližně v každém desátém domě, ale v trhových městech ležících na hlavních silnicích byla hospoda skoro v každém pátém domě. Na venkově byla
hospoda zaručeně v každé vsi či osadě, kde bylo nejméně 15 až 20 domů. Existovaly
také hospody stojící osamocené daleko od lidských osad. Takové hostince stály na křižovatkách důležitých obchodních cest a nabízely své služby především obchodníkům a
smluvním přepravcům zboží. Rozdíl v úrovni jednotlivých hospod byl v 16. století velký a lze ho srovnat i s dnešními poměry. Venkovské krčmy v zapadlých hvozdech byly
součástí běžných stavení a hosté seděli během své návštěvy přímo v jediné obytné
místnosti hospodského a jeho rodiny. Oproti tomu byly hospody, které prosluly svou
výstavností a šíří služeb. Proslulou hospodou byl zájezdní hostinec "U tří lip" postavený v módním renesančním slohu. Hostinec byl vybaven luxusním nábytkem. Byly zde
oddělené salonky, nádherně zařízené pokoje pro hosty, vinný sklep se španělskými,
francouzskými a italskými víny.
Pivní sklep se sudy žateckého, rakovnického a svidnického piva a kuchyně nabízející
raky, lososy, šneky, sluky, tetřívky, fíky i pomeranče. Hostinec stál přímo v tehdejším
centru Prahy a o výročních trzích byl oblíbeným místem dostaveníček "zlaté" šlechtické
mládeže z širokého okolí. Mladí šlechticové zde bujaře hýřili a utráceli velké množství
peněz, ale také škodili měšťanům na majetku i životech a často proti nim musel nastoupit rychtář s ozbrojenou stráží. Hustá síť hospod se ve střední Evropě udržela až do 19.
století. Tehdy moderní kapitalizmus definitivně nahradil zastaralý feudalizmus a Evropa se začala prudce rozvíjet. Města a šlechta ztratily svůj monopol na výrobu piva a pivovar mohl začít provozovat každý zájemce s dostatečným kapitálem.
V 19. století také vyvrcholilo národní uvědomění českého národa. Definitivně byl
zastaven proces poněmčování. Bez hospod, v nichž byla rozvíjena a pěstována česká
mluva, by dnes českého národa nebylo. Proto až usednete ke svému oblíbenému moku,
pozvedněte se zalíbením plnou sklenku a vzpomeňte na naše předky, kteří u piva v
hospodě zahájili proces českého národního obrození a zachránili tak náš národ před
rozplynutím v německém moři. Připijte na zdraví obětavých obrozenců, dobrých sládků
i poctivých hospodských a věnujte jim blahou vzpomínku.

Zamyšlení, pivo, kořalka nebo víno?
Nejsem abstinent a piji pivo, příležitostně kořalku i víno. Držím se přitom několika
zásad:
1. Alkohol nepiji každý den.
2. Nikdy nemíchám pivo s vínem, pivo s kořalkou nebo víno s kořalkou.
3. V hospodě si ze zásady dávám pouze pivo.
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Protože pivo je natolik specifickým nápojem, že již po prvním doušku poznám, zda
mne hospodský uctil poctivým a dobře ošetřeným nápojem a troufám si tvrdit, že dobré
pivo pozná každý český muž starší 18 let, který občas na pivo zajde, anebo si kupuje
"lahváče" domů. U kořalky nikdy nevím, zda nejde o falsum vyrobené v horším případě
i ze zdravotně závadného lihu. U vína lze kvalitu podávaného nápoje rozeznat, ale hádejte se s hospodským, že vás podvedl. Pokud budete v restauraci reklamovat kvalitu
podávaného vína, neuspějete a personál vám bude do očí drze tvrdit, že se ve vínu nevyznáte. Pokud vám ale číšník dá nedobré pivo a vy ho za to vypeskujete, bude mlčet a
ani ho nenapadne tvrdit, že pivu nerozumíte.
Co z toho plyne? Kořalku kupuji minimálně a piji ji téměř výhradně při návštěvě
přátel. V zimě si občas udělám čaj s rumem a nebo grog. Víno mám rád, ale kupuji jenom 3 druhy od stále stejných výrobců a i tak se mi občas stává, že rozdíl v chuti vína
od jednoho výrobce výrazně kolísá láhev od láhve. Víno piji nejraději sám. Pivo je nápoj universální a kdo umí zvolit správný druh a způsob servírování, může ho použít při
každé příležitosti. Pivo je veskrze společenský nápoj a samotnému pivu je smutno. Nejraději piji světlou desítku, ale nikdy nevynechám příležitost dát si kvasnicové pivo,
když ho mají v restauraci na čepu.
Z knihy "Velká kniha piva" vybral a upravil: Dvořák Antonín
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Společenská kronika
V červenci 2008 ještě oslavili významná životní jubilea tito naše spoluobčané

3.7.
10.7.
14.7.
26.7.

pan Lubomír Mašek
paní Vilma Blehová
paní Jana Burdová
pan František Sočka

V srpnu 2008 oslaví významná životní jubilea tito naše spoluobčané

2.8.
5.8.
6.8.

paní Božena Zemanová
pan Jiří Šuligoj
paní Magdaléna Klasovská

Všem jubilantům přejeme mnoho štěstí, lásky a životní pohody.
Redakce
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Trochu humoru

Martin Hron
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