Zpravodaj obce Řitka - č.4/2011

Co zmohou zákony tam, kde vládnou jen peníze.
Gaius Titus.

Informace z OÚ
 Obec Čisovice pořádá ve čtvrtek 19. května 2011 zájezd na zámek Kozel a do Rokycan. Na zpáteční cestě prohlídka vodního hamru v Dobřívě. Odjezd autobusu: v 8.00
hodin od hasičské zbrojnice v Čisovicích. Cena zájezdu: 150,- Kč na osobu.
Zájezdu se mohou zúčastnit i řitečtí občané, závazné přihlášky přijímají na OÚ v Čisovicích do 18. května, telefon 318 592 835, 728 129 789. Zájezd je možno objednat
též na řiteckém OÚ.
 Obec Čisovice pořádá v neděli 5. června 2011 zájezd do Stavovského divadla na hru
"Kupec Benátský". Hrají: Jiří Štěpnička, Jan Dolanský, Bronislav Poloczek, Jakub
Prachař a další. Cena vstupenek: 100,- Kč.
Odjezd autobusu: v 17.30hod. od požární zbrojnice v Čisovicích. Přihlášky na OÚ
Čisovice do 31.5.2011, telefon 318 592 835, 728 129 789. Zájezd je možno objednat
též na řiteckém OÚ.
 V sobotu dne 21.5.2011 bude kominík znovu vymetat komíny v obci Řitka. Čištění
komínů na plyn i tuhá paliva včetně vystavení zprávy za 400,- Kč, je ve shora uvedeném termínu možno objednat u pana Dvořáka na OÚ Řitka osobně nebo na telefonu : 318 592 289, 721 844 587 do 20.5. 2011. Kominíka si můžete objednat osobně i
mimo uvedený termín na tel: 723 187 518, nebo 604 847 052.
 Začátkem měsíce byla provedena kompletní oprava veřejného osvětlení v obci. Několik dní po této opravě byla nahlášena porucha osvětlení v lokalitě "Bučina". Byl
jsem doslova zděšen, když mi elektrikář pan Vlastimil Mašek, kterému jsem závadu
ohlásil sdělil, že rozvaděč veřejného osvětlení pro tuto lokalitu, umístněný těsně u tří
bytových domů je kompletně vykraden. Zmizely jističe, stykače a zůstal pouze elektroměr. Aby toho nebylo málo, byl překopnut na soukromém pozemku kabel veřejného osvětlení v ulici U Školky a Líšnická, majitel pozemku nikomu nic nenahlásil a
výkop s přerušeným kabelem zasypal. I tato porucha byla již panem Maškem odstraněna.
 Řitecká úpravna vody bude po provedených zkouškách, po dohodě s provozovatelem Vak Beroun a dalších jednáních posílena o nové filtry. Tato úprava bude finančně náročná a bude probíhat v následujících měsících. Jsou zde ale další problémy. Při
čištění bylo zjištěno, že nový přízemní vodojem 200 m3 (hliníkový válec nad úpravnou vody) je po sedmi letech provozu děravý. Musel být odstaven a je opravován.
Díky suchu a zalévání zahrad stoupá denní spotřeba vody, dnes to bylo asi o 80 m3
více, než-li je denní průměr spotřebované vody a tak načerpaná a upravená voda
z vrtů nepokryje vodu spotřebovanou občany. Denní ztráta vody tak nyní činní 20 až
50 m3 za den. Vak Beroun je tudíž nucen vodu do vodojemu navážet, což se pochopitelně neděje zadarmo. Apeluji tímto na ty občany, kteří zalévají z veřejného vodovodu, že sice plně chápu jejich péči o zahradu, doporučuji jim však, aby se zamysleli
nad tím, zda je lepší, když nám všem poteče z kohoutků voda, nebo budeme mít zali1
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té zahrady, ale vodovodní kohoutky vyschnou . Obec v rámci nouze o vodu připravuje opatření k zákazu zalévání zahrad a napouštění bazénů z obecního vodovodu.
Dvořák Ant. - místostarosta

Možná, že nevíte...?
Cena svozu směsného odpadu ročně za jednu 110 lit. nádobu je 1620,- Kč,
za 240 lit. 3120,- Kč a za kontejner 9720,- Kč ?
Víte, že naše obec doplácí na svoz odpadu cca 300.000 Kč ročně?
Čím je to způsobeno?
1) maximální sazba dle zákona o odpadech činí 500,- Kč (250+250) za osobu a rok,
přičemž domy a rekreační objekty, kde není nikdo hlášen k trvalému pobytu mohou být
zpoplatněny ve smyslu zákona jen částkou 500,- Kč za objekt, bez ohledu na to, kolik
osob zde reálně bydlí.
2) tato zákonem stanovená částka samozřejmě nepokrývá skutečné náklady specializované firmy pro svoz odpadů (vzdálenost úložišť a jejich omezený počet, zvýšené náklady na PHM aj.), rozdíl pak hradí obec z rozpočtových prostředků.
Tato situace má za daného stavu legislativní úpravy v zásadě 2 řešení.
 Prvním a nejjednodušším řešením (nicméně už mnohokrát "omílaným" jako indická
mantra) by bylo, aby se skutečně mnoho z osob žijících zde v obci přihlásilo k trvalému pobytu, tím by obec nejen získala rozpočtové prostředky pro svůj další rozvoj,
ale zároveň by se snížila zátěž, kdy ze stávajících prostředků, které jsou právě tvořeny příjmy za osoby zde trvale hlášené + firmy se sídlem v obci, by nemusely být dotovány služby lidem, kteří zde sice bydlí, ale z jejich pobytu obec v zásadě přínos
nemá (s jedinou výjimkou a tou je daň z nemovitosti).
 Druhým řešením je pak změna systému svozu odpadu, resp. způsobu úhrady, kterou
zákon o odpadech rovněž připouští; - je uzavření smlouvy mezi obcí a občanem, kdy
na základě této smlouvy jsou obcí občanovi účtovány skutečné náklady za svoz odpadu. Tento způsob, ačkoliv je pro obec finančně výhodnější a příjmově a výdajově
de facto neutrální, má však jedno zásadní úskalí. Jedná se o to, že zmiňované smlouvy by museli uzavřít s obcí všichni občané, pokud by se tak nestalo, režim svozu odpadu by ve smyslu zákona opět spadl do současného stavu, ovšem s tím že by nastal
ohromný chaos.
Shrnuto a podtrženo první řešení vychází z praktického hlediska mnohem efektivnější, bohužel však ani v případě prvním ani v druhém obec nedisponuje žádným právním
institutem, kterým by mohla k požadovanému jednání občany přimět.
Ještě k tématu odpady...
v letošnm roce je možno konstatovat, že se poplatková kázeň občanů při platbách za
odpady velmi zlepšila, nicméně i tak se našlo několik desítek lidí, kteří buď zapomněli
nebo jim to prostě jen "nevyšlo" a ti pak byli překvapeni, že jim popelnice nebyla vy2
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vezena. Obvykle to spravila dodatečné urychlená platba ke všeobecné spokojenosti
všech zúčastněných. Nicméně bylo i několik případů kdy došlo k "nedorozumění", neboť stěžovatel, přesněji - stěžovatelky se cítily být neinformovány. K námitce OÚ, že
informace byly (a stále jsou) zveřejněny v rámci úřední desky, zpravodaje obce (včetně
elektronické verze) a webových stránek obce již před téměř třemi měsíci, uvedly, že o
toto se nezajímají. V tomto případě lze jen konstatovat, že obec dostála své zákonné
povinnosti ba i značně za rámec svých povinností a jiné možnosti již nemá (obecní rozhlas již byl před lety zrušen) je pak už na každém občanu jak naloží se svými zákonnými právy a povinnostmi.

Z historie obce Řitka a jejího okolí.
Čas rozkvětu. (pokračování)
A tak se od roku 1672 na křemencové skále zdvíhá pyšná stavba nového mníšeckého
zámku, jehož stavbu vedl pražský architekt Martin Ringer. Půdorys stavby tvoří
čtyřhran 42 metrů délky a 40 metrů šířky. Stavba se tyčí do výšky tří pater, ve slohu
pozdní renesance. Každého návštěvníka překvapí pohled na mníšecký zámek , který se
nad malebným údolíčkem s mníšeckými
rybníky tyčí se svými třemi cibulovitými
věžičkami, na jednom rohu však věžička
chybí. Jakýpak asi důvod přiměl
stavebníka zámku barona Serváce
Engela k postavení jenom tří věžiček?
To se již asi nikdy nedozvíme, lidová
pověst o tom vypraví:
"V dávných dobách, kdy byl zámek
postaven a měl na všech čtyřech rozích
věžičky, přihnala se jednoho dne
k večeru ohromná vichřice s bouří, že
nebylo na krok vidět. Blesk stíhal blesk,
vichřice burácela a déšť se z oblaků jen
lil. Ve chvíli tohoto božího dopuštění si
vyšel na procházku sám kníže pekel,
aby ulovil nějakou tu hříšnou dušičku
pro své pekelné kotle. Co se tak proháněl
vzduchem mezi černými mraky a blesky
a házel po zemi kroupami, ocitl se náhle
nad mníšeckým zámkem. Nevěda, co
bujností dělat, satanáš uchopil jednu ze
čtyř zámeckých věžiček a letěl s ní dál,
když v tom pod ním na příbramské Svaté
Hoře zvonili klekání. Satanáš s leknutím upustil věžičku, která s hřmotem dopadla nedaleko chrámu Páně, přímo nad zázračnou studánku, kde se věžička nalézá až po dneš3
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ní dny. Zbožní poutníci sem neopomenou zajíti, neboť voda v této studánce prý v sobě
chová zázračnou moc. Poutníci si vymývají vodou bolavé oči, umývají choré údy, nabírají do lahviček a odvážejí domů v pevné víře, že jejím použitím budou zbaveni i jiných
nemocí. Zázračné účinky této vody jsou v okolí Sv. Hory uznávány." Toliko pověst.
V severovýchodní věži umístil pan Engel zámeckou kapli sv. Servácia vyzdobenou
štukatérskými pracemi a malbou na stropě. Oltářní obraz sv. Servácia spolu se sv. Athanasiem, objednal u slavného malíře Karla Škréty, tento malíř namaloval i obraz na měděné desce, který stál 35 zl. a pan Engel měl z tohoto obrazu takové potěšení, že jak
zapsal do své pamětní knihy, nedal by ho ani za 500 zl. K tomuto oltáři pořídil stříbrný
kalich, konvičky a zvonek. Ve věži nad kaplí dal zavěsit stoliberní zvon a ten stál 24
zlatých. Jakmile se pan Servác Engel ujal mníšeckého panství, postaral se i o řádnou
duchovní správu. Počátkem nového roku 1656 nastoupil k opravenému kostelu sv. Václava nový farář - Šebestián Prášek, kterého Engel ubytoval v jednom panském domě se
zahradou na náměstí, protože starý farní dům byl ještě od roku 1639 spálen a pobořen,
ale kněz Prášek brzy z mníšecké farnosti odešel. Pan Servác Engel, ač jinak pobožný a
dobročinný muž, nebýval vždy farářům příjemným partnerem. Práce farářů na rozlehlé
mníšecké farnosti byla velice namáhavá a možnost obstarat si snadnější práci nebyl
tehdy pro faráře žádný problém a tak se za panování pana Engela vystřídalo na jeho
panství 11 farářů. Že se ale pan Engel vzorně staral o zvelebení mníšeckého kostela sv.
Václava, o tom svědčí mníšecké kostelní zvony, které dal roku 1662 ulíti na své náklady u pražského zvonaře Mikuláše Lowa. Největší zvon Václav byl vyzdoben erbem
pana Engela a obrazem sv. Václava. Nápis na zvonu zněl: "Ohněm jsem vznikl, Mikuláš Low v Praze mne ulil. Bohu a sv. Václavu ke cti dal mne ulíti Servác Engel
z Engelsflussu, svaté římské říše rytíř r.1662. Hněte-li Tě kříž na sto místech, poruč to
do rukou Božích a bude v Tvé moci, abys to odvrátil." Prostřední zvon Michal měl na
sobě obraz sv. Michala a podobný nápis jako zvon předešlý. Jen naučné rčení zní jinak:
"Volám Tě a když mě uslyšíš, obrať se k Bohu, poruč jemu svou strast, pěj jemu chválu
a čest, aby Tě vyslyšel". Třetí zvon Vojtěch, má stejný nápis, co se týče jeho původu a
legenda zní: "Když můj hlas ve vzduchu zazní a Tvá modlitba k nebi se vznese, tedy
budeš Ty i s úrodou zemskou před hromem a krupobitím obhájen". Z tohoto poučení je
jasné, že třetí zvon byl určen ke zvonění na bouřková mračna, jak se tehdy všude zvonilo k modlení při bouři až do časů císaře Josefa II. 1780-1790 a místy se tento obyčej
zachoval až podnes. (Rozuměj do roku 1893, kdy byla tato brožura sepsána.)
Nábožný duch pana Engla, zanechal svou stopu i v poutním chrámu na Svaté Hoře.
Již roku 1655 tam dal v rohu ambitu vystavět nákladem 500 zl. kapli. K této částce přidal, ač nerad ještě 100 zl. na pobytí střechy plechem. Kaple se jmenuje "Mníšecká" a je
na Svaté Hoře dodnes. (To znamená do roku 2011).
Z brožury "Historické paměti bývalého panství mníšeckého a kláštera sv. Máří Magdaleny na Skalce" sepsaných roku 1893.
Vybral a upravil: Dvořák Ant.

4

Zpravodaj obce Řitka - č.4/2011

Pranostika pro měsíc duben
Je- li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé.
Velký pátek deštivý, dělá rok žíznivý.
Když na Velký pátek hřmí, na poli se urodí.
Prší-li v noci na bílou sobotu, bude málo třešní.
Prší-li o velikonočním Hodu, bude nouze o vodu.
24.duben : Když na sv. Jiří prší, nejsou na stromech žádné vlky.
Jasný Jiří, krásný podzimek.
Hřmí-li před Jiřím, bude po něm sníh.
Přijde-li před Jiřím bouře, bude dlouho za kamny dobře.
25. duben : Na sv. Marka deštivo – sedm týdnů blátivo.
Dvořák Ant.
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Fejeton
Tak co je s tou vodou starosto...?
Po předchozích peripetiích se zvýšeným obsahem niklu ve vodě, nás dodavatel vody
VaK Beroun a.s., překvapil dalším novátorským "kouskem". Tímto mám na mysli čištění hlavního vodovodního řadu od mangano-železitých usazenin. Nemám nic proti
údržbě zařízení, nicméně bych jako odběratel vody přivítal stejně jako ostatní v obci
větší informovanost odběratelů. Samozřejmě jsem si jako starosta stěžoval u managamentu dodavatele, nicméně výsledek zůstává i nadále tristní. Tu a tam se na úřadě objeví, obvykle v pracovním oděvu pracovník VaK Beroun s tím, že dnes tam a tam budou odkalovat a zmizí v dáli. V tomto případě OÚ nemá obvykle žádnou možnost informovat občany o chystané "pohromě". Podivuhodné na všem, co se týče vody je, že
co se řekne VaKu Beroun za požadavek, tak to obvykle na 100% nefunguje – jen pro
příklad: chceme 3 cisterny (Stará Řitka, Štěpnice, Bučina) máme jednu na návsi, prý
víc nemají, požadujete větší informovanost občanů - nikomu nic neřeknou (viz odkalování). Tak si jeden říká, jak je to v dnešní době a tržních vztazích možné ? Vysvětlení
bude prosté, takto se obvykle chová někdo, kdo si myslí, že si to může dovolit. Že by se
nějaká "mrška - chybička" vloudila do smlouvy obce s VaK Beroun? A tak pilně studuji smlouvu - "Věc je úplně jasná !", jak v jedné knize konstatovalo kolegium psychiatrů,
které hodnotilo duševní stav jednoho dobrého vojáka. Ještě, že už na hlavě moc vlasů
nemám, neboť jako právníkovi, by mi v tu chvíli vstávaly hrůzou jako kartáč. Ponechme stranou takový "nepodstatný" fakt, že smlouva s VaK Beroun byla uzavřena starým
vedením obce 2 dny po té, co byly známé výsledky voleb, ale ta hrůza uvnitř smlouvy
samé ! Obec je zapřažena v káře VaK Beroun a má táhmout jako osel a na nic se neptat
a platit, smlouva se tváří jako nevypověditelná a když už, tak za časový rámec funkčního období současného zastupitelstva. Takže nyní je jasný ten "ohromný zájem", na řešení situace s niklem, kdy uběhly 4 měsíce a nic.... Poněkud více aktivity se dodavatelem vyvinulo (ovšem velmi nevrle), když se nám s místostarostou Dvořákem podařilo
vlastní cestou sehnat ověřenou technologii odstraňování niklu z vody od jedné příbramské specializované firmy stačilo jedno jednání, jedna prohlídka úpravny vody o do deseti dnů bylo technické řešení na světě, ovšem ouha! To už je věc dodavatele jak si s
tím poradí... a tak si s tím radí a radí... Stejný "zájem" zaznamenáváme i při řešení palčivého problému s nedostatkem vody, kdy bude zřejmě životní nutností Řitky najít a
zajistit další hlubinný zdroj vody (a samozřejmě zainvestovat) – požádali jsme dodavatele VaK Beroun před více než 6 týdny, aby připravil legislativně čisté opatření - jako
odborný garant a dodavatel vody, které omezí možnost používaní vody k zálivkám zahrad a napouštění bazénů a .. a nic. Takže až budete příště hledat příhodný kámen či
sekeromlat, který byste chtěli upotřebit na hlavu mou či místostarosty, zkroťte prosím
svůj hněv, protože my řešení problémů skutečně hledáme stále i když to možná není
vidět "teď a hned". A navíc v Řitce a ještě k tomu na OÚ o nějaká ta "překvapení" není
nikdy nouze....(...zejména ve smlouvách....).
-ka-
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Všenorská škola informuje
Vydařila se škole Všenory vernisáž fotografií Nepál – hory dobřichovickém zámku?
Vydařila. Ale bylo to náročné! Ani jsme si předem nedovedli představit, co to je takovou vernisáž zorganizovat.
Česko-nepálská společnost z Brna nabídla, že v rámci celoročního Nepálského
projektu probíhajícího na naší škole ve Všenorech uspořádá na podporu chudé nepálské země výstavu velkoformátových fotografií z nepálských hor. Na zahájemí výstavy jsme pozvali nepálského honorárního konzula Ing. R. Shresthu. Ten naše pozvání přijal a to pro nás znamenalo výzvu. Vernisáž se tak pro nás stala mnohem důležitější, než jsme původně předpokládali. Přeci to pro nás nebude ostuda!
A tak jsme domlouvali program vernisáže - živou hudbu, čajovnu, starosta Všenor
pan Seidler přislíbil účast, napadlo nás, že je to příležitost, jak přispět i finančně na Nepál a domluvili jsme s Namasté Nepál charitativní prodej upomínkových předmětů, zapojili jsme také okolní ZUŠ a různé výtvarné kroužky a uspořádali jsme doprovodnou
výstavu – přehlídku dětských výtvarných prací na téma Nepál.
Samozřejmě se do všeho zapojili žáci naší školy – organizovali, vařili, roznášeli pozvánky, malovali, kreslili, prodávali upomínkové předměty, organizovali sypání mandaly. A bylo také jasné, že i malé občerstvení pro hosty vernisáže vyrobíme ve škole.
Ale malé? Kolik vlastně bude hostů? Nakonec jich přišlo kolem stovky! Všichni žáci
školy se ve výrobě občerstvení prostřídali. Dva dny byla naše škola v zajetí potravin,
těsta, lehce pokryta vrstvou mouky. Výsledek ale stál za to.
Zvládli jsme občerstvení, jeho převoz na vernisáž, zvládli jsme i náhlý výpadek elektřiny, děti zvládly občerstvení dopékat a smažit před zraky hostů přímo na vernisáži.
Prostě jsme to zvládli a ještě máme spoustu zážitků!
Děkujeme všem, kteří nám přispěli finančně, děkujeme všem, kdo bez nároku na honorář pracovali na vernisáži a všem, kdo nám nezištně pomáhali během celého projektu. Protože jejich výčet je dlouhý, je k dispozici na našich webových stránkách
www.skolavsenory.cz!
Druhý den po vernisáži mi ve škole jeden chlapec z 5. třídy povídá: “Včera to bylo
dost dobrý, kdy zas něco uděláme?“
Proto když dokonce i pohled dětí je dobrý, můžeme s klidným svědomím říct, že se
nám vernisáž opravdu vydařila.
Rádi byste podporovali studium chudého dítě v Nepálu?
Doporučujeme Vám adopci na dálku "Úsměv z Nepálu" (www.namastenepal.cz)!
Pokud byste i vy rádi podpořili tuto krásnou zemi, nebo byste rádi podporovali
v rámci adopce na dálku studium nějakého nepálského dítěte, doporučujeme kontaktovat organizaci Namaste Nepál, popř. naši školu, která vše další zprostředkuje.
Mgr. R. Bartoníčková, www.skolavsenory.cz
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Jarní putování za zajíčkem
Sobotní dopoledne 2. dubna 2011 měli v kalendářích poznamenáno všichni výletů
chtiví turisté. Děti velké, malé i maličké, v kočárcích, po svých nebo rodičům na ramenou se vydali na cestu od řiteckého zámečku k lesu a zpět. Celkem se této jarní sokolské akce zúčastnilo 54 dětí. V průběhu pochodu je čekala řada úkolů, za jejichž splnění
dostávaly razítka do "cestovního pasu" a k tomu dobroty, aby cesta mezi stanovištěmi
lépe ubíhala. Na konci putování si každý účastník našel v úkrytu svého zajíčka.
Letos autorka nápadu a celého programu paní Dáša Kačírková zařídila účast zvlášť
zajímavých pomocníků. Kromě každoročních sportovních a naučných zastávek (poznávání rostlin, vyprávění hajného...) měly děti možnost se seznámit s prací hasičů a
zejména s jejich vybavením a auty. Pozoruhodné a velmi poučné bylo stanoviště ekologů. Zábavnými způsoby zde seznamovali účastníky s významem třídění odpadu a jeho
praktickým prováděním.
Závěrem účastníci hodnotili akci každý za sebe do připravených řádků na tabuli
podle stupňů. Všechny zůstaly prázdné, ale za to chyběl řádek pro 1+. Vznikl tedy dodatečně a pro množství hvězdičkových jedniček délkou nestačil. Všichni tak spontánně
vyjádřili svůj dík organizátorům této akce.
V první řadě Dáše Kačírkové a její rodině, dále pak jejím pomocníkům z řad hasičů HZS středočeský kraj, stanice Řevnice a SDH Stříbrná Lhota, klubu vojenské historie
pod vedením předsedy J. Čapka, ekologům – EKO-KOM s koordinátorem programu D.
Nigrinem a členům Sokola.
Dík patří také sponzorům – TJ SOKOL Řitka, obci Řitka a panu F. Vrbickému.
Velký dík patří majitelům pozemků, na nichž celá akce pobíhala, paní G. KřístkovéPospíšilové a panu J. Pospíšilovi. V neposlední řadě i všem těm, kteří budou i nadále
vypomáhat v organizování těchto hezkých akcí.
Fotografie z akce jsou v naší fotogalerii na www.sokolritka.cz.
(vv)
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