Zpravodaj obce Řitka č.6/2008

O bohatství:
Čím delší zřídí sloupořadí,
čím výše vyženou věže,
čím šíře roztáhnou dějiny,
čím hlouběji vykopají jeskyně jako letní obydlí,
čím mohutnější sloupy podepřou stropy jídelen,
tím více bude toho, co jim zakryje oblohu ...
L.A. Seneca

Informace z OÚ
Autobusová linka 448 Mníšek pod Brdy - Řitka - Dobřichovice bude od
15.6.2008 zastavovat v nově vybudované zastávce Řitka - Bučina. Viz nový jízdní řád
na str. 12. Další linka 318 Řitka - Líšnice - Praha, bude v této zastávce zastavovat
zřejmě od podzimu, kdy by měla být prodloužena až do Mníšku pod Brdy.V současné
době jsou projednávány možnosti úprav a rozšíření spojů.


Setkání starostů "SOMR" (Svazek obcí mníšeckého regionu) proběhlo po delší
době opět v naší obci dne 19.6. 2008 od 18 hod. v pizzerii "Beruška".


Sdružení rybářů Řitka uspořádalo 7.6.2008, tak jako každým rokem, dětské rybářské závody. Zúčastnilo se celkem 25 dětí ve věku od 3 do 15 let. Účast byla tedy
průměrná. Proč nepřišlo více dětí?! Uloveno bylo 1 861cm ryb, z toho 9 kaprů.


VÍTĚZOVÉ:

3 letá Tereza Králová 343 cm. ryb
15 letý Michal Kladrubský 326 cm. ryb
7 letý Lukáš Venzl 204 cm. ryb
Tomáš Migota 148 cm. ryb
Ceny byly hodnotné a byla jich spousta, odměny dostaly všechny děti. Po skončení
závodů bylo dětem podáváno bohaté občerstvení. Touto cestou chce také SrŘ poděkovat všem sponzorům, kteří přispěli ať již formou sběru železného šrotu, nebo formou
jinou. Doufáme, že v příštím roce nám bude zachována přízeň a účast bude o to větší.
Petru zdar!
Za SrŘ předseda - Václav Vlasák.
Vážení čtenáři, blíží se měsíc červenec a srpen, nádherné měsíce prázdnin a dovolených, ve kterých si všichni začneme užívat okouzlujících darů léta. Krásné počasí
v těchto měsících a příjemné prožití prázdnin a dovolených Vám všem přejí zastupitelé
obce Řitka.
Dvořák Antonín - místostarosta
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Zprávičky ze školky
Výletníci z "Človíčkova" a "Broučkova" v Dinoparku.
A už je tady ten velký a očekávaný den s velkým D. Venku svítí sluníčko, slibuje
krásné květnové počasí a celá naše školka - "Broučkové" z 1. třídy a "Človíčkové" z 2.
třídy, se vydávají na školní výlet do Plzně.
Při vstupu do Dinoparku se dětem zatajil dech překvapením. Najednou jsme byli
všichni obklopeni ohromnými dinosaury a měli jsme pocit, že jsme se dostali, jako
mávnutím kouzelného proutku, do pravěku. Po počátečním ostychu a možná i strachu,
se děti rozeběhly mezi tyto pravěké obry, se zájmem si je prohlížely, hladily je a poslouchaly, jaké vydávají strašidelné zvuky. Jejich nadšení nebralo konce a co teprve,
když jsme po prohlídce Dinoparku navštívili ZOO a mohli jsme pozorovat exotická
zvířata.
Výlet se opravdu vydařil a dokonce jsme si přivezli do školky zapomenutou paví
"trofej".
Děti byly po návratu do školky plné zážitků a dojmů. Nejen, že celý následující týden, zvířátka a dinosaury kreslily, ale postavily si ve třídě ZOO i s Dinoparkem, do kterého nosily své vlastní dinosaury. Vytvořily si výstavku knih s tématikou pravěku, zahrály si na dinosauří závody a stálým tématem jejich rozhovorů - byl školní výlet.
Musím říci, že máme vždy velikou radost, když se nám připravovaná akce vydaří a
když je ta "naše drobotina" spokojená a rozzářená. Vždy si řekneme:
"Bylo to náročné, ale stálo to za to"!!!
Však také můžete i Vy posoudit, co se celý školní rok v naší mateřské škole událo a
ještě bude v měsíci červnu dít. A to se stačíme ještě plno nového naučit, zpívat, kreslit,
tancovat, cvičit, hrát si a užít si s kamarády spoustu legrace.

Nejvýznamnější aktivity ve školním roce 2007/ 2008
Září Říjen -

Listopad -

Prosinec -

informativní schůzka s rodiči
seznamování s obcí a s okolím MŠ - vycházky
Divadlo bez opony - Rozpustilé pohádky
divadlo Vysmáto - O neposlušných telátkách
divadlo Vysmáto - O Karkulce
Divadlo bez opony - Kašpařinky z bedny
školní výlet - Pohádkový dům paní Klimtové v Pičíně
keramický den - paní Moniky Janků
divadlo Krab -Tučňákův výlet
beseda s dětskou zubní lékařkou paní Čechmánkovou - prevence
zubního kazu
Mikulášská pohádka (divadlo Vysmáto) Zvířátka a loupežníci + návštěva čerta a Mikuláše
"Ježíšek" ve školce - nadílka hraček
vánoční besídka pro rodiče
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Leden Únor -

Březen Duben -

Květen -

Červen -

zápisy do ZŠ - příprava dětí
paní logopedka v MŠ
divadlo Albatros - Havránkovy pohádky
Masopustní karneval
předplavecký výcvik - bazén Příbram spolu se ZŠ Líšnice - 9 lekcí
od 13.2.do 16.4. 2008
divadlo Vysmáto - pohádka na přání
Hrátky s písničkami - hudební pořad
Kašpárkův svět - O princezně Rozmařilce
Velikonoce v MŠ - výzdoba a velikonoční vajíčka
kouzelnické představení - 2 kouzelníci
Činoherní skupina Praha - Kuba a líný drak
zápis do MŠ a odpoledne otevřených dveří
divadlo Albatros - O dvou vodnících
divadlo Albatros - O prolhané vráně
Ptáci v MŠ - vystoupení s živými zvířátky a ptáky
Slet čarodějů a čarodějnic v MŠ a průvod čarodějů a čarodějnic obcí
Řitka
oslava Dne matek - výroba malého dárečku pro maminku
školní výlet - ZOO Plzeň a Dinopark - Plzeň
Slavnostní vítání občánků
Divadlo bez opony - pohádka s překvapením
Den dětí - Začarovaná zahrada
Spaní ve školce - loučení s předškoláčky
Za kolektiv MŠ napsala Naďa Fausová

Z historie obce Řitka a jejího okolí.
Živelní pohromy, neštěstí, požáry a nemoci provázejí lidstvo od samého začátku jeho
bytí a byly vlastně neoddělitelnou součástí života tehdejších lidí.Teprve až v pozdějších
dobách se lidé začali pokoušet, před shora uvedenými událostmi ochránit a nějak se jim
bránit, což se i částečně dařilo a tím se i život lidí stával příjemnějším. Dnes si tedy
přečtěme něco o těchto pohromách, neštěstích a požárech, které před lety postihly naši
obec, její blízké okolí a lidi zde žijící.
V noci z 26. na 27. ledna 1806 vyhořel nejen celý řitecký zámek, ale i konírny, kravín a stodola, ve které bylo množství vymláceného obilí a též i několik kusů hovězího
dobytka. Požár vypukl v mléčném sklepě, proč vznikl není známo. Vyprávělo se, že byl
požár zřejmě založen, nebo vznikl nepozorností tehdejšího ovčáka Václava Fišera.
Večer 6. října 1810 asi v 18 hod. vypukl oheň v hlídačově boudě v zahrádce u pivovaru. Kde se pivovar nacházel není uvedeno, patrně u řiteckého zámku, kde u rybníka
leží louka jménem "Pivovárka". Tento požár se sice podařilo rychle uhasit, ale dvě děti,
děvče nájemce pivovaru Františka Procházky a chlapec zahradníka Josefa Hanzlíka,
které naneštěstí byly v této boudě, se staly obětí plamenů. Pivovarské děvče uhořelo na
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uhel a zahradníkův chlapec zemřel o několik hodin později. Na vypuknutí ohně měla
vinu manželka zahradníka, která dala šestiletému pivovarskému chlapci něco uhlí, ze
kterého si udělal oheň.
27. ledna 1813 došlo k neštěstí v otevřeném lomu na kámen v "Násadách", kde se
lámal kámen na stavbu silnice Praha - Mníšek. Po tomto lomu není dnes již ani památky, patrně se nacházel ve stráni nad Všenorským potokem, v dolní části naší obce, kde
dnes končí ulice zvaná "V Násadách". Dvaadvacetiletý mladík Jan Procházka
z Černolic, panství Všenory, záložní vojín kavalerie, byl zasypán a zemřel při odvážném podhrabání skály.
"Od tohoto zápisu je další pokračování záznamů přerušeno a dále pokračuje až rokem 1903."
25.2. 1903 na popeleční středu, vznikl od teplého popela, který se vysypával do dřevěného sudu požár dvou domků, čp.26 a čp.27.
27.5. 1906 byly zapáleny bleskem stáje hostince "Na Veselce", jehož majitelem byl
Josef Němeček.
26.7 1913 právě o "skalecké" pouti vyhořel u kapličky stojící domek čp. 29 zvaný též
"Ševcovic", majitel švec Josef Šírl, později Kosinovi, tehdy dům ještě neměl stodolu.
6.2. 1918 byl zabit v lese při kácení stromů Josef Štika.
3.12.1921 tragicky zahynul na kolejích mezi stanicemi Všenory a Dobřichovice Rudolf Sobotka.
26.2.1925 vypukl požár v podkroví zámku hraběte Brandise. Zasáhl líšnický sbor hasičů se stříkačkou a za pomoci služebnictva byl zásah tak razantní, že oheň byl již
v zárodku utlumen a nedošlo k jeho dalšímu rozšíření.
30.4.1929 právě v předvečer "pálení čarodějnic" zapálil blesk Matouškovic chalupu
dům čp. 2. Při hašení účinně zasáhli líšničtí hasiči s ruční hasičskou stříkačkou.
26.4.1945 již skoro na samém konci druhé světové války vyhořel při státní silnici
domek čp. 6. Dům byl zasažen střelami hloubkových letců. "Je veliká škoda, že podrobné informace bohužel chybí".
V roce 1945 zasáhl zřejmě kulový blesk domek čp.26 a jeho majiteli panu Bohumilu
Sobotkovi způsobil zranění kolena.
V červnu 1950 o poledních putoval blesk v domě čp.6 Josefa Šírla, kde se právě v tu
chvíli pracovalo s elektrickou žehličkou. Vše skončilo dobře, pouze zabrněním ruky a
vypálením pojistek. Leknutí však stačilo a bylo poučením i pro příští doby, aby se od
takové práce v době bouřky upustilo.
24.10 1952 při podpalování ohně v kamnech (zřejmě benzinem) utrpěli těžké popáleniny paní Jiřina Umlaufová a její syn Jiříček. Oba těmto zraněním podlehli.
V roce 1960 udeřil blesk do topolu u řiteckého rybníka a zapálil ho.
11.12.1965 ve 20:45 byl vyhlášen poplach houkačkou od auta. Hořel dřevěný srub
čp. 094 Mysliveckého sdružení ČKD v lese "Na Prantech". Příčinou požáru, bylo vznícení dehtu nastřádaného topením v pilinových kamnech a roztržením komína. Požár byl
zlikvidován v 1:45hod. "Protože jsem tenkrát u tohoto požáru byl, mohu prohlásit, že
plameny zlikvidovaly úplně všechno". Na tomto místě byl velice rychle po požáru postaven srub nový a stojí zde dodnes.
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2. července 1967 uhodil blesk do chaty pana Hucaluka. Dostal se do komína, který
poškodil, vyrazil v něm několik cihel a sazemi začernil celé okolí. Přítomným se nic
nestalo, ale pocítili silné brnění.
ODVÁŽNÝ ČIN. 15.4.1968 spadlo do žumpy u restaurace "Varadov" pětileté děvče.
Řitecký občan František Štětina pro dítě do žumpy skočil a holčičku vytáhl. Oživovací
pokusy, které byly provedeny však již byly marné.
11. června v sobotu v 5:45 při ranní bouřce bylo poměrně z daleka slyšet hřmění. Jelikož majitel domu čp.2 pan M. Matoušek měl na louce nějaké seno, šel ho naložit na
vozík a odvezl ho do stodoly. Sotva přišel domů, uhodil najednou blesk do jejich komína. U komína roztrhal 11 šichet cihel, na střeše poškodil 18 tašek. Sjel do kuchyně, kde
se v potrubí vodovodu a ústředního topení zřejmě rozplynul. Předtím, ale poškodil dvě
televize a spálil motor domovní vodárny, požár nezaložil. Pan Matoušek se domnívá, že
šlo o kulový blesk. Je zajímavé, jak je uvedeno výše, že podobný blesk zapálil
30.dubna 1929 rovněž Matouškovic chalupu čp.2. Tenkrát ovšem byla došková a byla
situována o něco nížeji pod ochranou mohutného ořešáku.
29.července 1945, zápis ze schůze Národního výboru Dr. Kojan oznamuje u sl. Koubeníkové břišní tyf, pan Novák Jos. trvá na tom, aby nemoc byla oznámena nadřízeným
úřadům, jak na okres, tak i na ministerstvo zdravotnictví, aby se zjistilo, proč se stále
v obci vyskytuje tyfus. Všichni přítomní souhlasí. Zápis ze dne 25. srpna 1945. Jmenována komise: Mudr, Šírl, Selinger, Lébl, jež si přizve Dr. Kojana a prohlédne stav studní, hnojišť a celkovou čistotu obce, zjištěné závady sepíše s udáním potřebné nápravy,
vše potom zašle ONV ke schválení a k uvolnění potřebného st. materiálu k náležité
úpravě. U občanů, kteří neuposlechnou nařízení jmenované komise k úpravě, dle jejího
rozhodnutí do stanovené lhůty, aniž by to mohli řádně omluvit, bude úprava provedena
obcí na jejich útraty. "Jak to dopadlo? Bylo zjištěno několik občanů, kteří měli studny
nedaleko hnojišť, od některých zase vytékala močůvka přímo na veřejné prostranství.
Kterých občanů se to týkalo, se nehodí ani dnes uveřejňovat. Po odstranění nalezených
závad, břišní tyf z obce zmizel".
Vážení čtenáři, tak to je pro dnešek všechno a musím vám ještě říci, že jsem seznam
těchto příhod zdaleka nevyčerpal a tak se k nim zase někdy vrátíme.Tak mě napadá,
zda by hromosvod umístěný na mém domě opravdu svedl blesk do země, léta ho již
nikdo nekontroloval. Promiňte, ale musím to jít zařídit, v dálce totiž hřmí.

8.červen - Sv.Medard.
Praxí potvrzená pranostika "Medardova kápě - 40 dní kape" nemá s osudy sv. Medarda spojitost. Sv. Medard se narodil kolem roku 459 v severní Francii rodině zámožného šlechtice. Ve svých 33 letech byl vysvěcen na kněze, po bohabojném životě se
jako sedmdesátiletý stařec stal biskupem vermandoisským, zemřel roku 545. Rodnému
městu Salency odkázal 12 jiter polí, aby z jejich výtěžku dostávala každoročně nejctnostnější panna z města 12 tolarů. Slavnost zvaná "růžová" se koná dodnes, dívka "růžová královna" je korunována věncem bílých růží.
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24. červen - Sv. Jan Křtitel.
Narodil se v judských horách knězi Zachariáši a Alžbětě. Jako mladík odešel do
pouště, kde žil životem poustevníka, oděn do šatu z velbloudí srsti, ovázaného koženým pásem. Jedl kobylky upražené na kameni a lesní med. Připravoval lid na příchod
Mesiáše, četné posluchače svých kázání křtil v řece Jordán. Sv. Jan pokřtil také Krista,
přitom nad ním spatřil Ducha svatého, sestupujícího v podobě holubice na znamení, že
Kristus je Božím synem. Sv. Jan Křtitel vytýkal vládci Galileje Herodu Antipovi, že
hřeší s Herodiadou, manželkou svého bratra. Za to byl uvězněn a Herodiada usilovala o
Janův život, ale král Herodes vězně zpočátku chránil, protože se bál nevole lidu a sám
si sv. Jana Křtitele vážil. Příležitost se zlé ženě naskytla až při hostině k výročí Herodovy korunovace. Dcera Herodiady- Salome okouzlila tancem krále tak, že nadšen slíbil splnit jí jakékoli přání. Salome požádala podle návodu své matky o hlavu sv. Jana
Křtitele. Král se sice chvíli zdráhal, ale nakonec svůj panovnický slib splnil. 29. srpna
byl sv. Jan Křtitel sťat.
Svátek sv. Jana Křtitele připadá na dobu letního slunovratu. Je to jediný svátek církevního roku, kdy se slaví narození světce.V předkřesťanských dobách byl výročím
nastávajícího léta a úrody. Podle pohanských představ vyvěraly na povrch magické síly
země, neboť slunce, obracející se na své pouti oblohou, ztrácelo toho dne nad nimi
moc. Odtud pramenila řada pověr a zvyků, které souvisely s tímto svátkem
v pohanských dobách a které se přenesly i do křesťanského prostředí. Svátek Sv. Jana
Křtitele slavila církev již roku 506.
Pálení ohňů, zřejmě ještě předkřesťanský zvyk, nemohla církev potlačit a proto ho
v lidovém prostředí tolerovala. Ohně dostaly název "Svatojánské". Scházela se u nich
především mládež, chlapci přeskakovali plameny, existovala různá říkadla a dokonce i
symbolická oběť ohni (věnec květů). Různé pověry tohoto dne se vztahovaly
k rostlinám. Zvláštní síla se připisovala bylinám natrhaným v předvečer tohoto svátku
(svatojánské koření), které se užívalo v lidovém léčení i magii. Obdobné vlastnosti se
připisovaly máslu stlučenému během svatojánské noci. Šťáva ze zázračného kapradí
prý činila člověka neviditelným, nebo mu umožňovala rozumět řeči zvířat. V severních
Čechách se ve světnici z trojího kvítí stlala pod stolem "postel sv. Jana", k ní se kladl
obrázek světce. Ráno se v ní objevoval obtisk světcovy hlavy a děti zde nalézaly drobné dárky. Podle světce se také nazýval "svatojánský chlebíček ", protože se jím prý živil.

Chrousti.
Na tyto velké a dnes si uvědomuji, že i krásné brouky, s obzvláště krásnými hřebenovými tykadly, se již pamatuji jen matně, protože během let tento druh nenápadně
úplně vymizel z naší přírody. Zůstaly jen jeho menší příbuzní "chroustíci". Za nočního
soumraku, je možno slyšet na zahradách jejich bzučení v trávě. To proto, že mají křídla
pod krovkami pečlivě složena ze dvou dílů a tudíž přehnuta, a trvá notnou chvíli, nežli
se broukům podaří je pořádně napnout a potom již je můžeme pozorovat jak poletují
v korunách stromů. Stejně tak se k letu připravovali i chrousti, jelikož však byli minimálně jednou tak velcí nežli chroustíci, natropili při přípravě k letu daleko větší rámus
a když do Vás chroust v letu v plné rychlosti narazil, byla to pořádná pecka. Chroustů
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bývalo na jaře takové množství, že lidé na vesnicích jimi krmili slepice. Můj děda, když
šel sbírat tyto brouky mě brával sebou. Chodil na ně do "Dubíčka," tak se jmenuje dubový les nad černolickým hřištěm, chrousti totiž velmi rádi pojídají mladé dubové listí.
Šli jsme brzy ráno, pamatuji se, že mi byla veliká zima. Děda nesl asi třílitrovou plechovku, ke které doma zhotovil drátěné držadlo. Přišli jsme do lesa. Mladé dubové listí,
které prozařovalo právě vyšlé ranní sluníčko se rozsvěcovalo svěží zelenou barvou,
mezi níž jiskřily duhovými barvami kapičky rosy. Děda udeřil chodidlem do kmene
slabšího doubku, kromě kapek rosy, které schladily mou zvědavou tvář, spadlo ale i
něco jiného, zabušilo to do mokrého dubového listí jímž byla pokrytá zem. Rychle a
s velkou zvědavostí jsem se sehnul, v
listí leželo několik desítek velkých
brouků. Ranní chlad je zbavil pohybu,
ale i síly udržet se na listech. Teprve až
teplo mé dlaně způsobilo, že se začal
jeden, kterého jsem zvědavě uchopil, po
chvíli pomalu pohybovat a škrábal mě
v mé malé sevřené dlani. Bylo to
nepříjemné a trochu jsem se i bál.
A tak jsme chodili po dubovém lese,
děda třásl stromy a já mu pomáhal
sbírat spadané chrousty. Netrvalo
dlouho a naše plechovka byla plná
vrtících se brouků. Potkali jsme i
několik jiných lidí, kteří zde byli ze
stejného důvodu jako my. Děda
plechovku přikryl víkem, aby mu z ní
teplem probouzející se brouci nevylézali
a šli jsme pomalu domů. Babička nás již
čekala,na kamnech se ve starém hrnci
vařila klokotem voda, kterou děda
vynesl ven a chrousty do ní nasypal,
bylo mi tenkrát brouků moc líto.
Babička si, ale libovala, jak krásně
oranžové budou žloutky ve vejcích, které nám slepice snesou. Od této chvíle jsem se
vždy každým rokem na jaře setkával s chrousty. Patřili ke každoročním jarním hračkám
nás pánů kluků. Rádi jsme těmito brouky strašili děvčata, která většinou příšerně ječela.
Byli jsme lumpové a tak mezi naše nejoblíbenější hrátky patřilo házení chroustů do vlasů a ve vyšších školních ročnících též za výstřihy děvčat. Pochopitelně, že zápisy v Žákovských knížkách, se v tomto období týkaly převážně těchto brouků. Poslední zážitek
s chrousty jsem zažil v učňovské škole, tuším, že to bylo asi v prvním ročníku. Učil
jsem se nástrojařem a do učební osnovy byla zařazena i výuka filmem. Na tuto výuku
jsme se všichni velice těšili a tak jedno krásné, jarní dopoledne usedli všichni žáci
školy i s učiteli do křesel kina "Aero", které bylo na Žižkově. Začalo promítání naučných filmů.
10

Zpravodaj obce Řitka č.6/2008

Stalo se to právě když odborník nástrojař předváděl na plátně funkci střižného nástroje. Kolem jeho hlavy se přehnal stín obrovské létající příšery, další příšera přilétla
z boku a narazila do té první. A potom již bylo plátno plné různě velikých létajících
monster, které jako by bojovali s lidmi a věcmi na plátně. Celé kino se otřásalo smíchy,
jako při té nejlepší veselohře, smáli se dokonce i učitelé, ale jenom do té doby, nežli
pochopili, že se zde vlastně stala veliká lumpárna. Někdo totiž přinesl a v sále kina vypustil chrousty, ti pochopitelně v temnotě a teple promítacího sálu nastartovali své
"motory" a přilákáni paprskem světla promítačky předváděli v něm své "akrobatické"
kousky, které byly pochopitelně jako stíny promítány spolu s filmem na plátno. Promítání filmu bylo zastaveno. Na sále se rozsvítilo osvětlení a jelikož se rozlétané chrousty
nedařilo pochytat a chytit se rovněž nepodařilo ani "lotry", kteří chrousty v kině vypustili, rozhodl se na infarkt rozčilený ředitel školy, že všichni žáci odejdou do svých tříd v
budově školy, která byla vzdálena asi 2 km a tam napíší připravenou písemku z "Nauky
o materiálech". Byli jsme pěkně otrávení, nepamatuji si již, jak tenkrát moje písemka
dopadla, ale zato vím, že v kině "Aero" chytali po několik večerů chrousty a o promítání naučných filmů pro učňovskou školu nechtěli již ani slyšet.
A nyní mám pro všechny, kteří se ještě pamatují na chrousty, dobrou zprávu. Loni
jsem viděl v televizi informaci o tom, že se v určité části Polska přemnožili. Byly zde
uvedeny i záběry, jak lidé nosí kbelíky plné chroustů do výkupny, kde za tyto brouky
dostávají peníze. Dokonce byl nadiktován i recept na polévku z chroustího vývaru. Na
polévku z chroustího vývaru samozřejmě chuť nemám, ale chrousta jako součást naší
přírody, bych docela rád zase znovu spatřil.
Dvořák Antonín
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Jízdní řád linky 448 platný od 15.6.2008
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