Zpravodaj obce Řitka - 5/2008

O spravedlnosti
Láska k spravedlnosti je u většiny lidí jen strach, aby je nestihla nespravedlnost.
F. de la Rochefoucauld

Informace z OÚ
V sobotu 31.5. 2008 a v neděli 1.6.2008 budou pro děti, ale i pro dospělé na řiteckých "Ladech" pouťové atrakce. Ve dvoře restaurace "Panský Dvůr", bude v sobotu
31.5.2008 od čtrnácti do sedmnácti hodin vyhrávat k tanci i poslechu hudební skupina
pana Maříka. V sobotu večer 31.května 2008 od 21.hodin uspořádají členové řiteckého
"Sokola", tradiční taneční zábavu v místní "Sokolovně". K tanci a poslechu bude hrát
hudební skupina "Hračky".Všichni občané jsou tímto srdečně zváni.


Všichni jste si jistě všimli, že naší obcí vede nová cyklostezka, která kopíruje
žlutou turistickou značku. Na této cyklostezce budou umístěny i dvě informační tabule.
Jedna před OÚ a druhá v "Řevnické ulici" (za řiteckým zámkem). Článek a fotografie,
které jsou na informačních tabulích byly zpracovány na OÚ Řitka. Na financování tabulí se podílí "SOMR" (Svazek obcí mníšeckého regionu ) a obec Řitka. Byly vybrány i
sponzorské dary od firem, které mají na informačních tabulích umístěny své reklamy.
Nyní zbývá si již jenom přát, aby tabule unikly činnosti vandalů, která v naší obci stále
narůstá a aby sloužily svému účelu mnoho let.


Stavba autobusových zastávek, které obec buduje v lokalitě "Pod Bučinou" bude
dokončena zřejmě v měsíci květnu. Jednání o tom, které autobusové linky budou do
těchto stanic zajíždět a zastavovat, stále ještě probíhají a jsou velice složitá.


V úterý 13. května proběhlo v příjemném prostředí řitecké mateřské školky vítání
nových řiteckých občánků, byly to tyto děti :


Bechyně Maxmilián
Faldýn Ondřej
Kalaš Marek
Moravec Jiří
Strnad Milan
Kalina Šimon
Rychlá Anežka
Tomanová Marie

Demlová Tereza
Dvořáková Lucie
Fléglová Alžběta
Leitnerová Eliška
Michlová Lucie
Prošková Barbora
Slavíčková Kateřina

Přejeme těmto novým občánkům, aby jejich život prožitý v naší obci, byl naplněn
láskou, štěstím a spokojeností.
Dvořák Antonín - místostarosta
1

Zpravodaj obce Řitka - 5/2008

2

Zpravodaj obce Řitka - 5/2008

Z historie obce Řitka a jejího okolí
Nadešel měsíc květen a s ním i významné výročí. Osmý květen, den kdy byla v roce
1945 ukončena druhá světová válka a všichni obyvatelé naší planety, kterých se válka
týkala, si mohli opět svobodně vydechnout a pomalu zapomínat na všechny hrůzy, které válka přinesla. Tento rok je to již 63 let. Zavzpomínejme tedy znovu na léta hrůzy,
která jsem díky bohu ani já neprožil, ale o kterých existuje spousta dokumentů a to jak
v literatuře, tak i na filmových snímcích. Dostaly se mi do rukou informace o působení
"hloubkařů" v našem okolí, tak byly nazývány nálety stíhacích letadel na železniční
tratě, ale i na silnice, kde letouny ničily dopravní prostředky (lokomotivy a auta), které
přepravovaly německý vojenský materiál. Nepsaným pravidlem takového náletu bylo,
že když se jednalo o vozidla, která řídily civilní osoby nebo tato vozidla přepravovala
civilní osoby, že útočící letadlo nejprve přelétlo nad svým cílem a upozornilo tak posádku aby zastavila a opustila dopravní prostředek, poté se letadlo vrátilo a cíl zničilo.
Protože strojvůdci a řidiči často neuposlechli této nepsané výzvy a chtěli zachránit své
vozidlo, neb lokomotivu, což se většinou nepodařilo, zahynulo při těchto náletech i
mnoho nevinných lidí.
V Dobřichovicích v zapadlém venkovském nádraží, které ale leží na frekventované
trati Praha – Plzeň, panoval ráno 19.dubna 1945 nebývalý ruch. Před několika dny tady
uvízly tři vlaky, zřejmě proto, že nebyla momentálně k dispozici lokomotiva, či nebylo
jasné kam mají pokračovat. Na čtvrté koleji stál transport o třiceti vagónech
s maďarskou jednotkou, který byl naložen tanky, zbraněmi, municí, náhradními díly a
dalším materiálem. Na třetí koleji stál lazaretní vlak označený s vrchu červenými kříži a
na druhé koleji se nacházel vlak s příslušníky "Hitlerjugend". Tato kořist přilákala
podle očekávání hloubkaře. Podle četnického zápisu přiletělo devět stíhaček od severovýchodu asi v 9 hod. Potvrdil to pan Bojan Čermák, který vše sledoval z vily na svahu
jižně od trati. Útok vedený překvapivě kolmo na trať, asi proto aby se snížilo riziko zásahu flakem, o jehož existenci, ale není nic známo, trval asi půl hodiny. Údaj o počtu
svržených pum se v zápisu liší, asi 19 nebo 20, všichni pozorovatelé, se ale shodují na
tom, že velká část z nich nevybuchla. Ty potom musel zneškodnit přivolaný pyrotechnik. Nežli se dým po náletu rozplynul a nebezpečí pominulo, domnívali se drážní zaměstnanci, kteří se ukryli ve sklepě přijímací budovy, že ve stanici nezůstal kámen na
kameni. O to více byli překvapeni, když potom venku zjistili, že škody způsobené vybuchlými pumami byly minimální. Pouze čtvrtá kolej byla poškozena a jeden vagón
z transportu byl odmrštěn stranou. Ostatní pumy dopadly do polí, ke břehu Berounky,
do zahrad okolních domů a nedaleko bývalého železničního přejezdu mezi Dobřichovicemi a Všenory. Pan Karel Neubert vzpomínal, že krátery o průměru asi pěti metrů zůstaly po válce několik let nezasypány a narušovaly odvodňovací systém a práci zemědělců, kteří se obávali, že v polích zůstaly ještě nějaké nevybuchlé bomby. Naopak následná střelba letadel zabila dvanáctiletého hocha od Hitlerjugend, jednoho vojáka a
další čtyři osoby byly zraněny. Část lazaretního vlaku, byla před náletem evakuována,
protože byl vyhlášen letecký poplach.
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Trojice amerických jednomotorových stíhaček si vzala na mušku 4. dubna 1945 ve
13.45 hod. jedoucí osobní vlak v Dolních Mokropsech na trati Beroun - Praha. Lokomotiva byla vyřazena z provozu, ale piloti tentokrát příliš dobrou mušku neměli, v kotli
bylo napočítáno jen pár zásahů. Podle četnického protokolu hloubkaři nejdříve soupravu přeletěli od jihovýchodu, nad Kosoří severně od Dolních Mokropes udělali obrat a
vrátili se zpět, útok byl veden z výšky max. 50 metrů. Zatímco personál vlaku vyvázl
bez újmy na zdraví, mezi cestujícími byly čtyři oběti: Emanuel Šmejkal, železniční dělník, zemřel. Jaroslav Šimek, Karel Jiruš a Miroslav Jiruš byli zraněni. První pomoc jim
poskytli MUDr. Stoll z 3.náhradního a výcvikového ženijního praporu SS, který sídlil v
Černošicích a MUDr. Josef Blodský z Dolních Mokropes, poté byli zranění převezeni
četnickým vozem do Prahy.
Jeden letoun zaútočil 19.dubna 1945 v 9.12 hodin na jedoucí nákladní(?) vlak na trati
Praha – Dobříš, v lese "Mokrý", mezi stanicemi Mníšek pod Brdy a Nová Ves pod Pleší. Lokomotiva byla vyřazena z provozu, průvodčí(?) František Mošovský byl zabit,
strojvedoucí Emanuel Krejčí a Jan Černý byli těžce zraněni. Vzápětí letouny na silnici
Praha - Strakonice v katastru Mníšek pod Brdy rozstřílely tři vojenské automobily, přičemž žádné oběti nebyly hlášeny.
K dalšímu napadení vozidel došlo na stejné silnici (kilometrovník 19,4) v katastru
obce Jíloviště, cílem se tentokrát stala dvě civilní nákladní auta jedoucí směrem na Prahu, první s poznávací značkou PA-101541, které patřilo Augustinu Hajrovi z Rožmitálu
pod Třemšínem čp. 15 bylo zcela zničeno. Druhé PA-40164, které provozoval pan Jan
Kajgr z Dobříše čp.853, bylo podle místních četníků zapáleno.
Doslova v masakr se změnil útok stíhaček na jedoucí osobní vlak mezi stanicemi
Liblice nad Cidlinou a Velký Osek 28.prosince 1944 asi ve 12.35 hod. Hloubkaři sice
přeletěli nad vlakem, aby jako obvykle dali strojvedoucímu signál k okamžitému zastavení, ale on se z důvodu, o němž je dnes možno pouze spekulovat, rozhodl jej ignorovat. Cestující tudíž nemohli vlak opustit a uchýlit se do bezpečí. V zápětí se letadla
vrátila a byla prostřílena nejen samotná lokomotiva, ale také služební vůz a čtyři vagóny. Následek tohoto útoku byl strašlivý. Na místě, nebo později na následky zranění
zemřelo 26 lidí a dalších 62 bylo zraněno.
V roce 1947 byla u železničního přejezdu přes silnici vedoucí do obce Kunín odhalena pamětní deska se jmény obětí tohoto neštěstí.
Lokomotivu a tři osobní vagóny na lokální trati Zadní Třebáň - Lochovice prostříleli
hloubkaři 30.dubna, v katastru obce Vižina.
Podle hlášení četnické stanice v Řevnicích, osm hloubkařů napadlo 30.dubna 1945 v
8.45 hod. nákladní vlak na řevnickém nádraží. Lokomotiva byla střelami vyřazena
z provozu. Z osmi krytých vagónů s cukrem, byly tři poškozeny, střely rovněž zasáhly
staniční budovu a dva sousední domy.
Hloubkový útok se nevyhnul ani populárnímu "Posázavskému pacifiku". 4 května
1945 se jeden z letounů přehnal přes Týnec nad Sázavou a u Svárova (místní část Týnce nad Sázavou) na trati Vrané nad Vltavou - Čerčany zničil lokomotivu, která táhla
osobní vlak, další podrobnosti nejsou známy.
V Dobřichovicích se stal cílem hloubkařů 26. dubna 1945 odpoledne odstavený
transport s maďarskými vojáky. Ve staniční kronice se o této události dočteme následující sugestivní vylíčení této události. Před patnáctou hodinou, se objevily jednotlivé
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americké stíhačky. Přesně o patnácté hodině, celá formace patnácti strojů zaútočila od
Všenor na dobřichovické nádraží. Palba byla strašná, kulky zametaly celé kolejiště,
třískaly do všech vozů, do betonového oplocení kolejiště a hvízdaly ze všech stran. Byli
jsme ukryti v příkopu za nádražním hostincem pod zahradní zdí, přes kterou rovněž
hvízdali kulky. Po odpálení salev se letadla zvedla přímo nad nádražím do výše, zakroužila nad Všenory a přešla znovu do útoku. To se opakovalo plných 20 min., kdy
konečně letadla odletěla. Toliko výpověď neznámého svědka. Čtyři nákladní vozy naložené leteckými motory a náhradními díly pro motorová vozidla byly zapáleny, ale
všechny se podařilo železničářům uhasit. (A zde si nemohu odpustit poznámku "Je zajímavé, proč se tak všichni snažili?") Pátý vůz se zbraněmi a municí jen slabě doutnal
na střeše a byl ponechán svému osudu, přestože přednosta stanice naléhal na své podřízené a přítomné četníky, aby byl vůz zachráněn. Jeho následná exploze poškodila i další vagóny a jedna střela zasáhla i dopravní kancelář. Žádné oběti tohoto náletu nejsou v
zápise uvedeny.
Hloubkaři ostřelující osobní vlak u Rudné (na trati Praha - Beroun), málem připravili o život básníka Jaroslava Seiferta, který z napadeného vlaku unikl, přišel však o
knihu. Tento hloubkový útok popsal básník ve své knize "Všecky krásy světa". Tuto
stať, Vám nyní odcituji.
" Nejdříve jsem poznal, co je to nálet hloubkových letců. Poprvé jsem slyšel hvízdat
kulky doslova kolem uší. Bylo to v Dušníkách, dnešní Rudné. Když se přiblížili letci,
vlak zastavil a všichni jsme utíkali z vlaku do polí. Letci po útoku odlétli a my se vrátili
k vlaku. Lokomotiva byla prostřílena a otvory po kulkách syčela pára a horká voda.
Dětská knížka, kterou jsem vezl známým do Berouna, byla prostřílena. Chtěl jsem si ji
schovat. Ale když to zahlédl německý voják, knížku mi vytrhl a odnesl. Do Berouna
jsme došli pěšky."
Také můj otec, byl svědkem několika náletů hloubkařů, on místo názvu hloubkaři
používal název "kotláři", protože tito letci se vždy snažili prostřílet kotel parní lokomotivy a tím ji vyřadit z provozu. Často, ale stačilo pár dřevěných kolíků, které strojvůdci
vozili sebou, ty po náletu natloukli do děr po kulkách a lokomotiva mohla pokračovat
v jízdě. Můj otec byl velice dobrý vypravěč a já jeho příběhy rád poslouchal. Když se
k vyprávění přidal můj děda nebo strýc, který k nám jezdil na návštěvu a měl také hodně válečných zážitků, bylo o zábavu na celý zimní večer postaráno. Myslím, že hloubkových náletů a střelby bylo pro dnešní den již dost "a tak si nalijme trochu vína
z jiného soudku".

16.květen sv. Jan Nepomucký.
Narodil se zřejmě kolem roku 1340. Poprvé se syn Wolfina z Pomuka připomíná roku 1372, kdy působil jako klerik pražské diecéze a veřejný císařský notář. O tři roky
později ho pražský arcibiskup Jan Očko z Vlašimi nazývá svým osobním notářem. Po
vysvěcení na kněze se nejprve stal oltářníkem u sv. Víta a potom farářem u sv.Havla na
Starém Městě pražském. Roku 1380 se současně tituluje jako sekretář a notář pražského arcibiskupa Jana z Jenštejna. Šetřil peníze a když nashromáždil dostatečnou částku,
odebral se roku 1383 na studia na padovskou univerzitu. Zde byl roku 1386 zvolen
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rektorem ultramontánů (tedy příslušníků neitalských národů), promoval na doktora
práv. Potom se vrátil do Prahy, kde obdržel hodnost kanovníka u sv. Jiljí a současně se
zapsal na Karlově univerzitě. Roku 1389 se stal generálním vikářem arcibiskupa Jana
z Jenštejna a dostal kanovnictví na Vyšehradě. Již v této době se mohl počítat mezi
dobře placené vyšší činovníky kléru. Roku 1390 směnil svatohavelskou faru za žatecké
arcihájenství a stal se také kanovníkem kapituly u sv. Víta. Roku 1393 vypukl spor mezi králem Václavem IV. a pražským arcibiskupem, který měl politické pozadí a odrážel
krizi domácí společnosti. Arcibiskup uvalil na některé královské úředníky klatbu a bez
králova vědomí potvrdil nového opata kladrubského kláštera. V odvetu za to nechal
Václav IV. pronásledovat přední rádce a pomocníky arcibiskupovy a plenit jeho statky.
Generální vikář Jan z Pomuka byl zajat, pálením boků mučen a na králův rozkaz
20.března 1393 svržen z Karlova mostu do Vltavy, kde utonul. Arcibiskup Jan
z Jenštejna zaslal roku 1393 papežovi Bonifáci IX. stížný list na krále Václva IV., kde
označuje Jana za skutečného mučedníka. O jeho mučednictví se zmiňují i další autoři.
Roku 1451zapsal profesor vídeňské univerzity Tomáš Ebendorfer vyprávění, že Jan byl
zpovědníkem manželky krále Václava IV. a byl utopen proto, že odmítl sdělit panovníkovi, co se dozvěděl při zpovědi. Tato legenda o mučednictví pro zásadu neporušit
zpovědní tajemství se rychle rozšířila. V Čechách ji barvitě rozvedl kronikář Václav
Hájek z Libočan, jehož podání ovlivnilo výklad událostí spojených se smrtí Jana Nepomuckého až do poloviny 18.století. I když úctu měl již záhy po své smrti, husitská
revoluce ji na čas potlačila. Teprve v 16.století ho začali spisovatelé označovat za světce a uváděli z doslechu neobvyklé události a zázraky, které se po jeho smrti staly. Tím
byl dán základ k oficiální kanonizaci. Jednání s Římem začalo roku 1675, ale mělo
zdlouhavý průběh. Více než 20 let se v archivech zkoumal písemný materiál o životě
Jana Nepomuckého a dalších pět let se šetřily příčiny, pro něž se v Čechách veřejně
uctívá, ač ho Řím oficiálně za svatého neprohlásil. Dne 15. dubna 1716 byl komisionálně otevřen hrob Jana Nepomuckého. Pod kamenou deskou s gotickým nápisem"Johannes de Pomuk" byla nalezena rakev s kosterními pozůstatky, od pohřbu netknutými. V lebce byl údajně shledán neporušený jazyk, zázračný důkaz toho, že Jan
hájil svatost mlčení. 31.května 1721 byl prohlášen za blahoslaveného a 19.března 1729
svatořečen. Jan Nepomucký se záhy stal široce uctívaným českým světcem, jehož kult
podporovali habsburští panovníci. Sv. Jan Nepomucký byl typickým barokním světcem, zobrazeným v 18. století na četných plastikách, obrazech, svatých obrázcích, věnovány mu byly traktáty, literatura, procesí a poutě. Sv. Jan Nepomucký byl kromě jiného ochráncem proti povodním, patronem mostů. V lidovém prostředí se jeho svátek
pojil s pověrou, že se není před tímto dnem radno koupat venku, protože může člověk
onemocnět. Také naše kaplička na řitecké návsi byla pokřtěna jménem sv. Jana Nepomuckého.

Květnová romance.
Je tomu již mnoho let. Byl 9.květen a osvobození Prahy Sovětskou armádou se tenkrát monstrózně oslavovalo 9. května. K této oslavě patřilo vypálení dělostřeleckých
salev, jejichž počet odpovídal létům, která právě uběhla od konce druhé světové války.
Při těchto salvách byl na Letné odpalován i slavnostní ohňostroj, který bylo možno
v naší republice v té době shlédnout pouze při této události, protože koupit tenkrát ně
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jaký pyrotechnický materiál, se prostě nedalo. A tak jsem pyrotechnické věci vyráběl
tajně doma, o tom ale dnes psát nechci. V Černolicích se na tento barevný světelný zázrak chodilo koukat z Černolických skal. Dodnes si pamatuji, když mě tenkrát můj otec
vzal sebou na skály poprvé. Byl krásný, vlahý večer, všude sedělo plno lidí, jejichž pohledy směřovaly směrem ku Praze. Odhaduji, že to byla oslava asi desátého výročí od
ukončení války. Náhle k nám dolehla první dělostřelecká salva a na obzoru nad Prahou
se objevil ohňostroj. Připomínal malou kytici barevných květů, která neustále měnila
barvy a tvar. Mě však brzy přestal zajímat, mou pozornost ovšem upoutaly protiletadlové světlomety, jejichž paprsky se pohybovaly po noční obloze, křížily se a jeden
dokonce ozářil i nás všechny na
skalách, potom se paprsek odklonil
kolmo k obloze a jeho světlo se ztrácelo
v nekonečnu vesmíru. Byl jsem
okouzlen tímto světelným divadlem a
přál jsem si mít doma vojenský
světlomet. Od tohoto května jsem se již
na ohňostroj chodil ze skal dívat
každým rokem, samozřejmě pokud bylo
dobré počasí. Protiletadlové světlomety
jsem však již svítit po noční obloze
nikdy neviděl. Naše parta kluků a
děvčat se během let měnila na partu
slečen a mladíků. Příležitost jít se
podívat na květnový ohňostroj, jsme si
ale nikdy ujít nenechali. Byla to spíše
záminka, na skalách totiž bylo
nádherně. Jarní sluníčko již mělo dost
síly na to, aby skály prohřálo a ty večer
při posezení příjemně hřály. Kolem se
zelenalo mladé listí bříz a bělaly se
květy planých třešní. Všechen vzduch
byl provoněn těmito výtvory jara. Bylo
již dávno po ohňostroji, všichni lidé
odešli. My však stále ještě seděli, příjemně se bavili a užívali všech těch krás jara a
hlavně svého mládí. Noc již začínala pomalu "stárnout", skály již vydaly všechno své
zadržené teplo a ze vzduchu byl cítit chlad. Jenom neradi jsme opouštěli toto místo a
odcházeli domů. A tehdy se to stalo, já hubený mladík, s křivým nosem, špatně srostlým po zlomenině v mládí, o kterého děvčata moc zájmu nejevila, jsem byl požádán
jednou dívkou, která mezi námi byla nová, zda bych ji nedoprovodil domů. Byl jsem
touto prosbou velmi zaskočen, ale vykročili jsme společně do té krásné májové noci.
Naše nohy našlapovaly do vřesu a cestu nám osvětlovala jenom záře jasné jarní oblohy.
Blížili jsme se k cestičce, která vede dolů mezi skalami. A zde jsem náhle ucítil její
malou, hebkou, hřejivou ručku ve své dlani a tak jsme překonali tento obtížný sestup a
pokračovali dál loukou vedouce se za ruce. Moc jsem toho tenkrát nenamluvil, stačilo
mě, že ji vedu za ruku tou kouzelnou nocí, nad našimi hlavami se třpytily
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v nekonečných vesmírných dálkách svým mihotavým svitem hvězdy. Pomalu jsme se
blížili k jejímu domovu. Uvítaly nás lampy nově postaveného výbojkového osvětlení,
které ozařovaly svým denním světlem růžovo-bílé květy kolem kvetoucích jabloní,
orámované černou májovou nocí. Jenom místo včel a motýlů, poletovaly nad těmito
květy, přilákáni jejich bělostí, motýli noční, z nichž ty největší vydávali hluboký bzučivý tón. Netrvalo dlouho a stáli jsme před jejich domkem, zde se stal další zázrak.
Vtiskla svůj polibek na moji tvář a její postava zmizela v temnotě za domovními dveřmi. Dveře se zavřely a já zůstal v té kouzelné noci sám. Náhle se vedle mne do tmy
rozzářilo okno, které bylo zataženo lehkým průsvitným závěsem, na který se promítala
postava, postupně s odkládáním svých svršků se postava měnila v krásnou siluetu dívčího těla. Zíral jsem jako u vytržení. Potom se shora snesla pavučinově lehká noční košilka a vymazala ty krásné a ladné křivky. Okno pohaslo. Byl to nejkrásněji narežírovaný film, který jsem kdy viděl. Kráčel jsem pomalu domů tou čarovnou pozdní májovou
nocí a doprovod mi dělaly již jenom zářící hvězdy. Když se dnes, jako každým rokem
zase znovu toulám tou krásnou, kouzelnou májovou nocí a vzpomenu na mládí, znovu
jako tenkrát cítím tu malou, hebkou, hřejivou ručku ve své dlani.
Dvořák Antonín
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Společenská kronika
Dodatečně gratulujeme
Protože se vloudila chybička do programu, který vybírá narozeninová jubilea,
omlouváme se všem, kterým jsme z tohoto důvodu letos nepogratulovali.
V květnu 2008 ještě oslavili významná životní jubilea tito naše spoluobčané

12.5.
14.5.
14.5.

pan František Maďar
pan Stanislav Vančat
pan Václav Turek

V červnu 2008 ještě oslaví významná životní jubilea tito naše spoluobčané

3.6.
12.6.
16.6.

pan Antonín Dvořák
pan Jiří Rosenberger
pan Pavel Burda

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

A nakonec ...

Kocmánek Milan
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