Zpravodaj obce Řitka - č. 4/2008

O dobru a zlu:
Zloba život spoutává;láska ho uvolňuje.
Zloba život mrzačí; láska ho posiluje.
Zlobou život hořkne;láska ho oslazuje.
Zlobou život churaví; láska ho uzdravuje.
Zloba život zaslepuje; láska mu dává prohlédnout.
H. E. Fosdick

Informace z OÚ
Tradiční květnová bohoslužba u příležitosti svátku sv. Jana Nepomuckého se bude konat v sobotu 17.5. 2008 od 12. hodin na návsi u řitecké kapličky. Jste všichni srdečně zváni.


V sobotu 31.5. 2008 a v neděli 1.6. 2008 budou pro děti, ale i dospělé na řiteckých "Ladech" přistaveny pouťové atrakce. V sobotu večer 31.5. 2008 od 20.hod. uspořádá řitecký "Sokol" taneční zábavu v místní Sokolovně. K tanci a poslechu bude hrát
hudební skupina "Hračky".Všichni občané jsou srdečně zváni.


Sdružení rybářů Řitka uspořádá v sobotu 17.5. 2008 sběr kovového odpadu a žádá tímto občany, aby tyto odpady připravili ráno 17.5. 2008 před svými domy.Těžší
kovové odpady z vašich nemovitostí rybáři sami vystěhují a naloží. Vydělané peníze
použije sdružení na nákup cen pro dětské rybářské závody, které sdružení každým rokem pořádá.


Dvořák Ant. - místostarosta

Zápis z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Řitka,
konaného dne 7. 4. 2008 v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Řitka
Přítomní zastupitelé: Pavel Zeman, Antonín Dvořák, Ivana Černá, Miroslav Poláček, Jiří Šuligoj, Zdeněk Smejkal, Václav Mašek, Václav Rychlík
Program:
1. volba ověřovatelů zápisu
2. výběrové řízení na pronájem plochy vodojemu
3. MŠ
- žádosti o výjimku
- zápis ze správního řízení
- přijetí a nepřijetí dětí do MŠ
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Zápis z jednání zastupitelstva obce
Ad 1) Volba ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli navrženi pan Miroslav Poláček a pan Václav Mašek
Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s navrženými ověřovateli zápisu, kterými jsou pan
Miroslav Poláček a pan Václav Mašek.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželo se 1
Ad 2) Výběrové řízení na pronájem plochy vodojemu
Výběrové řízení na pronájem plochy vodojemu bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce dne 28.2. 2008, zveřejněno na úřední desce obecního úřadu, na internetových stránkách obce a ve Zpravodaji obce Řitka. Ke dni 3. dubna 2008 jsme obdrželi
nabídky dvou firem – Družstvo EUROSIGNAL a Schönwälder – HARMONIE s.r.o.
Po zhodnocení nabídek se uskutečnilo hlasování.
Nejprve pro nabídku Družstva EUROSIGNAL: hlasování: pro 7, proti 0, zdrželo se 1.
Pro nabídku firmy Schönwälder – HARMONIE s.r.o. bylo již hlasování bezpředmětné.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo nabídku Družstva EUROSIGNAL, Roháčova 23, 130 00
Praha a pověřuje starostu podpisem smlouvy o nájmu plochy vodojemu pro reklamní
účely.
Ad 2) MŠ – žádosti o výjimku
- dopis pana Soukupa
Starosta přečetl dopis pana Soukupa, který požádal zastupitelstvo obce o zhodnocení
možnosti udělení výjimky z kritérií pro přijetí dcery Terezy do MŠ.
Hlasování: pro 0, proti 8, zdrželo se 0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce neschválilo udělení výjimky z kritérií pro přijímání dětí do MŠ
pro přijetí Terezy Soukupové do Mateřské školy Řitka ve školním roce 2008/2009.
- žádost paní ředitelky MŠ
Starosta přečetl dopis paní ředitelky, ve kterém žádá zastupitelstvo obce, aby zhodnotilo možnost udělení výjimky z kritérií pro přijetí dítěte Františky Kulhánkové (trvale
bytem Zálesí 1275, Praha 4) z důvodu tíživé životní situace matky paní Martiny Kalivodové.
Hlasování: pro 0, proti 8, zdrželo se 0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce neschválilo udělení výjimky z kritérií pro přijímání dětí do MŠ
pro přijetí Františky Kulhánkové do Mateřské školy Řitka ve školním roce 2008/2009
- zápis ze správního řízení - přijetí a nepřijetí dětí do MŠ
Místostarostka přečetla zápis ze správního řízení – přijetí a nepřijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Řitka, okres Praha – západ konaného
dne 28. března 2008.
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Celkový počet odevzdaných žádostí o přijetí dítěte - 38.
1 žádost zrušena na základě písemného prohlášení zákonného zástupce dítěte.
Výsledek správního řízení:
celkový počet přijatých dětí - 17
celkový počet přijatých dětí z obce Řitka -14
celkový počet přijatých dětí ze spádových obcí - 3
celkový počet nepřijatých dětí - 20
Zastupitelstvo obce vzalo zápis ze správního řízení na vědomí
Zapsala: Ivana Černá
Ověřovatelé zápisu: V. Mašek, M. Poláček

Pavel Zeman - starosta obce

Z historie obce Řitka a jejího okolí.
Dnešní článek věnuji obci, která je naším nejbližším sousedem a obec Řitka byla v
minulosti s touto vesnicí velice těsně spjata. Jak jistě všichni dobře tušíte, jedná se o
obec Líšnice. Řitka byla v dobách minulých vázána k Líšnici školou (řitecké děti docházely do líšnické školy) a farou (řitečtí obyvatelé navštěvovali líšnický kostel "Všech
svatých"). A právě tomuto líšnickému kostelu chci věnovat dnešní článek.
Kostel všech svatých se připomíná v Líšnici již roku 1143. Nezachovaly se však
žádné informace o tom, od koho a kdy byl kostel postaven a jaké události během staletí
přežil. Jako farní kostel se připomíná již v roce 1352.
V 15.století za husitských válek zdejší kraj velmi trpěl spolu se zbraslavským klášterem častými vojenskými přepady Táboritů. Podobnému osudu neušel náš kraj ani za
válek třicetiletých. V běhu válečných let 1618 - 48 zakusili zde naši předkové nemalých
strastí od hord nepřátelských vojsk, která tudy táhla, podél zemské silnice. Historie
uvádí tři vpády švédských a sasských vojsk do našeho kraje. První vpád vojsk se odehrál 22.prosince 1621. Druhý, při němž byl celý náš kraj napaden vojsky švédskými
pod vedením generála Banera, se udál v říjnu 1639. Za tohoto vpádu byl vydrancován a
vypálen Mníšek, Líšnice, Čisovice, Řitka a všechny vesnice od Zbraslavi až po Knín.
Poslední utrpení pro takto zmrzačený kraj přišlo koncem července 1648. Švédský generál Winttenberg vydrancoval znovu vše od Zbraslavi až po Mníšek, takže ani naši ves
neušetřil. Škody, které způsobil vyšetřovala 25. března 1649 komise krajského komisaře z Berouna a uvádí, že na majetku zbraslavského kláštera bylo úplně zničeno neb
zpustošeno na 28 míst. Tak zanikl také původní kostel "Všech svatých" v Líšnici ve
válce třicetileté roku 1639 a s ním i obec sama. Zápis o tom praví, že to byla ves pustá
se čtyřmi grunty a jedním pustým mlýnem. Podobně skončila i ves Řitka. Dnešní stavba kostela nasvědčuje, že byl postaven kolem roku 1730 ve slohu prosté renesance
opatem kláštera zbraslavského Tomášem Budeciusem a má stejnou podobu jako kostely sv. Havla na Zbraslavi, Horních Mokropsech a na skále v Chuchli. Kostel je uvnitř
prostorný s vysokou klenbou, která však místo klenutí zděného je provedena klenutím
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prkenným, velmi uměle provedeným. Věž na východní straně kostela byla původně
kryta dvěma báněmi s lucernou. V neděli dne 10.června 1883, po dlouho trvajícím suchu, přišla asi o desáté hodině večer silná bouře, při níž blesk udeřil do věže kostela a
zapálil ji. Požár zničil nejen krásnou báň, ale ohrožoval i celou ves. Zakročením místního hasičského sboru a sborů z Mníšku a Čisovic se podařilo požár uhasit. Poškozená
krásná věž s bání nebyla již obnovena v původním tvaru, ale nahrazena dnešní jehlancovitou věží, pohled na ni není již tak lahodný pro oko, jako býval pohled na předchozí
báň. Do požáru byly na věži čtyři zvony, dva z nich byly požárem zničeny a byly znovu
přelity.

Z historie zvonů líšnického kostela
Jak již uvedeno, byly na věži kostela čtyři zvony. Nejstarší a největší s obrazem
Ukřižovaného, pořízený osadníky v roce 1603, Sv. Vojtěch z roku 1783, Sv. Florián
z roku 1796 zvaný sv. Jan Nepomucký a "Umíráček" z roku 1759.
Po požáru v červnu 1883 byly v dílně Josefa Diepolda v Praze přelity tyto zvony větší zvon "Pán Ježíš na kříži" a menší zvon "Svatý Vojtěch". Přelité zvony byly posvěceny Jeho Eminencí kardinálem B. Schwarzenbergem a již 10. října 1883 znovu zavěšeny na věž líšnického kostela.
První světová válka, která si vyžádala tolik lidských obětí, strádání, bídy i ničení
majetků, se nezastavuje ani před "odvodem" zvonů a varhanových píšťal z kostelů. Rekvizice zvonů byla provedena vojáky 2. května 1917. Byly zabaveny dva zvony a ihned
odvezeny na nádraží do Mníšku pod Brdy. Ještě než byly zvony sejmuty, dal naposled
na všechny zvony zvonit bývalý pan farář Černý.
První - největší zvon, měl v nejširším místě průměr 73 cm a vážil 245 kg. Měl na sobě vypouklý obraz Pána Ježíše na kříži a pod obrazem tento nápis "Roku 1603 zvon
tento nákladem obce líšnické na památku kostelu Všech Svatých v Líšnici darován".
Druhý rekvírovaný zvon, měl nejširší průměr 44 cm a vážil 46 kg. Na sobě měl nápis
"Svatý Vojtěch". Po odmontování zvonů je vojáci spouštěli na laně dolů z věže. První,
největší zvon nemohli dlouho z věže spustit dolů. Vypadalo to, jakoby se zvon bránil a
nechtěl opustit svoje místo, odkud tak často svolával své osadníky na mši.
Na věži zůstaly tedy ještě dva zvony, zvon sv. Florián zvaný "Svatého Jana Nepomuckého"z roku 1796 o největším průměru 41cm a váze 56 kg a "umíráček". Po uplynutí sotva půl roku dochází 11. prosince 1917 k druhé válečné rekvizici kostelních zvonů a při této byl zabrán i zvon sv. Florián zvaný " Sv. Jan Nepomucký". Nežli byl odebrán, byl sepsán protokol, ve kterém bylo slíbeno, že fara obdrží jeho sádrový odlitek,
ale ten se nikdy neobjevil. Od této chvíle musel nejmenší zvon "umíráček "zastupovat
všechny tři chybějící zvony. Po skončení první světové války byl v únoru 1919 vrácen
líšnickému kostelu jeden velký zvon, "Pán Ježíš na kříži". Zbývající dva zvony byly
tedy rozlity a jejich zvonovina byla použita ke zhotovení vojenské techniky. Tento zachráněný zvon, který přežil válku byl po vrácení peněz, které za něj byly při rekvizici
vyplaceny převezen ze Zbraslavského nádraží na náklady obce domů. Převoz provedl
pan Kocour z Mníšku, který také zvon se třemi dělníky znovu zavěsil na věž líšnického
kostela. Stalo se tak v pátek 14. února 1919 o třetí hodině odpolední, kdy bylo také poprvé na tento vrácený zvon znovu zvoněno.
4

Zpravodaj obce Řitka - č. 4/2008

Za stále chybějící dva zvony byly v roce 1924 pořízeny dva nové zvony. Jeden nákladem tehdejšího pana faráře Černého, největší průměr 50 cm váha 79,5 kg a druhý
nákladem osadníků, dolní průměr 58 cm váha 118 kg. Jejich svěcení a zavěšení bylo
oslaveno o líšnickém posvícení 19.října 1924.
Podobný osud jako zvony potkal i varhaní píšťaly. Rekvizice varhanních píšťal byla
provedena 20.ledna 1918. Z varhan bylo vyňato 25 píšťal o váze 20 kg. a zásilka poslána na Ministerstvo války ve Vídni "als dringendes Militargut" (naléhavý vojenský majetek). Za 1 kg píšťal bylo zaplaceno 15 K. Za tyto píšťaly, bylo doporučeno pořídit
píšťaly cínové, které prý budou konat stejnou službu.

24.duben - Sv. Jiří
Pocházel z urozené rodiny kappadocké, otec byl jako křesťan umučen. Jiří vstoupil
do vojska a časem dosáhl hodnosti plukovníka římské armády. Když začal císař Dioklecián pronásledovat křesťany předstoupil před něj a vyznal se ze své víry. Císař jeho
slova označil za zradu a nechal Jiřího ihned uvěznit. Několik dnů ho mučili, aby se zřekl křesťanství, ale marně. Roku 303 zamřel pod katovým mečem. Sv. Jiří neohrožený
bojovník za víru se od 12. století zobrazuje na koni jako sličný rytíř, který zabíjí kopím
saň, jež na něho dotírá. Toto vyobrazení je ovšem symbolické - saň totiž představuje
zlého ducha či pohanství.
Podle lidové pověry se na sv. Jiří otevírá země. Svátek byl proto důležitým mezníkem hospodářského roku, především v chovu dobytka. Od Sv. Jiří se dobytek začal pást
na pastvinách a v některých krajích se prováděl slavnostní jarní výhon. Hospodáři spolu
s pastýřem prováděli evidenci kusů a na "rabuších" (dřevěných hůlkách), vyříznutými
vruby značili jejich počet, někdy pastýř dostával od hospodáře dárky (vejce, trochu
mouky atd.). Prováděly se i různé ověřené praktiky, které měly zajistit, aby byl dobytek
celý rok zdráv. Když na Šumavě odcházel dobytek z chlévů, hospodáři ho zdobili věnci
květů s červenými pentlemi (červená barva chránila před uhranutím), polévali ho svěcenou vodou a podobně. V Podmoklech dávali kravám do píce diviznu, aby dobře dojily. Existovala pověra, že v den sv. Jiří vylézají ze země hadi a štíři, ale nejsou toho
dne ještě jedovatí. S otevíráním země souvisela pověra, že na sv. Jiří je voda ve studních jedovatá. Na sv. Jiří odváděli poddaní každoročně vrchnosti jarní plat ( peníze i
naturálie), podzimní plat se splácel na sv. Havla.

30.dubna - pálení čarodějnic
Sv. Filip a Jakub byli Kristovými apoštoly. Filip pocházel z Betsaidy a původně se
živil jako rybář. Po zmrtvýchvstání Páně hlásal evangelium nejdříve ve své vlasti, potom ve Frýgii v Malé Asii. Podle legendy přijal mučednickou smrt v roce 81
v Nekropoli. Nejdříve byl bičován, potom přibit na kříž a ukamenován, s ním byly pochovány i jeho dvě dcery. Apoštol sv. Jakub Menší (Mladší), příbuzný Krista, byl pro
své vysoké morální kvality nazýván též Spravedlivý. Byl shozen Židy z hradeb Jeruzaléma a ukamenován, protože odmítl prohlásit Krista za falešného mesiáše. Je autorem
obecné epištoly, v níž se učí, že víra je bez skutků mrtvá.
Sv.Valburga se narodila kolem roku 710 v Anglii jako dcera Richarda z Wessexu.
Byla sestrou svatých Wilibalda a Wunibalda a neteří sv. Bonifáce.
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Na přání strýce odešla stejně jako její bratři roku 750 do Německa a stala se řeholnicí
v klášteře a později abatyší kláštera v bavorském Heidenheimu, v němž zemřela
25.února 779. Valburga byla schopná léčitelka, pomáhala nemocným a jako dobrá
křesťanka pomáhala i všem potřebným. Celý život šířila víru a po své smrti se stala
jednou z nejuctívanějších světic.
Noci ze 30.dubna na 1. května se říká "Filipojakubská" nebo také "Valburžina",
podle jmen světců, jejichž svátky na tyto dni připadaly. Čáry a kouzla této krásné a tajuplné noci nezačínají ani nekončí půlnocí, směrodatný je pro ni východ první večerní
hvězdy a ranní svítání. Pokud byste se chtěli tuto noc řídit podle starých lidových zvyků, můžete rovnou zapomenout na klidný večer u televize. Během soumraku je třeba
totiž udělat několik důležitých opatření, která ochrání obydlí před zlou mocí. Před vrata,vchody do domů a chlévů je třeba naklást drny, popřípadě stébla trávy. Čarodějnice,
které by k Vám chtěly na návštěvu, se na prahu zarazí, dají se do přepočítávání stébel a
protože se nikdy řádně nedopočítají, zastihne je nakonec svítání, které jejich čarovnou
moc zruší. Ze stejného důvodu se kolem domů zapichovaly vidle, hrábě, košťata a trní.
Světnice se kropili svěcenou vodou a zametalo se zásadně do kříže. Po západu slunce
muži na návsi práskali biči a stříleli do vzduchu, aby se čarodějnice zalekly. Existovala
také řada praktik, které měly umožnit čarodějnici uvidět, případně i potrestat. Lidé věřili, že ji lze zahlédnout v noci na křižovatce nebo opuštěném místě. Na ochranu před
čarodějnicemi se na vyvýšených místech pálili ohně, tento zvyk je velmi starého původu. Obyčejný lid si na ochranu proti zlým silám ponechal především " Valburžinu noc".
Postupem času se s výročních ohňů stalo "pálení čarodějnic"- mladíci zapalovali košťata a vyhazovali je do výšky, prý pro zachování zdraví a plodnosti a také proto, aby
viděli čarodějnice létající na košťatech v povětří. Jinde se říkalo, že je tak možno srazit
čarodějnici k zemi. O půlnoci před sv. Filipem a Jakubem, kdy měly zlé síly moc škodit
lidem, daly se prý nalézt také četné poklady. S nalezením pokladu to ale nebylo jen tak.
Kdo chtěl alespoň doufat, že ho o filipojakubské noci najde, potřeboval mít při sobě
svěcenou křídu, hostii nebo velikonoční vajíčko a hlavně květ kapradí, které právě o
této půlnoci v hlubokých lesích rozkvétá. Tento květ, tím že se rozzáří upozorní svého
majitele na místo kde je ukrytý poklad. Pro květ je však třeba dojít do temného a strašidelného půlnočního lesa, což Vám neradím. Bude určitě lepší vzít za ruku své děti vybavené košťaty a kotlíky (řitecká náhrada za košťata), do kapsy dát pár korun na limonádu, pivo a špekáček, přibrat dobrou náladu a 30.dubna vyrazit v podvečer k řitecké
Sokolovně, kde se každým rokem čarodějnice pálí. Doufám, že tomu tak bude i letos.
A nakonec ještě jedna dobrá rada, pozor v noci ze 30.dubna na 1. května, prý můžete
potkat čarodějnice na libovolném vršku. Některé vršky však patří k jejich oblíbeným
cílovým "stanicím" sabatu. Kopců je v našem kraji hodně, ale ten čarodějnicemi nejoblíbenější je prý "Plešivec". Přeji příjemnou zábavu a mnoho strašidelných zážitků.

Granát.
Po kruté zimě, která skončila toho roku poměrně brzy jsme se konečně dočkali. Ano
jedná se o nás o černolické kluky. Byl zde duben, měsíc, na který jsme se všichni velice
těšili, měsíc pálení "čarodějnic". A tak jsme vyběhli do luk, kde naše šlépěje laskal již
pěkně vysoký koberec, utkaný z jarní zelené travičky, nad nímž se ve vlahém vánku
vznášeli první po zimě probuzení motýli, usedající občas na stejně rychle probuzené
8
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květy jara. Trnkové keře na alejích se oděly do bílého svatebního hávu a vlahý jarní
větřík roznášel omamnou vůni jejich květů po celém kraji. A právě z alejí jsme stahovali suché větve na hromadu na rozcestí "U Křížku". Protože jsme nebyli ještě tak velcí
a hlavní zodpovědnost za natahání dřeva na "pálení čarodějnic" padala na naše o hodně
starší kamarády, prováděli jsme při této práci všelijaké hlouposti a lumpárny. Lezli
jsme po stromech a ořezávali ty nejvyšší suché větve, ačkoliv na zemi jich bylo napadáno plno, ve stříbřité studené vodě potoka chytali do rukou pstruhy a raky, až nám ze
studené vody zašlo za nehty a kroutili jsme rukama bolestí, schovávali jsme se a honili
mezi stromky. Při jedné takové honičce,
kdy jsem běžel za svým kamarádem
jsem si všiml, že od jeho nohy náhle
odlétl jakýsi tajemný předmět a kutálel
se mezi kameny dolů ze stráně. Zamířil
jsem okamžitě za ním. Dobíhám na
místo, kde se předmět zastavil a při
prvním pohledu jsem okamžitě pochopil
o jaký předmět se jedná. U mých nohou
ležel vajíčkový obranný granát. Dnes
vím, že tam ležel patrně nějakých 15 let,
zřejmě od května 1945, kdy po válce
zůstalo v našem kraji asi měsíc, několik
tisíc ruských "Kozáků" i se svými
koňmi. Byl jsem poválečné dítě a snad
právě proto jsem se zajímal o zbraně,
výbušniny a všechno co pořádně hořelo,
bouchalo a tak všechny patrony, rezaté
zbraně, které moji kamarádi našli,
většinou skončily u mě doma v tajné
skrýši, kde jsem měl i hořlavé filmy,
stará celuloidová pravítka a obroučky
z brýlí, to vše hořelo, bouchalo a někdy
i střílelo a já byl ve svém živlu.Ve škole
nás sice stále učili a upozorňovali, že se takovýchto věcí nemáme dotýkat a já to dobře
věděl, přesto jsem se v této situaci zachoval právě opačně. Sedám si do dřepu a prohlížím granát, zub času na něm nezanechal, kromě trochy rzi žádnou stopu. Uvažuji,
"skutálel se ze stráně a nevybuchl nyní již nevybuchne", beru ho opatrně do ruky byl to
zvláštní nepopsatelný pocit, nervy jsem měl napjaté jak tětivu luku, odnáším granát na
louku, kde ho pokládám do trávy. Kamarádi se kolem mě shlukli, našel jsem granát říkám a potají uvažuji zda bych si ho neměl vzít domů. Více hlav více rozumu a tak se
nakonec rozhodujeme, že nález půjdeme nahlásit na "Národní výbor". Přiběhli jsme
tam a sotva popadali dech. Tajemníkovi MNV jsme naším objevem velkou radost neudělali, musel s námi totiž jít na místo nálezu, což byla poměrně dlouhá cesta. Tento pán
pracoval před penzí u pražských hasičů a přísnou, až vojenskou kázeň a vystupování,
na které si za ta dlouhá léta služby zvykl, vyžadoval stále a bez rozdílu od každého. Na
sobě nosil zelené rajtky a blůzu stejné barvy. Na jeho nohou se leskly vysoké kožené
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boty.V nás chlapcích vzbuzoval představu vojáka a těšili jsme se, že určitě vezme
mnou nalezený granát do rukou, zavelí k zemi a hodí granát někam do stráně, kde vybuchne a mi všichni toho budeme svědky. Toto naše vroucné přání, se ale nesplnilo.
Nejprve pohledem z dálky zjistil, že se opravdu jedná o granát a prohlásil "tady jste ho,
ale ležet nenašli, kdo ho sem přinesl a položil", hrdě jsem řekl, že já, následoval výčet
nadávek, které mě vůbec nepotěšily. "Nalámejte větve a naskládejte je do kruhu kolem
granátu zítra zavolám pyrotechnika", prohlásil a tím byla akce skončena. Byli jsme
zklamáni. Nalámali jsme větve trnkových keřů, které byly nabalené bílými vonícími
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kácení a prořezy rizikových stromů prováděné i horolezeckou technikou
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zakládání trávníků a pokládka travních koberců
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automatické závlahové systémy
návrhy, realizace a celoroční údržba zahrad
Eduard Pacák mobil: 605 789 346

květy a složili z větví okolo granátu kruh. Odcházeli jsme pomalu domů a vlekli se do
kopce, který jsme dnes již několikrát překonali. Nahoře jsem se naposledy ohlédl, dole
v údolí zářil v nastávajícím soumraku v tmavě zelené trávě, bílý věnec trnkových květů
a jako by symbolicky, odděloval všechno živé od smrtonosné zbraně. Následující den
byl ve škole nekonečně dlouhý, bavili jsme se jedině o granátu, zda ho pyrotechnik odveze a nebo odpálí přímo na místě a v duchu jsme si všichni přáli být u toho. Možná, že
jsem dostal nějakou pětku nebo poznámku za nesoustředění, to si již nepamatuji, ale
bylo to docela možné. Konec vyučování. Na zastávce u "Kácovských"čekáme všichni
netrpělivě na autobus ve 13.30 hod. Přijíždí jako vždy pozdě. Autobus se pomalu hrabe
do všenorského kopce, a my jsme všichni jako na trní. Když se pod Černolicemi kopec
překlopí v rovinu ubíhající směrem k Řitce a autobus začne konečně nabírat rychlost,
ozve se ostrá rána. Všichni víme co to vybuchlo a jsme zklamáni. Na rozcestí "U Křížku"(bývalá zastávka pod obcí Černolice, autobus do obce tehdy ještě nezajížděl) o překot vystupujeme. Školní brašny házíme do škarpy a běžíme loukou k potoku. Proti nám
se náhle z údolí vyhoupne zelený "džíp". Zastavuje, z jeho dveří se vyklání usmívající
řidič v modré uniformě SNB (Sbor Národní Bezpečnosti)."Kluci jdete pozdě, odpálili
jsme ho v pařezu u potoka". Auto se pomalu rozjíždí. Běžíme, doslova se řítíme ze
stráně dolů, naše těla předstihují svou rychlostí nohy, které mají co dohánět, aby zabránily pádu. Konečně jsme dole, stopy v husté trávě nás vedou k potoku. V zakalené vodě
potoční tůně plavou kusy roztrhaného pařezu."Blbej autobus", procedím skrze zuby a
moji kamarádi přikyvují.
Dvořák Ant.
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Společenská kronika
V květnu 2008 oslaví významná životní jubilea tyto naše spoluobčanky

1.5. paní Marie Skřivanová
5.5. paní Zdenka Kučerová
Oběma jubilantkám přejeme mnoho štěstí, lásky a životní pohody.
Redakce
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