Zpravodaj obce Řitka - č. 3/2008

O štěstí a neštěstí
Jediným neštěstím mnoha lidí je to, že nevědí, jak jsou šťastni.
G. Keller

Informace z OÚ
Svoz nebezpečného odpadu ( barvy, ředidla, pneu, akumulátory, elektroodpad,
léky ) proběhne v obci Řitka v sobotu 26.4.2008 od 10.30 do 11.00 hodin. Tento odpad
bude shromažďován na obvyklém místě u řitecké samoobsluhy. Současně se sběrem
nebezpečného odpadu proběhne i sběr odpadu velkoobjemového (koberce, matrace,
linoleum, části nábytku, atd.). Kontejner na tento odpad bude firmou Komwag přistaven rovněž u samoobsluhy dne 26.4.2008 v 9.00 hodin.


Obec Řitka vyhlašuje výběrové řízení na pronájem plochy vodojemu pro umístění reklamy . Nabídky zasílejte do 3.dubna 2008 na adresu : Obec Řitka, Na Návsi 54,
252 03, Řitka s návrhem smlouvy o pronájmu včetně ceny a s popisem technické úpravy pronajímané plochy. Obálku označte heslem "VODOJEM ".


Společnost Telefónica O2 Czech Republic a.s. oznámila, že se z důvodu dramatického poklesu zájmu obyvatel o využívání sítě veřejných telefonních automatů rozhodla stávající síť přizpůsobit současným potřebám. V průběhu příštích dvou měsíců
letošního roku plánuje zrušení nevyužívaných VTA (Veřejných Telefonních Automatů)
v obci Řitka na adrese - K Varadovu 197 a Dvorská 135.


Antonín Dvořák - místostarosta

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Řitka
konaného dne 28. 2. 2008 v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Řitka
Přítomní zastupitelé: Pavel Zeman, Antonín Dvořák, Ivana Černá, Miroslav Poláček, Vlastimil Vondrák, Jiří Šuligoj, Zdeněk Smejkal, Václav Mašek
Omluveni: Václav Rychlík
Hosté: viz prezenční listina
Program:
1. volba ověřovatelů zápisu
2. rozpočet obce na rok 2008
3. rozpočtová opatření č. 6 a 7/2007
4. delegování pravomocí starosty obce
5. převod pozemků do vlastnictví obce
6. MŠ – žádost o schválení rozdělení hospodářského výsledku
- kritéria pro přijímání dětí na školní rok 2007/2008
7. domovní čerpadla
8. výběrové řízení na pronájem plochy vodojemu
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9. zpravodaj
10. zprávy komisí
11. diskuse
Zápis z jednání obecního zastupitelstva
Ad 1) Volba ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli navrženi pan Miroslav Poláček a pan Antonín Dvořák.
Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s navrženými ověřovateli zápisu, kterými jsou pan
Miroslav Poláček a pan Antonín Dvořák.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 2
Ad 2) Rozpočet obce na rok 2008
Předseda finančního výboru pan. V. Vondrák předložil návrh rozpočtu obce na rok
2008.
Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2008 jako vyrovnaný bez výhrad.
Hlasování: pro 6 , proti 0 , zdrželo se 2
Ad) 3 Rozpočtová opatření
Předseda finančního výboru pan V. Vondrák předložil zastupitelstvu obce rozpočtová opatření č. 6 a 7/2007.
Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo schválilo rozpočtová opatření č. 6 a 7/2007 a pověřuje účetní
obce jejich zaúčtováním.
Hlasování: pro 6 , proti 0, zdrželo se 2
Ad 4) Delegování pravomocí starosty obce
Starosta v rámci svých kompetencí delegoval část svých pravomocí na místostarostu
pana Antonína Dvořáka a na místostarostku Ing. Ivanu Černou. S rozsahem pravomocí
seznámil zastupitelstvo obce.
Zastupitelstvo obce bere delegování pravomocí starosty obce na vědomí.
Ad 5) Převod pozemků do vlastnictví obce – doplnění zápisu ze dne 25. 10. 2007
V zápisu ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 25.10. 2007 chybí pozemek parc. č.
219/24 o výměře 110m², který je uveden ve smlouvě, jejíž text byl přečten.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 2
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce souhlasí s převodem pozemku č.parc. 219/24 (110m²)v k.ú. Řitka na základě smlouvy o prodeji pozemků od společnosti Řitka Arch, a.s. do vlastnictví
obce Řitka.
Ad 6) Mateřská škola
žádost o schválení rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku
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Starosta přečetl žádost paní ředitelky MŠ o schválení rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do fondů.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 2
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce schválilo předložené rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do fondů.
- kritéria pro přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2008/09
Na základě jednání v MŠ Řitka dne 5.2. 2008 a s ohledem na otevření MŠ v Klínci
byla navržena kritéria pro přijímání dětí na školní rok 2008/2009.
Hlasování: pro 6 , proti 0 , zdrželo se 2
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženými kritérii pro přijímání dětí do MŠ na
školní rok 2008/2009.
Ad 7) Domovní čerpadla
stanovisko Mgr. Peška
Starosta přečetl stanovisko Mgr. L. Peška týkající se vlastnictví domovních čerpacích
stanic.
Zastupitelstvo obce vzalo stanovisko Mgr. L. Peška na vědomí.
- čerpadla a ceník oprav
Na základě výše uvedeného stanoviska bylo navrženo: dokoupit zbývající čerpadla a
vyzvat vlastníky k jejich odběru (ti, kteří mají zaplacenou přípojku, ale ještě ji nezrealizovali), zveřejnit ceník VAK Beroun s orientačními cenami za opravy, možnost zapojení dalších firem na opravách čerpadel.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželo se 1
Zastupitelstvo obce souhlasí s dokoupením čerpadel pro již zaplacené přípojky a
s ceníkem oprav VAK Beroun.
- dopis VAKu Beroun
Starosta přečetl dopis pro VAK Beroun, ve kterém sdělujeme, že čerpací stanice tlakové kanalizace nejsou ve vlastnictví obce a obec nebude od 1. března 2008 hradit případné opravy těchto čerpacích stanic nad rámec záruční lhůty, a žádáme o dodatek ke
smlouvě na 24 hod. garanci na provedení opravy.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželo 1
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce souhlasí s dopisem pro VAK Beroun.
Ad 8) Výběrové řízení na pronájem plochy vodojemu
Nabídky do výběrového řízení je možno posílat do 3.4. 2008 s návrhem smlouvy o
pronájmu včetně ceny a popisem technické úpravy pronajímané plochy.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželo se 1
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce souhlasí s výběrovým řízením na pronájem reklamní plochy vodojemu.
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Ad 9) Zpravodaj
Zpravodaj obce Řitka bude v letošním roce zdarma dodáván do každé domácnosti,
kde má alespoň jeden člen domácnosti trvalé bydliště v Řitce. Náklady na vytištění budou hrazeny z příjmů z reklamy. Zpravodaj je také umístěn na internetových stránkách
obce: http://www.ritka.cz
Hlasování: pro: 7, proti 0, zdrželo se 1
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce Řitka souhlasí s distribucí Zpravodaje obce Řitka zdarma do
každé domácnosti.
Ad 10) Zprávy komisí
školská komise – zápis dětí do MŠ spojený s odpolednem otevřených dveří se
koná v úterý 11.března 2008 od 14 – 16 hod.


finanční výbor – byla provedena inventarizace majetku obce Řitka za období od
1.1. 2007 do 31.12. 2007 na základě příkazu starosty obce ze dne 25.10. 2007 a nebyly
shledány žádné závady.


zpráva pana místostarosty
- informoval o stavu odpadového hospodářství
- upozornil na nepořádek kolem panelových domů v souvislosti se stavebními úpravami
- zpracovávají se nabídky na obnovení místního rozhlasu
- je nutné urgovat smlouvy na pronájem reklamních ploch u Mgr. Peška
- bude psát kroniku obce včetně zpětné rekonstrukce let minulých


Ad 11) Diskuse
V diskusi vystoupil pan Kučera, pan Šmíd a pan Miler s dotazy ohledně vývěsky,
výstavby v ulici Oblouková a Pod Pražskou, výstavby protihlukového valu, překopu
komunikace, výstavby autobusové zastávky Bučina, parkoviště u hlavní silnice, bytových domů, rekonstrukce vodárny.
Všechny dotazy byly panem starostou na zasedání zodpovězeny.
Pavel Zeman - starosta obce
Zapsala: Ivana Černá,
Ověřovatelé zápisu: A. Dvořák M Poláček
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Z historie obce Řitka a jejího okolí.
100. výročí položení základního kamene a začátek stavby "NEMOCNICE
NA PLEŠI".
Většina řiteckých obyvatel jistě dobře zná nemocnici "Na Pleši". Tato nemocnice je
od naší obce vzdálena, jak se říká "co by kamenem dohodil". Přesto že je dnes zaměření
nemocnice orientováno na choroby "onkologické", mnohým z nás v nouzi nejvyšší poskytlo kvalitní lékařské ošetření její oddělení chirurgické nebo interní. Velice dobrou
pověst má v našem kraji i její rehabilitační
oddělení, je jen škoda, že pro velký zájem
pacientů je na tuto službu velice dlouhá
čekací doba. V minulých letech byla
provedena celková oprava budov a celého
vnitřního interiéru a tak nemocnice, která
byla postavena takřka před sto lety, může
klidně soupeřit svou architekturou a
velkorysostí s jakou byly navrženy její
vnitřní prostory s podobnými, nově
vybudovanými ústavy. Ještě se musím
zmínit o krásném vzrostlém lesoparku se
záhony růží, který umožňuje chodícím
pacientům zpříjemnit si léčbu v této
nemocnici. Podle informací pana starosty
obce Nová Ves pod Pleší je nemocnice nyní
v soukromém vlastnictví a bude nadále
sloužit pacientům, kteří její pomoc
potřebují, i v dalších létech.V současné
době je nemocnice podle finančních
možností
postupně
dovybavována
moderními lékařskými přístroji. Exteriéry a
interiéry nemocnice vstoupily do povědomí
lidí natáčením televizních seriálů "Místo
nahoře" a "Život nahoře". Vážení čtenáři, jak to bylo tenkrát před sto lety s výstavbou
nemocnice "Na Pleši", o tom vypráví "KRONIKA OBCE ŘITKA". Přeji příjemnou
četbu.

Sanatorium "Na Pleši.
Aby bylo možno bojovat s neviditelným nepřítelem lidstva, který způsobuje chorobu
zvanou tuberkulosa a nejčastěji napadá v lidském těle plíce, bylo postaveno v roce 1916
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v našem kraji dobře známé "Sanatorium na Pleši". Tato choroba byla začátkem dvacátého století velice rozšířená, nebylo proti ní téměř žádné obrany a často kosila i velice
mladé lidi.
Již 29.května 1899 schvaluje "Spolek českých lékařů v Praze", aby byla zřízena komise, která by se zabývala otázkou zřízení protituberkulosního sanatoria v Čechách .
Hlavní zásluhu na uskutečnění projektu měl kníže Colloredo z Mansfeldů, který dne
24. února 1908 podepsal notářský spis, jímž věnoval zdarma pozemek na stavbu "Sanatoria na Pleši" a ještě přilehlý úsek lesa ve výměře 275 jiter. Jednalo se o pozemky na
jižním svahu brdského vrchu Pleše ve výši 490 m nad mořem, uprostřed rozsáhlých
lesů.
Dne 6. prosince 1908 konalo se na Pleši posvěcení základního kamene, tedy slavnost, která přivábila ohromné zástupy obecenstva zblízka i zdáli. Byl položen základní
kámen ke stavbě sanatoria pro nemocné chorobami plicními za přítomnosti dárců pozemků manželů Colloredo-Mansfeldových z Dobříše a čestných vynikajících zástupců
vědy lékařské a reprezentantů úřadů i kruhů občanských.
V roce 1909 byla vyměřena a postavena silnice na Pleš a v roce 1910 byl postaven
vodovod.
S vlastní stavbou bylo započato až v roce 1912. Stavba budila pozornost blízkého i
širšího okolí. Na Pleš byly pořádány i výlety s hudbou a konaly se tady i koncerty. Poslední takový a snad nejzdařilejší výlet a koncert se zde konal za krásného počasí a
dobré pohody 29. června 1914. Když k večeru přišla zpráva o atentátu v Sarajevu, hudba zmlkla a rozjařené obecenstvo rozcházelo se do svých domovů v předtuše neblahých
příštích událostí.
A skutečně. Následky sarajevského atentátu překvapily za necelý měsíc. V neděli
dne 26. července 1914 na svátek sv. Anny, kdy se na Skalce slavila v celém našem
okolí oblíbená a hojně navštěvovaná pouť, rozletěla se naším krajem zpráva ještě hrozivější, než-li ta předchozí: MOBILIZACE.
A tak bylo rázem po radosti z této pouti a do srdcí lidí místo veselí vstupoval pláč a
zoufalství. Vzápětí na to vypovídá Rakousko malému Srbsku válku a tak začíná první
světová válka. Stavba sanatoria byla na nějaký čas přerušena, jelikož všechny vedoucí
síly a velká část dělníků z této stavby museli nastoupit vojenskou službu.
Ve stavbě bylo později pokračováno a sanatorium bylo dokončeno a odevzdáno ke
svému účelu 2. února 1916. Umísťováni zde byli i vojáci postižení tuberkulosou. Stala
se vojenskou nemocnicí až do konce války v roce 1918. Za zmínku ještě stojí dodat, že
novoveští občané měli dvakrát možnost pozdravit a uvítat ve svém středu prezidenta
republiky Tomáše Garrigue Masaryka. Poprvé to bylo 10.června 1920, kdy jen obcí
projížděl a potom 5. září 1922, kdy sanatorium "Na Pleši " navštívil.

12.březen - Sv. Řehoř
Narodil se kolem roku 540 v rodině římského senátora, stal se císařským náměstkem.
Potom se však vzdal úřadu, rozdal majetek a odešel do kláštera. Roku 590 byl zvolen
papežem, ale o tuto poctu nestál. Napsal proto císaři Mauriciovi do Konstantinopole (
Cařihradu ) list, v němž žádal, aby volbu neuznal. Protože ji ale císař potvrdil, uprchl
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sv.Řehoř z Říma a skrýval se v lesích doufaje, že lid si zvolí papeže jiného. Římané
jeho skrýš vypátrali a dovedli ho slavnostně zpět do města, kde byl nucen úřad přijmout. Pečoval o církev, učinil prvé kroky k samostatnosti města Říma jako budoucího
základu světské moci papežů. Upravil bohoslužby, reformoval církevní zpěv (gregoriánský chorál), sepsal řadu významných církevních knih, především "Pravidlo pastýřské", které nabylo významu téměř kanonické knihy. Zemřel 12. března 604. "Na svatého Řehoře, lenoch sedlák, který neoře. "
Český lid ho bral jako patrona školy a žáků. Na jeho svátek byla v řadě měst i vsí
povolena koleda učiteli. Nejstarší dochovaná zpráva o řehořské obchůzce pochází z Jáchymova z roku 1577, kde žáci byli přestrojeni do kabátů, přes něž si navlékli košile,
na opasky si přivěsili rozmanité cetky. Později se žáci strojili za "řehořské vojáky" doprovázené sv. Řehořem, vyznačujícím se obvykle berlou v ruce a papírovou biskupskou
čapkou na hlavě. Řehoře doprovázel praporečník, nejmenší žáci představovali anděly.
Vojáci odříkávali různé verše, často vyzývali rodiče, aby své děti posílali do školy.
Dvořák Antonín
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Inzerce
Institut onkologie a rehabilitace na Pleši , Nová Ves pod Pleší přijme :
všeobecné sestry do nepřetržitého provozu, registrace není podmínkou, řidičský průkaz
skupiny " B " vítán.
Nabízíme – velmi dobré platové podmínky, podíly na hospodářských výsledcích,
vstřícnost při plánování směn, možnost práce i na brigády a zkrácené úvazky (vhodné i
pro důchodce, maminky s dětmi ), zajištění dopravy do zaměstnání, hezké prostředí,
příjemný kolektiv.
Kontakt : personální oddělení
pí.Daňhová
tel. 318 541 513
hlavní sestra
pí.Prokopová
tel. 318 541 400

ZAHRADNICKÉ PRÁCE - údržba zeleně

¾ kácení a prořezy rizikových stromů prováděné i
horolezeckou technikou
¾ likvidace pařezů frézováním
¾ štěpkování větví
¾ zakládání trávníků a pokládka travních koberců
¾ sekání a provzdušňování travnatých ploch
¾ stříhání živých plotů
¾ úprava dlouhodobě neudržovaných pozemků
¾ sběr a úklid listí, odvoz a likvidace odpadů
¾ automatické závlahové systémy
¾ návrhy, realizace a celoroční údržba zahrad
Eduard Pacák mobil: 605 789 346

Společenská kronika
V dubnu 2008 oslaví významná životní jubilea tito naši spoluobčané

24.4.
28.4.
29.4.
29.4.

paní Jiřina Kottonová
paní Jana Láchová
paní Jana Kořínková
pan Josef Otmar

Všem jubilantům přejeme mnoho štěstí, lásky a životní pohody.

Redakce
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