Zpravodaj obce Řitka - č.2/2008

O bohatství:
V hrnec více nabrat nejde, nežli se do něj vejde.
české přísloví

Informace z OÚ
Firma KOMWAG, která se zabývá svozem a likvidací odpadů v naší obci,umístila zkušebně dva 240 l kontejnery pro sběr tříděné komodity "nápojový karton"(krabicové džusy, krabicové mléko, krabicové víno aj.) Jeden kontejner je umístěn
u nákupního střediska, druhý na křižovatce ulic Dvorská-Spojovací. Víko kontejneru je
oranžové barvy. Prosím občany,aby použité krabice před uložením do kontejneru sešlápli. Firma KOMWAG bude tento odpad odvážet lx za l4 dní. Během zkušebního období nebude firma KOMWAG za tyto služby obci Řitka nic účtovat.


Upozorňuji občany, že poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu je třeba
zaplatit na OÚ oproti vydání nálepky, která se nalepí na svozovou nádobu, nejpozději
do 3.4.2008. Rovněž je třeba zaplatit i poplatek ze psa za rok 2008.


Kovový odpad je možno uložit do kontejneru u řiteckého rybníka. Kontejner je
umístěn u restaurace SOKOLOVNA na hrázi rybníka za tujemi a má modrou barvu.
Tento sběr kovového odpadu provádí v naší obci "Sdružení řiteckých rybářů".


Na výstavbu pergoly nad vchodem do obecního úřadu a nové výstupní zastávky
autobusu, byla koncem roku 2007 přidělena obci dotace z PROGRAMu OBNOVY
VENKOVA z rozpočtu Středočeského kraje se spoluúčastí obce.Věřím,že tyto stavby
budou dobře sloužit občanům a zároveň i zkrášlí vzhled řitecké návsi a že budou ušetřeny od činností vandalů a budou sloužit ku prospěchu nás všech po mnoho let. Řitecký
Obecní úřad využívá každým rokem možnosti žádat o přidělení dotace z různých "dotačních titulů", z těchto žádostí pochopitelně uspějí jen některé.V minulých letech byly
obci přiděleny tyto dotace - posílení úpravny vody, dotace na úrok z úvěru 2x (zasíťování obce - voda, kanalizace, plyn), oprava střechy na OÚ, pergola a výstupní zastávka
autobusu. I pro rok 2008 jsou připravovány žádosti o dotace.


Dvořák Antonín - místostarosta

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Řitka konaného dne 6.12. 2007 v 18.00
hod. v zasedací místnosti OÚ Řitka
Přítomní zastupitelé: Pavel Zeman, Ivana Černá, Miroslav Poláček, Vlastimil Vondrák, Zdeněk Smejkal, Jiří Šuligoj, Václav Mašek
Omluveni: Antonín Dvořák, Václav Rychlík
Hosté: viz prezenční listina
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Program:
1. Volba ověřovatelů zápisu
2. Rozpočtové provizorium na rok 2008
3. Rozpočtová opatření č. 2-5
4. Bezúplatný převod pozemků z Pozemkového fondu ČR
5. Nabídka na obstarání prodeje akcií
6. Převod pozemků do vlastnictví obce – dar
7. Domovní čerpadla
8. Používání soukromého vozidla ke služebním účelům
9. Dopis společnosti Harmonie
10. Zprávy komisí
11. Diskuse
Zápis z jednání zastupitelstva obce
Ad 1) Volba ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli navrženi Miroslav Poláček a Vlastimil Vondrák
Hlasování: pro 6, proti 0 , zdrželo se 1
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženými ověřovateli zápisu, kterými jsou Miroslav
Poláček a Vlastimil Vondrák.
Ad 2) Rozpočtové provizorium na rok 2008
Vzhledem k tomu, že rozpočet nebude schválen do 1. ledna 2008, je nutné schválit
rozpočtové provizorium do doby než bude schválen rozpočet obce na rok 2008
Hlasování: pro 6 , proti 0 , zdrželo se 1
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové provizorium na rok 2008. Výdaje rozpočtu
se budou uvolňovat do výše jedné dvanáctiny celkové roční částky v každém měsíci
období rozpočtového provizoria podle schváleného rozpočtu ze dne 8. 3. 2007.
Ad 3) Rozpočtová opatření č. 2 – 5
Předseda finančního výboru pan V. Vondrák předložil zastupitelstvu obce rozpočtová opatření č. 2 – 5.
Hlasování: pro 6 , proti 0 , zdrželo se 1
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo předložená rozpočtová opatření č. 2 – 5 a pověřuje
účetní obce jejich zaúčtováním.
Ad 4) Bezúplatný převod pozemků z Pozemkového fondu ČR
Bezúplatný převod pozemku KN 79/5 v k.ú. Řitka
Usnesení :
Zastupitelstvo obce souhlasí s bezúplatným převodem pozemku KN 79/5 v k.ú. Řitka
z Pozemkového fondu ČR na Obec Řitka.
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Hlasování: pro 6, proti 0 , zdrželo se 1
Bezúplatný převod pozemku KN 81/3 v k.ú. Řitka
Usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s bezúplatným převodem pozemku KN 81/3 v k.ú. Řitka
z Pozemkového fondu ČR na Obec Řitka.
Hlasování: pro 6, proti 0 , zdrželo se 1
Bezúplatný převod pozemku PK 81/8 v k.ú. Řitka
Usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s bezúplatným převodem pozemku PK 81/8 v k.ú. Řitka
z Pozemkového fondu ČR na Obec Řitka.
Hlasování: pro 6 , proti 0 , zdrželo se 1
Ad 5 ) Nabídka na obstarání prodeje akcií
Starosta přečetl nabídku firmy Finance Zlín, a.s. na obstarání prodeje nekótovaných
akcií společnosti Česká spořitelna a.s. ve vlastnictví obce. Po krátké diskusi nechal starosta hlasovat o tom, kdo je pro prodej těchto akcií.
Hlasování: pro 0, proti 7, zdrželo se 0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce neschválilo prodej výše uvedených akcií České spořitelny a.s.
Ad 6) Převod pozemků do vlastnictví obce – dar
Starosta přečetl dopis paní Dostálové, která chce obci na základě uzavřených dohod
darovat pozemky parc. č. 101/17, 101/47 a 101/52 v k.ú. Řitka a předloží veškeré dokumenty nutné k převodu (darovací smlouvu, geometrický plán, znalecký posudek, návrh na vklad do katastru nemovitostí).
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s darováním pozemků č. parc.101/17, 101/47 a 101/52
v k.ú. Řitka a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
Ad 7) Domovní čerpadla
Tento bod programu nebyl projednán, protože komise nepředložila zastupitelstvu obce zprávu.
Ad 8) Používání soukromého vozidla ke služebním účelům
Pro služební účely je v současné době používáno soukromé vozidla pana místostarosty A.Dvořáka. Zastupitelé byli požádáni o souhlas, aby i nadále mohl toto vozidlo
používat (po předložení potřebných dokladů – kopie technického průkazu, doklad o
zaplacení povinného ručení, osvědčení o školení ) ke služebním účelům.
Hlasování: pro 7 , proti 0 , zdrželo se 0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s používáním soukromého vozidla pana místostarosty
ke služebním účelům po dobu výkonu jeho funkce.
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Ad 9) Dopis společnosti Harmonie
Starosta přečetl dopis společnosti Schönwälder – HARMONIE s.r.o. ve věci pronájmu vnějšího pláště hydroglobu, odstranění logotypu dle smlouvy. Po diskusi bylo navrženo prodloužení termínu na odstranění logotypu o jeden měsíc, tj. do 31.1. 2008.
Hlasování: pro 7, proti 0 , zdrželo se 0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s prodloužením termínu o jeden měsíc na odstranění logotypu na vnějším plášti hydroglobu a pověřuje starostu podpisem dodatku ke smlouvě.
Ad 10) Zprávy komisí
Komise k projednávání přestupků
Místostarostka přečetla zprávu o přestupkové agendě v obci za rok 2007, kterou
zpracovala předsedkyně komise pro projednávání přestupků JUDr. Lenka Slováčková..
Zastupitelstvo obce vzalo zprávu komise bez námitek na vědomí.
Stavební komise
Předseda stavební seznámil zastupitele se zprávou výběrové komise na akci: Pergola
u obecního úřadu a rekonstrukce autobusové zastávky a doporučil uzavřít smlouvu o
dílo s firmou, která vyhrála výběrové řízení.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s výběrem firmy Robert Janoušek (IČO
67399118) a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo s touto firmou.
Starosta informoval zastupitele, že na základě § 6 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb.
může obecní úřad vykonávat přenesenou působnost a pořizovat územně plánovací dokumentaci. Na základě předložené mandátní smlouvy s Ing. Renatou Perglerovou na
pořízení Návrhu změny č. 5 územního plánu obce Řitka podle zákona č. 183/2006 SB.
a příloh dokládajících splnění kvalifikačních předpokladů pro výkon územně plánovací
činnosti může výše uvedenou změnu Obecní úřad pořídit.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí uzavření Mandátní smlouvy s Ing. Renatou Perglerovou na pořízení Návrhu změny č. 5 územního plánu obce Řitka podle zákona č.
183/2006 Sb..
Starosta v souladu se stavebním zákonem na základě § 47 odst. 1) a 4) navrhl zastupitele – místostarostku Ing. Ivanu Černou, která bude spolupracovat s pořizovatelem při
zpracování podkladů pro pořízení Návrhu změny č. 5 územního plánu obce Řitka podle
stavebního zákona.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí v souladu s § 6 odst. 6) písm. e), v souladu s § 47
odst. 1) a 4) zákona č. 183/2006 Sb. zastupitele spolupracujícího s pořizovatel při zpracování podkladů pro pořízení Návrhu změny č. 5 územního plánu obce Řitka podle stavebního zákona, a to Ing. Ivanu Černou.
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Kulturní komise
Předseda kulturní komise pan Václav Mašek informoval přítomné o připravovaných
vánočních akcích.
Školská a sociální komise
Školská komise pozvala jménem ředitelky mateřské školky zastupitele na vánoční
akce pořádané v MŠ ( návštěva čerta a Mikuláše, nadílka hraček, vánoční besídka).
Sociální komise navrhla poskytnutí příspěvku ve výši 1500,- Kč občanům - držitelům průkazu ZTP/P.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 1500,- Kč občanům –
držitelům průkazu ZTP/P.
Ad 11) Diskuse
Pan Šuligoj upozornil na špatný stav komunikací Řevnická a část Dvorské a navrhl
jejich vysypání štěrkem.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s vyspravením uvedených komunikací štěrkem a souhlasí s částkou 15000,- Kč na jeho nákup.
Pan Vondrák upozornil na nepořádek kolem kontejnerů před obchodem. Pan Dvořák
zajistí mimořádný vývoz.
Byla navržena mimořádná odměna účetní obce paní Vaňáskové.
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdrželo se 0
Usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s vyplacením mimořádné odměny ve výši
5000,- Kč.
Paní prap. Drobílková přítomné seznámila s možnostmi spolupráce s Městskou policií v Mníšku pod Brdy. Telefonní kontakty na služebnu budou zveřejněny na úřední
desce obecního úřadu.
Pavel Zeman - starosta obce
Zapsala: Ivana Černá
Ověřovatelé zápisu:
Miroslav Poláček, Vlastimil Vondrák
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Z historie obce Řitka a jejího okolí.
V tomto článku se vážení čtenáři chci ještě vrátit k tématu zveřejněném
v předchozím "Řiteckém zpravodaji". Nechci zde však již psát o Ostrovském klášteře,
ale o jeho blízkém okolí a chci Vám poskytnout ještě několik informací o samotném
ostrově, na kterém se klášter rozkládal.
V hlubokém zářezu vltavského údolí se během staletí vytvořil protáhlý ostrov, kde
řeka ukládala štěrkovité a písečné nánosy. Dvě ramena Vltavy byla nazývána : východní-Klášterské, západní-Kiliánské, podle kostela sv. Kiliána a znemožňovaly přístup ke
klášteru.
Místo nad soutokem řeky Sázavy s řekou Vltavou dostalo název Sekanka a během
své minulosti se neměnilo. Až úpravy vodního toku Vltavy na počátku 20.století změnily podstatně terén v okolí ostrova. Levé rameno "Kiliánské" bylo přehraženo a zaplněno vybagrovaným pískem.Vytvořilo se tak slepé koryto, které mělo pouze při povodních odlehčovat druhému rameni. Stavba přehrady ve Vraném nad Vltavou změnila dokonale situaci. Zvednutá hladina zalila do značné výše ostrov a zároveň i zmenšila jeho
plochu. Vybagrování Kiliánského ramene opět oddělilo ostrov od břehu. Ostrov byl
proti povodním obehnán hrází, která v některých místech překryla i zbytky základů bývalého kláštera. Po napuštění přehrady ve Vraném nad Vltavou roku 1936 vystoupila
hladina Vltavy natolik, že ostroh "Sekanka"ztratil své předpolí na soutoku podél levého
břehu Sázavy.

Sekanka
je název místa představující vybíhající skálu při soutoku Sázavy s Vltavou. Jméno
pravděpodobně vzniklo podle ve skále vysekané cestičky, která zde zřejmě byla již
v dobách husitských,aby bojovníci měli přístup ke klášteru z pravého břehu vltavského.
Nejnovější stopy dokazují, že toto místo bylo osídleno již v prvopočátcích české
historie a že tu bylo prastaré staroslovanské hradiště - tedy starý hrad, který byl v sutinách již při zakládání Ostrovského kláštera.Profesor Maloch se domnívá,že tu mohl
stávat knížecí hrad "Mstibín" jako sídlo Mstibojovo, což byl bratr knížete Hostivíta,
známého nám jako posledního ze sedmi legendárních přemyslovských knížat předhistorické pohanské éry.
Nejnovější archeologické objevy řemeslnického sídliště "Na Sekance", ležícího na
ostrohu ve výši 50 až 60 metrů nad soutokem Sázavy s Vltavou, ukazují že to bylo
pravděpodobně výrobní a obchodní středisko kláštera Ostrovského, zničené za vpádu
Braniborů roku 1278.
Byly tu odkryty základní obydlí, jejichž jediným typem byly zemnice, zahloubené
150 až 210 cm pod povrchem terénu.Vstupovalo se do nich dolů po schodech, oboustranně lemovaných kamennou zídkou. Stěny obydlí byly zhotoveny ze silných fošen,
omazaných jílem, smíšeným se slámou.Téměř v každém obydlí byly nalezeny kusy keramiky: hrnce, misky, pokličky, láhve, zásobní hrnce.
Probádáním objektů byla zjištěna činnost řemeslnických dílen: kovářské, bronzolitecké, kostenářské, bednářské, keramické, sedlářské a obuvnické. Byly zde nalezeny
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různé předměty: petlice, klíče, kování, kladívka, nůžky, přezky, rošt, tyglíky, misky
s bronzovinou, hřebeny, hrací kostky, jemné váhy, kožené podrážky, dva opasky aj.
Náhlé přepadení sídliště Branibory a jeho zničení požárem, znemožnilo jeho obyvatelům odnést si vybavení svých obydlí, jakož i pracovní a výrobní nástroje.
Nálezy zde získané představují hmotnou kulturu obyvatel 13. století. Byly vystaveny v Krajském muzeu v Roztokách u Prahy roku 1973.Vystaveno bylo 241 exponátů.
Po jedné z povodní r.1799 byl nalezen známý bronzový kříž s emailovou výzdobou.
Blízko ostrohu "Sekanka"se nacházela osada Hradišťko, která byla součástí panství
ostrovského kláštera, existovala však v té době velmi krátce.Ve druhé a třetí čtvrtině
13. století a v souvislosti s braniborským pleněním v Čechách roku 1278 nebyla již obnovena.
Vážení čtenáři, v "Řitecké kronice" je velice podrobně popsán a vysvět1en příchod
Braniborů do Čech a jsem přesvědčen, že i Vás bude tato stať zajímat.

Období"Braniborské okupace".
Když 26.srpna 1278 zemřel po prohrané bitvě na Moravském poli slavný český král
Přemysl Otakar II., měl po něm nastoupit na český trůn jeho syn Václav II., který byl
teprve sedmiletý. Král Rudolf Německý využil této příležitosti a jako nový vladař svěřil
poručnictví nad mladým králem Václavem a současně i nad Českým královstvím na
dobu pěti let markraběti Ottovi Braniborskému. Otta Braniborský ustanovil za sebe v
Čechách zástupce Eberharda, biskupa braniborského s plnou a neomezenou mocí. Mladý král Václav byl 25. ledna 1279 spolu se svou matkou vdovou královnou Kunhůtou
odvezen na hrad Bezděz. V létě 1279 byl král Václav odvezen do Žitavy, 28.prosince
1279 pak do Berlína a pak do Špandavy.
Biskup braniborský Eberhart ukázal se brzy více mužem meče a boje, nežli vlídného
slova. Kromě branného lidu přišlo s ním do naší země takové množství dobrodruhů a
tuláků, že jim prý konce nebylo. Naše země byla vyhlášena široko daleko pověstí o velikém bohatství, které se v Čechách nahromadilo za vlády Přemysla Otakara II., což
slibovalo všem cizincům, chtivým loupežení brzké zbohatnutí. Všichni takovíto lidé
počínali si zde jako nepřátelé v podmaněné zemi a jako praví loupežníci. Násilné odírání a loupení, vybíjení domů, kradení dobytka a vše podobné nemělo konce. Mnozí čeští
páni z návodu královny Kunhůty, když se již na to nemohli dívat, postavili se na odpor
a tak dochází navzájem mezi domácími a cizinci k velkým bojům a ke všeobecnému
zmatku. Nejvíce trpěly kostely a kláštery, kde byla možnost největší kořisti. Nejvíce
pak zakoušel obecný lid selský. Ten opouštěl své domy a dvory a houfně prchal do hor,
lesů, aby se ukryl, zde však zase trpěl a hynul hladem a zimou. Dokonce ani zde, byvše
provázen stopami lidskými ve sněhu, neušel nástrahám nepřátelským. Když potom
prolévání krve nabylo tak hrozných rozměrů, že ani král Rudolf nemohl se již na vše
netečně dívat, hleděl donutit Ottu Braniborského, aby již upustil od dalšího protivenství
v naší zemi.
Málo je v dějinách světa takových příkladů, aby smrt jediného muže mohla způsobit
tak truchlivé následky pro celou zemi, jejíž lid se stal, aniž pomýšlel na odpor, kořistí
tak odporné anarchie.
K dovršení hrůzy přispěly roku 1278 i mimořádné zjevy v přírodě jako byl neslýchaný všeobecný hlad a mor. Ještě za časů braniborského řádění v Čechách strhly se
23.června 1280 tak náramné přívaly deště, zvláště v okolí Prahy, které zatopily celé
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okolí řek, zničily všechno osení a povalily mnoho domů. Příměří mezi markrabím Ottou Braniborským a českými pány bylo domluveno na 25.listopad 1280. Po uzavření
tohoto příměří nastal tak prudký a neslýchaný vichr, že jen v Praze pobořil 24 věží,
bezpočet domů a v lesích a zahradách vyvrátil obrovské množství stromů. Mezi obyvateli propukla i obrovská bída a drahota, protože lid ze strachu rozutíkaný a poschovávaný po lesích, se jen pomalu vracel do svých zničených domovů, aby začal znovu obdělávat zanedbaná pole.
Na řádném sněmu všech stavů království Českého konaném okolo roku 1281 přiznali
se Čechové ku poslušnosti kralevicova poručníka Otty Braniborského.Ten přislíbil, že
odvede svá vojska z naší země a zároveň přivede mladého kralevice Václava opět do
Prahy za odměnu 15 000 hřiven stříbra.
5.ledna 1281 poprvé po dvou letech bylo slyšet v Praze zvonění na věži chrámu sv.
Víta a draví trýznitelé houfně opouštěli zemi, když se čeští stavové nemohli dohodnout
s markrabím Ottou o náhradě, kterou požadoval "za hájení země a vladaření v ní",
byl ubohý kralevic Václav zase odveden 30.července 1281 k opatrování do Drážďan k
míšenskému markrabímu Jindřichovi.
Roky 1281 a 1282 náležejí mezi nejsmutnější roky v českých dějinách, všechny
vzpomínky na ně jsou plny zármutku a hrůzy. Když se po novém roce 1281 vraceli lidé
opět do svých domovů, neměli se čím živit ani čím zásobovat veřejné trhy, nastal znovu
neslýchaný hlad a mor po celé zemi a trval po celou polovinu roku 1282.Udává se, že
jen v Praze zemřelo hladem a morem na 20 000 osob a v celých Čechách zemřelo asi
600 000 lidí. Úroda roku 1282 byla neobyčejně hojná a odškodnila předešlé strádání.
26.prosince 1282 na den sv. Štěpána zjevila se duha neobyčejné krásy nad celou Prahou, což bylo vyloženo jako šťastné znamení pro celé Čechy. 5 dubna 1283 se nadmíru
jasná hvězda na nebi dotýkala rohu měsíce, v čemž bylo viděno požehnání shůry a
znamení pro blížící se příchod krále.
24. května1283 se také navrátil mladý panovník sotva dvanáctiletý král Václav II. do
hlavního města země Prahy.
František Palacký "Dějiny národu českého".

2.únor - HROMNICE
je lidové označení svátku, který prošel řadou proměn. Původně se nazýval hypapanté, to znamená Setkání starce Simeona s Pánem, později Očišťování Panny Marie,
dnešní liturgie ho zná jako Uvedení Páně do chrámu.
Světlo a oheň patřily od pradávna k symbolům spojeným s představou boje dobra a
zla. Svíce znamenají v katolické liturgii "světlo k osvícení národů", tedy Krista. Jejich
svit měl vést umírajícího na cestě do věčnosti. Na Chodsku se zapálená hromnička dávala do ruky umírajícímu, jinde se stavěla vedle jeho lože. Svíčky hromničky se rozsvěcely při bouřce,aby bůh ochránil dům před bleskem.Výjimečně se jim připisovaly i
další ochranné funkce.Ve vsích u Chrudimi obcházel hospodář ihned po návratu z kostela s posvěcenou hromničkou třikrát včelí úly, aby měl hojnost medu a aby byly včely
chráněny před zloději.
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Na HROMNICE bylo zakázáno šít, neboť lidé věřili, že by špička jehly přitáhla
blesk. Nesmělo se klít, mluvit nevážně: na Chodsku věřili, že kdo bude toho dne tancovat, zemře bez světla.

24.únor Sv. Matěj
Původně byl zřejmě jedním ze 72 učedníků Páně. Po Kristově nanebevstoupení byl
losem určen místo zrádného Jidáše apoštolem. Hlásal evangelium v Palestině, Malé
Asii i Africe. Další zprávy chybějí, podle legendy mu sekerou uťali hlavu, sekera patří
k jeho atributům a stal se proto kromě jiného i patronem tesařů a řezníků. Ve střední
Evropě byl ve středověku velice uctíván, neboť je jediným apoštolem, který je ve střední Evropě pohřben (v Trevíru). Odtud se dá vysvětlit obliba staročeského jména Matěj.
Dnes se jeho svátek slaví 14. května.
Den sv. Matěje se považuje za konec zimy (říkalo se, že Matěj láme ledy). Toho dne
se věštil zdar žní, úspěch sňatku, předpovídalo se počasí a předpovídala se i smrt. Sv.
Matěji náleželo zvláštní místo mezi hospodářskými pověrami. Za jeho pomoc jako patrona úrody ovoce prosil hospodář a někdy i jeho děti, které musely jít do sadu bosy.
Všichni se společně modlili a potom třásli každým stromem v sadu, jinde děti tloukly
ověnčenou vařečkou do ovocných stromů. - Prosím, prosím svatého Matěje, ať nám
ovoce hojného dopřeje, kamkoli v zahradě můj hlas se rozleje.
Z kroniky obce Řitka a knihy Lidové obyčeje vybral a upravil Dvořák Antonín
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O našich čtyřnohých kamarádech.
Tak jak přibývají
v katastru naší obce
¾ kácení a prořezy rizikových stromů prováděné i
nové domy a s nimi
horolezeckou technikou
nová auta, tak rychle
¾ likvidace pařezů frézováním
¾ štěpkování větví
přibývají i naši čtyřno¾ zakládání trávníků a pokládka travních koberců
zí přátelé "pejsci".Ti to
¾ sekání a provzdušňování travnatých ploch
¾ stříhání živých plotů
v této uspěchané době
¾ úprava dlouhodobě neudržovaných pozemků
nemají často vůbec
¾ sběr a úklid listí, odvoz a likvidace odpadů
lehké.
¾ automatické závlahové systémy
¾ návrhy, realizace a celoroční údržba zahrad
Pořídit si pejska je
Eduard Pacák mobil: 605 789 346
jedna věc, druhá věc
je, zda mu budeme
moci poskytnout vše
to,co které plemeno vyžaduje. Každý by si měl dobře rozmyslet, zda bude mít pejska
v bytě, nebo venku, zda bude chovat malé společenské plemeno, či si pořídí jedno
z mohutných "Moloských" plemen. Každé plemeno vyžaduje jinou péči a má odlišné
nároky, jak na potravu, tak na pohyb a výcvik. Jen se podívejme kolem sebe, kolik
pejsků je celý den zavřených v bytech nebo v kotcích a čeká celý den na páníčka, až ho
večer chvilku vyvenčí a dá mu misku granulí a vodu, což je celodenní péče. Je to určitě
málo. Na toto téma by se dalo popsat hodně listů papíru, ale myslím si, že to mnohem
lépe vystihuje těchto pár řádků.

ZAHRADNICKÉ PRÁCE - údržba zeleně

Psí prosba.
Můj život trvá 10 až 15 let. Každé odloučení od tebe mi působí smutek. Pamatuj, ty
sis mne pořídil.
Dej mi čas, abych pochopil, co ode mne chceš.
Důvěřuj mi, nikdy tě úmyslně nezklamu.
Nehněvej se na mě dlouho a za trest mě nezavírej.
Ty máš své přátele a zábavu. Já mám jen tebe.
Povídej si se mnou, i když tvým slovům úplně nerozumím, stačí mi, když slyším tvůj
hlas.
Uvědom si, že když mě biješ mohl bych tě hravě kousnout, ale já to neudělám.
Jestli jsem někdy při práci špatný, dělám chyby a nebo líný, uvažuj: třeba mi není
dobře, nebo jsem unavený.
Starej se o mne, jsem li starý. I ty jednou zestárneš.
Buď v mých těžkých chvílích vždy se mnou,s tebou je pro mne všechno lepší.
Až se můj čas naplní, nenechej mě trpět.
V případě nutnosti ukonči mé trápení včas, jen prosím, zůstaň v té chvíli se mnou.
Tvůj chlupatý kamarád.
Tento článek pro "Řitecký zpravodaj" napsal pan Stanislav Vančat.
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Společenská kronika
V březnu 2008 oslaví významná životní jubilea tito naši spoluobčané

3.3.
6.3.
8.3.
9.3.
21.3.
22.3.
29.3.
30.3.

paní Růžena Turková
paní Alena Spišiaková
paní Hana Milerová
paní Jaroslava Filová
pan Jaroslav Linhart
pan Ludvík Filípek
paní Věra Kočová
paní Vlasta Svatošová

Všem jubilantům přejeme mnoho štěstí, lásky a životní pohody.

Redakce
Jízda na krách a jiné zimní radosti.
V mém mládí býval únor jedním z nejchladnějších zimních měsíců. Byl to měsíc
venkovských zabíjaček, kdy byl vzduch často provoněn vůní všech těch dobrot, které
řezník na zabijačce vykouzlil a jimiž se velká sešlost hostí většinou přecpala, veškeré
hodování bylo proto proloženo i pitím dobré kořaličky a čaje s rumem pro zahřátí. Nebyli ale jen zabíjačky. Rád jsem chodíval se svým dědou do sněhem zapadlého a promrzlého lesa řezat březové proutí, které jsme potom nesli v otýpkách na zádech domů,
kde z něho děda dělal ve sklepě březová košťata. Topil si při tom v litinovém bubínku,
na kterém stál většinou hrnec na pálení kořaličky, která vedle kamen pomalu ukapávala
z trubičky do připravené lahve. Zajímavé bylo že sám vůbec žádný tvrdý alkohol nepil,
ale svoji kořaličku velice rád nabízel hostům a když některý z nich přebral svou míru a
opil se, měl z toho děda velikou radost. Dělal nádherná košťata, v mých očích to tenkrát
byla umělecká díla a byl o ně veliký zájem. Jezdili si pro ně sedláci z okolních vesnic,
někteří je měli objednané a odváželi je po tuctech a kopách.V tento čas se ve vsích
dralo také peří, téměř ve všech staveních se chovaly husy. Bylo to krásné, když jsem
přišel v podvečer s klouzačky vymrzlý a zasněžený domů. Potemnělou místnost ozařoval plápolající oheň z pootevřených dvířek rozpálených kamen. Pouze nad stolem, kolem něhož seděly právě večeřící dračky svítil stahovací kuchyňský lustřík, jehož stínítko bylo ručně malované s malbou karavany velbloudů mířících z rozžhavené pouště do
osvěžující oasy zelených palem.Babička mi nalila kávu s mlékem,na talířek dala pár
vdolků a já se usadil ke kamnům. Dračky začaly po jídle znovu drát peří a přitom vyprávěly všelijaké tajuplné a hrůzostrašné příběhy, občas proložené venkovskými drby,
které jsem velmi rád poslouchal, za oknem se sypal sníh a v komíně u kamen kvílela
meluzína. Padla na mě únava, moje oči se klížily a já jsem byl najednou zatažen do
dějů těch vyprávěných příběhů, které jsem ve snu znovu prožíval. Když se měsíc únor
schýlil ke svému konci a vládu po něm přebral měsíc březen, to bylo období, na které
jsme se my kluci obzvláště těšili. Sníh ve dne tál, ale noční mráz ho přeměňoval v led a
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to byla ta správná doba pro výrobu "bruslovek", anebo "bobů", jak jsme tenkrát říkali.
A tak každý správný kluk, sáhl doma pod kůlnu, nebo pod králíkárnu odkud vytáhl pár
rezatých bruslí, které našel někde v létě na skládce. Bylo dobré, když to byly šlajfky."(To byly brusle,které se pomocí šroubů a utahovací kličky nechaly přišroubovat
téměř na všechny boty.) Nože bruslí musely být ve předu zahnuté vzhůru, když byly
ještě zakroucené, říkali jsme jim "Kolombusky". Potom již záleželo na zručnosti každého kluka, pár stejně dlouhých prkýnek (sedátko) se přibilo na dva stejně dlouhé hranoly, na které se kličkou přišroubovaly brusle. A hurá na zledovatělé stráně, těch bylo
na Černolicích oproti Řitce víc než dost, někdy jsme jezdili lesní cestou až do Všenor.
Odpoledne, když jme přišli ze školy byl led mokrý, ale to nám nevadilo,byli jsme jenom trochu víc mokří, zato k večeru, když voda umrzla to bylo teprve to správné "bobování".
V tomto období na nás kluky, ale čekala ještě jedna oblíbená zábava, dnes by se
řeklo "adrenalinová", na kterou jsme se všichni těšili ze všeho nejvíce, byla to jízda na
krách. Mezi námi kluky se tenkrát říkalo "na okenicích nebo na okenkách". Jaro se pomalu blížilo, sluneční paprsky získávaly každým dnem na síle, takže tání bylo ve dne
v plném proudu. Noční mrazíky, které byly stále ještě poměrně silné, toto tání vždy
přibrzdily. Rozhodnout, kdy začít jezdit na krách, byla velice zodpovědná záležitost.
Znamenalo to odhadnout dobu, kdy rozsekat led na rybníce, protože to samozřejmě
znamenalo konec bruslení, když byl odhad špatný a znovu přimrzlo, hodně lidí nám
potom nadávalo. A tak, když nadešel ten správný den, zmizela v mnoha černolických
domácnostech tatínkům a dědečkům od špalku na štípání dřeva sekera, která se mnohdy
již na své místo nevrátila, protože skončila s přeraženým topůrkem na dně rybníka.
Nepohrdli jsme ani pilou "kaprem", jiným názvem "dvojmužnou", která byla
v mnohých chalupách zastrčena po bývalých dřevorubcích na půdě za trámem. Led
jsme začali sekat od nátoku do rybníka většinou zde již byla volná hladina a led zde byl
i slabší.
Nejdříve se sekerou prosekala díra do ledu, do které se provlékla pila "kapr" a potom
již jen dva "muži" nahoře na ledu tahali za pilu a řezali. Ostatní sekerami vysekávali
obrysy ker a tak zeslabovali led, který se potom pilou lépe řezal. Na každé takto uřízlé
kře jsme se pochopitelně povozili, než-li jsme ji háky na bidlech zasunuli rozsekanou
pod led, na kterém jsme pracovali. Prostor s volnou vodní hladinou se zvětšoval a plavalo na něm několik ker různé velikosti a nosnosti a tak námořní bitva na černolickém
rybníku mohla začít. Osádky bitevních lodí se vzájemně na hladině pronásledovaly,
odstrkujíc se bidly ode dna, navzájem se hákovali a snažili se sekyrou rozpůlit kru nepřítele. Když se to povedlo, rozbitá kra již většinou svou posádku neunesla a ta byla
nucena po kusech ledu přeskákat na břeh, anebo přeskočit na kru k nepříteli. Kra nepřítele se tím přetížila a začala se potápět. Okraje kry nebyly pod vodou takřka vidět
takže málokdo věděl, kde vůbec stojí a k tomu všemu, začala ještě kra pod vodou nabírat i náklon a nohy v holínkách po ní začaly sklouzávat a tak nezbylo nic jiného, než-li
kru opustit, způsobem již výše uvedeným. Ten kdo měl silné nervy a nebál se, že si nabere do holínek a zůstal na kře, většinou zvítězil, protože odlehčená kra se znovu vynořila. Ti co kru opustili, na tom byli hůře, protože stačila malá nepozornost, sklouznutí,
špatný odhad a přebíhač po krách se ocitl ve studené vodě rybníka. Takové zimní vykoupání nebylo nic příjemného a bylo nás poměrně dost, kteří jsme tuto proceduru při
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jízdě na krách i několikrát za sezónu
prodělali. Naštěstí rybník v těchto místech
nebyl tak hluboký a tak hrozilo vykoupání
asi tak nad pas. Nejhorší byla potupná cesta
domů,kdy se za takovým plavcem lidé
ohlíželi a druhý den si to již vyprávěla celá
ves. Jezdili jsme často do noci, rybník
osvětlovaly dvě žárovky,které se na sloupech
kývaly ve větru. Když se taková koupel
povedla večer, kdy již mrzlo, byla cesta
domů zvlášť nepříjemná a obtížná, protože
kalhoty cestou zmrzly a nedalo se v nich ani
jít. Pochopitelně, že uvítání doma nebylo
veselé a končilo většinou výpraskem. Proto v
některých okolních vesnicích, kde rybník
ležel mimo obec, hořel u něj neustále oheň, u
něhož se vykoupaní sušili a tak se doma
vyhnuli potupnému výprasku. V Černolicích
to ale nešlo, tam je rybník na návsi a tak
lidem nic neušlo. Nepamatuji se však, že by
se někdo po takové koupeli, mimo modřin po
výprasku, nějak roznemohl . Asi jsme byli

HOSTINEC PANSKÝ DVŮR
pořádá
v pátek 29.února 2008

ZABIJAČKOVÉ HODY
jitrnice, jelítka, sulc
tlačenka, ovárek,
prejt, prdelačka
Objednávky:
MARTIN KLIKORKA
mobil - 777 012 902
PRODEJ I PŘES ULICI !
odolnější a otužilejší, než dnešní
mládež. Jednoho dne jsme po příchodu
ze školy zjistili, že naše "okenice" a
zbytek ledu na rybníce je děrovatý jako
sýr "ementál" a že je pro tento rok
s jízdou
na
"okenách"
konec.
V zahradách odkvétaly bledule a
sněženky, z lesů se do luk valily
pramínky a potůčky křišťálové vody.
Na zdech venkovských domků vystavených paprskům sluníčka se jako
opilé vyhřívali první mouchy. U
plaňkových plotů venkovských chalup
se objevily první květy fialek a mezi
nimi hltali paprsky slunce brouci
s červenými krovkami, kterým jsme
říkali" kovaříci". Všude ve vzduchu
visela zvláštní vůně a ze země
vyzařovala jakási magická síla . Bylo to
jaro a nás kluky to táhlo do luk, do lesů,
ke všenorskému potoku, za dalším
klukovským dobrodružstvím, ale o tom
zase někdy příště.
Dvořák A.
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