Zpravodaj obce Řitka - č.1/2008

O míru a válce:
Válka je zprvu naděje, že se nám povede lépe, potom očekávání, že se druhému povede hůře, pak zadostiučinění, že se ani tomu druhému nevede lépe, a nakonec překvapení, že se oběma vede hůře.
K. Kraus

Informace z OÚ
Vážení spoluobčané, žijeme sice již všichni naplno v roce 2008, ale já bych se
ještě rád vrátil k posledním dnům starého roku. Dlužím totiž poděkování všem těm,
kteří se svou prací podíleli na přípravě vánočního setkání občanů a nadílky pro děti pod
řiteckým vánočním stromem. Na tuto slavnost se přišlo tentokrát podívat opravdu hodně lidí a myslím, že se dobře pobavili. Slavnost se vydařila, i když nad ní visel od začátku "Damoklův meč", pro poruchu na přivaděči vysokého napětí do naší obce hrozilo
totiž po celou slavnost vypnutí elektrického proudu. Děkuji paní Heleně Vondráčkové
za krásné, u nás na Řitce již tradiční "Vánoční zpívání ". Děkuji panu Romanu Vojtkovi
za to, že se ujal moderování slavnosti a přestože se rtuť teploměru tetelila někde pod
nulou, po celou dobu trvání programu výtečně bavil diváky. Děkuji hudební skupině,
divadelní společnosti "Křoví", za krásné koledy, kterými navodili již od začátku programu tu pravou vánoční náladu. Děkuji panu Mílovi Matouškovi a jeho manželce Janě
za nákup ovoce a různých mlsek pro Obecní úřad, ze kterých jako každoročně připravili
pro děti dárkové balíčky na tuto slavnost. Děkuji dětem líšnické školy a paní Lence
Šimšové za uspořádání krásných vánočních trhů na naší slavnosti. Závěrem děkuji
všem občanům, členům obecního zastupitelstva a zaměstnancům obecního úřadu, kteří
svojí prací a přičiněním pomohli zabezpečit konání této krásné slavnosti.


Dne 28. 12. 2007 proběhlo v příjemném prostředí restaurace "Panský Dvůr" tradiční setkání seniorů naší obce při slavnostním přednovoročním obědě. Této slavnosti
se zúčastnilo 21 občanů, kteří zasedli za slavnostně prostřenou tabuli, místnost byla
příjemně vytopena a ozařovaly ji plápolající plameny hořících dřevěných polen
v litinovém krbu. Po krátkém uvítání přítomných panem Dvořákem a následné informaci o dění v naší obci za rok 2007, následoval slavnostní přípitek k Novému roku
2008 a po něm výborný slavnostní oběd, který připravil provozovatel restaurace pan
Klikorka se svojí maminkou. Potom již následovala zábava a za doprovodu harmoniky
se zpívalo i tancovalo. Byla podávána i odpolední kávička se sladkým zákuskem. Kolem sedmnácté hodiny se senioři začali spokojeně rozcházet do svých domovů.


Poplatek za svoz a likvidaci domovního odpadu je třeba zaplatit na Obecním
úřadě do 3.4.2008, při placení poplatku obdrží občan známku, kterou nalepí na svozovou nádobu - popelnici. Od 4.4.2008 budou již vyváženy pouze nádoby s touto nalepenou známkou. Poplatek v naší obci činí 500 Kč za osobu přihlášenou k trvalému pobytu
v obci Řitka a 500 Kč za nemovitost určenou k rekreaci, ležící v katastrálním území
obce Řitka.


1

Zpravodaj obce Řitka - č.1/2008


Vodné a stočné pro rok 2008 bylo stanoveno pro obec Řitku takto.
- vodné-bez DPH 27.78 Kč, s DPH 9% 30.28 Kč
- stočné-bez DPH 29.64 Kč, s DPH 9% 32.31 Kč

Poplatek za časopis "Zpravodaj obce Řitka" nemusí jeho čtenáři tento rok platit.
Bude zvýšen počet výtisků časopisu a časopis bude zkušebně po tento rok zadarmo dodáván do všech nemovitostí, kde je alespoň jedna osoba přihlášená k trvalému pobytu
v obci Řitka.


Dvořák Ant. - místostarosta

Trochu statistiky
Jako každý rok v prvním čísle Vám i nyní přiblížíme několik čísel z obce.


Přibylo 13 nových občánků narozených v roce 2007 - 9 děvčat a 4 kluci



K 1.1.2008 je v obci hlášeno již 800 občanů



Evidujeme 277 popisných čísel u domů určených k trvalému bydlení



Zemřelo 6 osob

Z historie obce Řitka a jejího okolí
Tajemný klášter na ostrově sv. Kiliána u Davle.
Vážení čtenáři, jistě jste se i vy, při četbě nebo při různých debatách setkali s názvem
"Ostrovský klášter".Tato stavba byla v minulosti středem dění v našem kraji a mnoho
obcí v našem sousedství bylo v majetku tohoto kláštera.
Na místě velmi frekventovaném a dnes v důležité rekreační oblasti nad soutokem
Vltavy se Sázavou u městečka Davle se nachází ostrov, který se nazývá ostrovem
sv.Kiliána. Tento poměrně malý ostrov má velmi starou a zároveň i slavnou historii. Již
roku 999 dal kníže Boleslav II. popud, aby na ostrově byl vystavěn benediktinský
klášter. Byl to největší a nejbohatší klášter v Čechách, který se těšil mimořádné přízni
panovníků. Původní stavby byly dřevěné a po požáru roku 1137 byly nahrazeny stavbami zděnými. Ostrov byl spojen s břehem dřevěnými mosty. Běh staletí přinášel doby
slávy a bohatství, ale i těžké zkoušky a veliké utrpení. Po smrti krále Přemysla Otakara
II. to byla první pohroma roku 1278 při vpádu Braniborů do Čech a potom druhá roku
1420 při husitské revoluci, kdy byl klášter úplně zničen a tím končí jeho existence. Jeho
hlavní chrám byl přesnou obdobou chrámu sv. Jiří na Hradčanech. Okolo chrámu byly
v horní polovině četné obytné a hospodářské budovy, zatímco spodní část ostrova sloužila jako zahrada. Není se proto čemu divit, že na jeho území bylo provedeno několik
archeologických průzkumů a to již na sklonku minulého století roku 1898. V roce 1935
tu byl odkryt skoro celý půdorys kláštera. Poslední průzkum proběhl v roce 1976, kdy
bylo zároveň rozhodnuto, že ostrov nebude již napříště sloužit jako rekreační oblast.
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Vraťme se nyní s úvahami historiků A. Bartoníčka a J. Lišky hluboko do minulosti našeho kraje, kdy klášter sv. Kiliána byl v plném rozkvětu. Kníže Boleslav II. a jeho syn
Boleslav III. zakládajíce benediktinský klášter na ostrově u Davle, darovali mu vsi Sázavu, Sedlec, Měchenice a rybolov u Lahovic a Třebáně. Témuž klášteru věnoval kníže
Svatopluk roku 1109 ves Bojanovice a Pavel Klimatův ze Všenor a Chocmír Jílkův ves
Bratřínov.
Tento klášter byl třetí benediktinský, který byl v Čechách založen, byl pojmenován
jako klášter sv. Jana Křtitele a měl sloužit pro větší upevnění kázně křesťanské. Benediktíni budovali soběstačné kláštery se samostatným hospodářstvím a řemeslnickými
dílnami a sami si opatřovali vše, co potřebovali. První byl klášter sv. Jiří na Pražském
hradě, který patřil ženám, druhý patřil Benediktům v Břevnově. Ke jmění kláštera na
ostrově patřili vsi a osady Davle, Sázava, Petrov, Kamenná Vrata, Obora, Olešek, Březová, Libeň, Okrouhlo, Záhořany, Borek, Čakovice, Luky, Područí, Brunšov, Kamenný
Újezdec, Kamenný Přívoz, Hoštěradice, Pikovice, Boholiby, Studené, Jirčany, Velká a
Malá Březnice, Hvozdnice, Bojanovice, Masečín, Bratřínov a Měchenice. Po požáru
kláštera v roce 1137 mniši přikročili ke stavbě kláštera nového, kamenného. Tehdy
vznikla velká trojlodní stavba kostela se dvěma věžemi na západě a s příční lodí na východě, k níž se připojovaly tři apsidy. Na severní straně kostela byl přistaven kolem
čtvercového "rajského dvora" nový klášterní konvent se čtyřmi obvodovými chodbami.
Klášter se netěšil ze svého rozkvětu. Po pádu hrdinského krále Přemysla Otakara II. za
poručnické vlády Otty Braniborského přišly zlé chvíle. Braniboři roku 1278 klášter vyplenily a čtyřiadvacet vesnic ke klášteru náležejících vyloupily tak, že tam nezbylo
"chlupu" ani zrna. Ze škod se klášter zotavil a při dalších opravách doznal mnoho stavebních změn. Ze 13. století pocházejí v klášteře zhotovené rukopisné žaltáře zdobené
drobnomalbami, kromě toho zde vznikla převzácná staročeská duchovní píseň "Slovo
do světa stvořenie". Pro správu svého majetku stanovil klášter vedle rychtářů many či
nápravníky s výkonnou trestní mocí. Nové škody vznikly klášteru roku 1308, kdy vzdor
srdnaté obraně mnichů vedených panošem Puzdrou z Březové, byl dobyt tlupami Jindřicha Korutanského a vypleněn. Leč poté se znovu zotavil a přes sto let těšil se největšímu rozkvětu. Jeho majetek vzrostl na více než sto osad. Opatrní klášterníci nedůvěřujíce příliš osadníkům založili pro ně, aby je nemusili vpouštět do kláštera na levém břehu Vltavy proti klášternímu objektu gotický kostel, zasvěcený sv. Kiliánu. Kostel byl
již r. 1350 farním a byl spojen s klášterem podzemní chodbou, vyhloubenou mistrně
pod širokým ramenem Vltavy. Původní německý konvent se počeštil, což je patrno
nejlépe ze jmen opatů v období 1218-1416 .
Konec klášteru Ostrovskému učinily války husitské. Přemíra bohatství, která se vymstila 10. srpna 1420 na klášteře Cisterciáků na Zbraslavi, způsobila obdobnou zhoubu
klášteru Ostrovskému.
Pražané, přívrženci Husovi, za vedení kněze Korandy přitáhli v ozbrojených davech
po vyvrácení konventu zbraslavského před Ostrov, kde se řeholníci postavili na odpor.
Staré zprávy, že klášter padl již po několikadenním obléhání, jsou nevěrohodné. Při výstavbě letoviska "Hvozdy"na vrchu "Malém Žižkově" (nad kostelem sv.Kiliána) byly
objeveny zděné podstavce houfnic a nalezeno mnoho kamenných koulí, které byly odtud při dobývání kláštera vrhány. Tyto nálezy vyvrátily dřívější názor, že klášter byl
dobyt v několika dnech. Bylo tu prokázáno, že se používalo těžkých obléhacích strojů,
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Ostrovský klášter sv. Jana Křtitele u Davle před rokem 1420
jejichž doprava a osazení trvalo dlouho, takže dobývání musilo trvat déle než-li několik
zmíněných dnů. Účast samotného Žižky při obléhání se sice historicky nepotvrzuje, ale
v lidovém podání je přesvědčivě uplatňována. Kromě četných míst, připomínajících ve
svých jménech Žižkův pobyt, nejvýmluvněji jej dokazuje pověst, vážící se k prastaré
plavecké hospodě "Mandát"při jižním cípu ostrova na pravém břehu Vltavy, odkud prý
Žižka svým podvůdcům vydal pověření, čili "mandát"k poboření Ostrovského kláštera.
Klášter byl dobyt a vypálen. V plamenech prý zahynulo třicet kněží a mnichů. Rozlitá
zvonovina, objevená po staletích pod troskami hlavního kostela, prokázala pravdivost
této verze. Z pohromy husitských válek se již nikdy Ostrovský klášter nevzpamatoval.
Klášterní statky byly později císařem Zikmundem pobrány a zastaveny různým světským osobám. Tak roku 1438 byly vesnice Davle, Sloup, Hvozdnice a Masečín zastaveny pro rytířského mana karlštejnského a pána na řitecké tvrzi, vladyku Jakoubka ze
Řitky za věrné služby císaři Zikmundovi. Král Ladislav dal sice roku 1457 právo zastavené pozemky vyplácet, ale nebylo peněz a tak toliko Davle přešla zpět ke klášteru. O
částečnou obnovu kláštera se staral opat Štěpán, ale k obývání schopné budovy tvořily
jen nepatrnou část objektu. Na širší znovuzřízení nebylo naděje. Posléze se opatové
usídlili v klášteře sv. Jana pod Skalou u Berouna a od těch dob byli nazýváni "opaty sv.
Jana Křtitele na Ostrově a na Skalách". Zříceniny kláštera se rozpadly, co neodnesli
5

Zpravodaj obce Řitka - č.1/2008

6

Zpravodaj obce Řitka - č.1/2008

7

Zpravodaj obce Řitka - č.1/2008

lidé na stavivo, zničily a zavalily povodně bahnem, takže nehostinný ostrov potom nebyl již vůbec obýván. Když v letech 1713-1771 postihla Čechy morová epidemie, bylo
ostrova využíváno jako pohřebiště obětí moru, bylo zde pohřbeno 384 osob
z nejbližšího okolí. O obnovu kláštera se ještě pokusil Ferdinand Matouš z Billenberka,
ale bez výsledku. Získal pro řád z bývalé državy zpět obce Bojanovice, Hvozdnici,
Březovou a část Štěchovic. Při rušení klášterů v roce 1785 vzal za své i klášter ve sv.
Janu pod Skalou. Majetek bývalého kláštera Ostrovského připadl ke státnímu panství
Slapy. Zbytky kláštera ničily povodně, jindy zase nánosy bahna a písku uchovaly části
zřícenin před zkázou. Značná část zřícenin se objevila po velké vodě roku 1890, kdy
ornice z přilehlých polí byla odplavena. V následujících letech následovaly již zmiňované archeologické průzkumy. Dnes ostrov kryjí vzrostlé listnaté stromy a ostrov připomíná zelenou nepřístupnou oázu uprostřed proudící řeky Vltavy.

6. leden - TŘI KRÁLOVÉ
Liturgické knihy označují již od 4. století tento den jako svátek Zjevení Páně. Jeho
spojení se Třemi králi je pozdějšího původu a je svou podstatou lidové. V evangeliu sv.
Matouše čteme: "Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle,
mudrci ( mágové) od východu se objevili v Jeruzalémě ... Vešli do domu; padli na zem,
klaněli se mu a obětovali přinesené dary - zlato, kadidlo a myrhu." Nikde se v Písmu
neuvádí počet mudrců, natož jejich jména. - Ve výkladu starokřesťanského prostředí
kolísal jejich počet od dvou až po dvanáct. Teprve později se ustálil na třech, počtu odvozeném pravděpodobně ze tří darů. K záměně mudrců za krále došlo ve středověku v
souvislosti s rozšířením úcty v ně poté, co roku 1194 družina římského císaře přinesla z
milánského kostela sv. Eusrogia do chrámu v Kolíně nad Rýnem ostatky, považované
za ostatky sv. Tří králů. - První autor, který uváděl jejich jména, byl kancléř pařížské
Sorbonny Petr Comestor ve 12. století. Jména Kašpar, Melichar a Baltazar jsou známa
ze zkratky "C + M + B" psané spolu s datem svěcenou křídou na dveře. Podle některých badatelů však může být její původní význam jiný, zřejmě šlo o požehnání "Christis mansionem benedicat", česky "Kristus ať požehná příbytek". Několik autorů jde v
interpretaci ještě dále. Letopočet u písmen C + M + B znamená počátek roku, neboť v
době před zavedením juliánského kalendáře, začínal rok i 5. nebo 6. ledna a spojován
byl se svátkem boha Aiona. Jde tedy o ohlas pohanského obřadu, který měl chránit dům
před démony. Obchůzka duchovního, doprovázeného ministranty, často i kostelníkem,
učitelem a žáky, měla nejméně od třicetileté války stejnou podobu. S modlitbou a zpěvem se dům vykuřoval kadidlem a vykropoval svěcenou vodou, na dveře či rám nad
nimi se psala písmena K (C) + M + B a datum. Později se v některých vsích ujal této
povinnosti kantor, který za ni dostával výslužku, jak je zaznamenáno již roku 1668 ze
zaječické tvrze. Pamětníci vzpomínají, že prý přání často jen oddrmolil a písmena
zběžně načrtl, neboť věděl, že mu hospodář velkou výslužku nedá; zato tam, kde předpokládal dobrou odměnu, písmena pečlivě kreslil, i křížek, větvičky a jiné ozdoby přimaloval.
"MY TŘI KRÁLOVÉ jdeme k vám, - štěstí, zdraví přejeme vám. - Štěstí, zdraví,
dlouhá léta, - my jsme k vám přišli zdaleka. - Daleko-li cesta vaše? - Do Betléma mysl
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naše. - Copak ty tam černej vzadu - vystrkuješ na nás bradu? -Aj., já nejsem černej, jsem jen od slunce opálenej. - Slunce jest toho příčina, - že je má tvář opálena. Kdybys na slunce nechodil, -nebyl by ses tak opálil. - Slunce je drahé kamení - a to od
Kristova narození. "

Tři králové chodívali sami, původně je představovali mladíci, později děti. Masky
byly jednoduché - papírová koruna, vousy z koudele nebo vaty, místo vzácného roucha
dlouhá bílá košile přepásaná provazem, červeným šátkem nebo stuhou. A pochopitelně
začerněné tváře třetího krále. Na severní Moravě, v kopcovitých krajinách, kde se choval dobytek, chodívali se Třemi králi ještě "pastýři", "pastuchové". V Orlických horách
je doprovázeli dva sluhové, zvaní "laufři".
V předvečer sv. Tří králů zapalovali v některých krajích všichni členové domácnosti
stejně veliké svíce a věřili, že prvý zemře ten, komu nejdříve dohoří. Pokud kouř svíčky
stoupal vzhůru, duše člověka se dostala do nebe, pokud klesal k zemi, měla přijít do
pekla. I další praktiky měly pomoci určit budoucnost; byly podobné jako na Štědrý den
(lití olova, pouštění skořápek s malými svíčkami apod. ). Ráno ještě před východem
slunce se mladé dívky omývaly sněhem, což prý zaručovalo bělostnou pleť. Pokud se
někdo dokázal ponořit celý do ledové vody, měl během roku zajištěno pevné zdraví.
Napití svěcené tříkrálové vody chránilo podle lidové víry před nemocemi. Svátkem sv.
Tří králů se končil cyklus vánočních svátků. Toho dne se obvykle odstrojoval vánoční
stromeček, v některých krajích ho však nechávali spolu s betlémem až do Hromnic.
Z knihy "Benediktinský klášter sv. Jana Křtitele na Ostrově u Davle", z "Řitecké kroniky" a z knihy "Církevní rok" vybral, upravil a něco připsal
Dvořák Antonín
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ZŠ Líšnice informuje
Pohádkový zápis dětí do první třídy základní školy v Líšnici
se koná:
30.1.2008 od 15:30 do 18 hodin
v prostorách budovy školy.
- týká se dětí narozených do 31.8.2002 a starších s odloženou školní docházkou
- Základní škola v Líšnici je málotřídní škola, která svým prostředím nabízí individuální přístup ve výuce dětí od 1. do 5. třídy.

Rady pro rodiče:


přinést občanský průkaz rodiče a rodný list dítěte



nahlásit přesné a správné údaje



upozornit na lateralitu dítěte (i nevyhraněnou) – pravák x levák



uvést zdravotní stav dítěte (brýle, léky, alergie)





pokud rodiče budou žádat o odklad školní docházky pro své dítě:
- vyplní formulář žádosti
- případně dodají potvrzení lékaře či PPP
žáci, kterým byl v minulém roce povolen odklad, se musí opět dostavit k zápisu

Co nabízíme:


školní družinu, novou klubovnu



stravování v nově otevřené jídelně



pestrý výběr zájmových kroužků:

⇒ dopisovatelé, flétny, anglický, francouzský jazyk, pěvecký, divadelní, kutílek,
sportovní hry, taneční gymnastika, keramika, výtvarný, rybářský,
⇒ družinové dny, kdy děti chodí na výlety do okolí nebo jezdí na poznávací akce
do Prahy
Ve dnech 7.1., 10.1.a 28.1.2008 se koná DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ od 8 do

16 hodin v budově školy
Těšíme se na Vaši návštěvu!
ZŠ Líšnice
www.zslisnice.cz
tel./fax: 318 592 657
e-mail: zslisnice@zslisnice.cz
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Společenská kronika
V únoru 2008 oslaví významná životní jubilea tito naši spoluobčané

19.2.
21.2.
25.2.
26.2.

pan Vladimír Rezek
paní Alena Brabencová
paní Milada Jarošová
paní Libuše Mašková

Všem jubilantům přejeme mnoho štěstí, lásky a životní pohody.
Redakce
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Radíme Vám ...
Obtěžují Vás SPAMY
Společnost McAfee zveřejnila tipy, které vám pomohou omezit množství nevyžádané pošty. Několik rad může pomoci ochránit vaši e-mailovou adresu tak, aby se nestala
terčem spammerů.
Na spam nikdy neodpovídejte. Pokud na spam odpovíte (a to včetně žádosti o
odstranění ze seznamu adresátů), pouze tím potvrdíte, že vaše e-mailová adresa je platná a že se spam podařilo úspěšně doručit do vaší poštovní schránky. Seznamy funkčních adres jsou pro spammery cennější než adresy neověřené a odesilatelé nevyžádané
pošty takové seznamy sami často kupují nebo prodávají.


Ověřte si, zda je vaše e-mailová adresa pro odesilatele nevyžádané pošty "viditelná". To zjistíte například tak, že zadáte svou adresu do webového vyhledávače. Pokud je adresa nalezena na webových stránkách nebo v diskusních skupinách, pokuste se
ji odstranit. Tímto způsobem podstatně snížíte množství nevyžádané pošty.


Zakažte zobrazování obrázků vložených do e-mailových zpráv nebo zprávy s
charakterem spamu vůbec neotvírejte. Spam často obsahuje kód, který odesilateli signalizuje, na kolik adres (nebo na jaké konkrétní adresy) se zprávu podařilo doručit a
kdo ji otevřel. Většina současných e-mailových programů má z tohoto důvodu ve výchozím nastavení zakázáno zobrazování obrázků vložených do e-mailů.


Neotevírejte odkazy obsažené v nevyžádané poště, a to ani odkazy sloužící k odhlášení. Tyto odkazy často obsahují kód, který identifikuje e-mailovou adresu příjemce
a potvrdí, že spam byl doručen a příjemce na něj reagoval.


Při vyplňování formulářů na webových stránkách si ověřte zásady, podle nichž se
bude nakládat s osobními údaji. Zkontrolujte si, zda tyto údaje nebudou dále prodávány
nebo poskytovány třetím stranám. Pro eventuální souhlas s přijímáním e-mailů třetích
stran by mělo byt k dispozici samostatné políčko pro zaškrtnutí.


Neodpovídejte na žádné e-maily s žádostí o potvrzení nebo ověření podrobností o
svých účtech. Vaše banka nebo společnost vydávající kreditní karty tyto informace již
znají a e-mailové potvrzení údajů tohoto typu nevyžadují. Pokud si nejste jisti, zda jsou
žádosti o osobní informace od určíte společnosti oprávněné, spojte se s ní přímo (například telefonicky) nebo otevřete její stránku ve webovém prohlížeči. Neotevírejte odkazy v e-mailech, protože se může jednat o odkazy podvržené, které směřují na webové
servery zneužívané k phishingu.


Zřiďte si dvě e-mailové adresy, jednu pro osobní komunikaci s přáteli a kolegy a
druhou pro účast v elektronických konferencích nebo pro posílání zpráv do diskusních
fór nebo na další veřejná místa. Množství obdrženého spamu omezují také složitější emailové adresy.
(vv)
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