Zpravodaj obce Řitka č. 11/2007

O bohatství:
Není bohatý ten, kdo hodně má, ale ten kdo hodně dává.
E. Fromm

Informace z OÚ
Členové "Rybářského sdružení" obce Řitka budou celoročně provádět sběr kovového odpadu v naší obci. Žádají proto občany, aby tento kovový šrot ukládali do
kontejneru, který je umístěn u restaurace "Sokolovna" na hrázi rybníka za tújemi. Podle
informací, které mám, sbírají již řadu let stejným způsobem kovový šrot i hasiči v obci
Čísovice a tento způsob sběru se v jejich obci velice osvědčil. Členové "Rybářského
sdružení" pečují o okolí řiteckého rybníka, rybník každým rokem zarybňují. Pořádají
každý rok rybářské závody pro naše děti, které odměňují hodnotnými cenami. Věřím,
že peníze vydělané za sběr kovového odpadu zůstanou v naší obci a promítnou se ve
zkrášlení okolí rybníka, ale i v kulturních akcích, které rybáři pořádají.


Společnost Telefónica O2 oznamuje: Na adrese Řitka, Ke Stráni č. 132 (bytovky
) provozuje společnost Telefónica O2 v současné době veřejný telefonní automat, tel.
č. 318592354. Z důvodu nevyužívání hovorny bude provedena ke dni 12.12.2007 její
demontáž a místo bude uvedeno do původního stavu. V případě jakéhokoliv dotazu volejte na telefonní číslo 271 464 129 nebo 602 472 140 .


Vánoční přednášení a zpívání koled řiteckými dětmi spojené s nadílkou se uskuteční 23.12.2007 od 17.00 hodin pod rozsvíceným řiteckým vánočním stromem. Na
toto tradiční, vánoční setkání Vás srdečně zve Obecní úřad Řitka. Závěrem slavnosti
přislíbila zazpívat několik písní paní Helena Vondráčková. Případné sponzorské dary
od občanů a firem na dárky pro účinkující děti jsou vítány.


VaK Beroun upozorňuje
Kvapem se blíží chladnější počasí a nastává čas na zajištění vodovodních přípojek a vodoměru před mrazem. Zásadní opatření, které Vám doporučujeme, je
vždy řádně zateplit vodoměr a části vodovodní přípojky, které nejsou dostatečně
hluboko uloženy v zemi. První pomoc pro zamrzlý vodoměr je pomalu a opatrně
rozehřívat. U zamrzlé vodovodní přípojky již taková pomoc není a je často nutné
počkat do rozmrznutí, nebo objednat novou vodovodní přípojku. Pokud chcete
ochránit vodoměr a vnitřní rozvody v objektu, je nutné především zkontrolovat,
zda je uzavřeno sklepní okno, a pokusit se udržet ve sklepních prostorech stálou
teplotu nad nulou. Odhalené trubky vnitřních rozvodu je vhodné obalit dekou nebo izolačním materiálem (nedoporučujeme skelnou vatu). Tam, kde by mohlo do1
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jít k provlhnutí izolačního materiálu, je vhodné použít nenasákavý materiál - např.
Mirelon.
Nachází-li se vodoměr mimo objekt ve vodoměrné šachtě, je vhodné nad něj na
víko šachty umístit polystyrenovou desku, izolační vatu nebo plastový pytel naplněný drceným polystyrenem. Zároveň je třeba upozornit, že se v žádném případě
nesmí používat materiály podléhající hnilobě. Velmi citlivým místem u potrubí
vodovodní přípojky jsou úseky, kdy přípojka přechází z objektu do exteriéru. Nic
však nepomůže, není-li dům vytápěný nebo při uložení potrubí přípojky nebyla
dodržena doporučená nezámrzná hloubka. Pro vodovodní přípojku se doporučuje
minimální krytí 80 cm, u zpevněných ploch nebo chodníku se doporučuje krytí až
120 cm. Pro zabezpečení potrubí přípojky před zamrznutím je vhodné zvýšit krytí
vhodnou zeminou a použít příp. i nenasákavou izolaci. Není-li technicky možné
vodoměr a přípojku ochránit před mrazem, doporučujeme raději při delším nepoužívání přípojky objednat u VaK Beroun zavření vody a vodu z vnitřních rozvodu
vypustit. Pro nadcházející zimní období doporučujeme nepodceňovat prevenci,
protože případná výměna zamrzlého vodoměru stojí vlastníka vodovodní přípojky
až dva tisíce korun. V případě roztržení vodovodní přípojky jsou náklady vyšší.
Velkou komplikací je fakt, že dodávka vody do objektu s poškozenou a zamrzlou
vodovodní přípojkou může být přerušena i několik dnu či týdnu po dobu, kdy přetrvává mrazivé počasí.
Podobným způsobem je třeba zateplit i jímky tlakové kanalizace, zvláště ty, které
jsou v zimě málo a nebo vůbec využívány.
Antonín Dvořák

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Řitka konaného dne 25. 10. 2007
v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Řitka
Přítomní zastupitelé: Pavel Zeman, Antonín Dvořák, Ivana Černá, Miroslav Poláček, Vlastimil Vondrák, Zdeněk Smejkal, Václav Rychlík, Jiří Šuligoj
Nepřítomen: Václav Mašek
Hosté: viz prezenční listina
Program:
1. Volba ověřovatelů zápisu
2. Smlouva se společností HVVP, s.r.o.
3. Vyhlášky obce
4. Rozpočtové změny
5. Schválení dotačních titulů na rok 2008
6. Příkaz starosty k inventarizaci
7. Kontokorentní úvěr
8. Převod pozemků do vlastnictví obce
9. Žádost MŠ Řitka
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10. Žádost ZŠ Líšnice
11. Prodej trafostanice
12. Stavební uzávěra
13. Vodné a stočné na rok 2008
14. Zadání studie
15. Zprávy komisí
16. Diskuse

Zápis z jednání zastupitelstva obce
Ad 1) Volba ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Antonín Dvořák a Miroslav Poláček
Hlasování: pro 7 , proti 0 , zdrželo se 1
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženými ověřovateli zápisu, kterými jsou Antonín
Dvořák a Miroslav Poláček
Ad 2) Smlouva se společností HVVP, s.r.o. "O úpravě vzájemných práv a povinností
a o úhradě podílu na účelně vynaložených nákladech v rámci výstavby v obci Řitka"
Starosta přečetl text návrhu smlouvy, která byla na základě usnesení zastupitelstva obce
ze dne 12.7. 2007 projednána s investorem společností HVVP, s.r.o. a jejíž text připravil právní zástupce obce. Podpis smlouvy je podmíněn souhlasným stanoviskem od
zpracovatele územního plánu Ing. arch. Starčeviče.
Hlasování: pro 7 , proti 0 , zdrželo se 1
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením předložené smlouvy a pověřuje starostu a
2.místostarostu jejím podpisem.
Ad 3) Vyhlášky obce
a) Zastupitelstvu obce byl předložen návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky č.
1/1993 o ochraně zemědělského půdního fondu v katastrálním území obce Řitka.
Obecně závazná vyhláška je vydána bez zákonného zmocnění, ochrana zemědělského půdního fondu je upravena v zákoně č. 334/1992, ve znění pozdějších předpisů.
Dále byl zastupitelstvu obce předložen návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky č.
6/1994 o ochraně životního prostředí v obci Řitka. Pro vydání této obecně závazné
vyhlášky neexistuje zákonné zmocnění.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo obecně závaznou vyhlášku obce Řitka č. 9/2007, kterou
se ruší obecně závazné vyhlášky Obce Řitka č. 1/1993 o ochraně zemědělského půdního fondu v katastrálním území obce Řitka a obecně závazná vyhláška Obce Řitka č.
6/1994 o ochraně životního prostředí v obci Řitka.
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b) Zastupitelstvu obce byl předložen návrh obecně závazné vyhlášky obce Řitka, kterou se zakazují některé druhy paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování v obci
Řitka.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo obecně závaznou vyhlášku obce Řitka č. 10/2007, kterou
se zakazují některé druhy paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování v obci Řitka.
c) Zastupitelstvu obce Řitka byl předložen návrh obecně závazné vyhlášky obce Řitka,
kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci
Řitka.
Hlasování: pro 6, proti 2, zdrželo se 0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Řitka schválilo obecně závaznou vyhlášku obce Řitka č. 11/2007,
kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci Řitka.
Ad 4) Rozpočtové změny
Tento bod nebyl projednán – vzhledem k závěrům kontrolní dohlídky v obci Řitka, která se konala 24.10. 2007 nebylo možné připravit podklady k projednání a schválení.
Ad 5) Schválení dotačních titulů na rok 2008
Místostarostka předložila zastupitelstvu obce k projednání žádosti na poskytnutí účelových dotací z Programu obnovy venkova z rozpočtu Středočeského kraje pro rok 2008.
Hlasování: pro 8 , proti 0 , zdrželo se 0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání žádosti na poskytnutí účelových dotací z Programu
obnovy venkova z rozpočtu Středočeského kraje pro rok 2008 z dotačního titulu 1 –
Akce místních programů vesnice "Investiční akce – Rekonstrukce střešní konstrukce
MŠ Řitka" ve výši 200000,- Kč, dále dotační titul 3 – "Dotace úroků z úvěrů", žádost o
přidělení účelové (neinvestiční) dotace na úroky z úvěru ve výši 200 000,- Kč schvaluje.
Ukládá místostarostce zajistit předání žádostí na pověřenou obec Černošice a vložení
do registru Středočeského kraje. Termín: 15. listopadu 2007.
Ad 6) Příkaz starosty k inventarizaci
Starosta předložil příkaz k provedení inventarizace majetku obce Řitka v roce 2007 a
jmenoval předsedu inventarizační komise pana V. Vondráka a členy inventarizační
komise: pana A. Dvořáka, paní S.Vaňáskovou a paní I. Černou.
Hlasování: pro 8 , proti 0 , zdrželo se 0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí příkaz starosty k provedení inventarizace majetku
obce Řitka v období od 1.1. 2007 do 31.12. 2007.
Ad 7) Kontokorentní úvěr
Starosta předložil žádost o přijetí kontokorentního úvěru pro rok 2007-2008 ve výši
400 000,- Kč.
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Hlasování: pro 8 , proti 0, zdrželo se 0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí žádosti kontokorentního úvěru pro rok 2007-2008
ve výši 400 000,- Kč u ČS, a.s., OP Příbram. Zajištění kontokorentního úvěru bude
provedeno budoucími rozpočtovými příjmy obce Řitka.
Ad 8) Převod pozemků do vlastnictví obce
Starosta přednesl text smlouvy o prodeji pozemků od společnosti Řitka arch, a.s. do
vlastnictví obce Řitka. tyto pozemky (na nichž se nachází komunikace a veřejné stavby) budou v souladu s dříve uzavřenými dohodami převedeny do vlastnictví obce Řitka
bez jakýchkoliv zástavních práv a břemen za celkovou cenu 1,-Kč.
Jedná se o pozemky :
parc.č. 219/23 (560m2), 219/6 (224m2), 219/21 (3296m2), 217/10 (108m2), 217/6
(254m2), 217/8 (44m2), 217/4 (81m2), st.472 (17m2), 217/11 (177m2), 219/22
(104m2), 217/12 (126m2), 216/76 (12 593m2), 216/46 (6 693m2), 217/5 (110m2),
246/1 (3 441m2), 212/117 (6 896m2), 246/3 (39m2), 216/119 (84m2), 216/120 (34m2),
246/4 (53m2), 216/121 (77m2), 246/5 (49m2), 216/128 (83m2), 246/13 (127m2),
216/129 (34m2), 216/14 (187m2), 216/45 (1. 453m2), 216/64 (544m2), 216/65 (3
993m2), 158/1 (8 790m2), 158/69 (4 229m2), 158/11 (3 463m2), 158/44 (544m2),
158/6 (607m2), st.473 (169m2) v k.ú. Řitka.
Hlasování: pro 8 , proti 0 , zdrželo se 0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením předložené smlouvy se společností Řitka
arch, a.s. a pověřuje starostu a 2.místostarostu jejím podpisem, stejně jako podpisem
dokumentů potřebných k řádnému provedení vkladu vlastnického práva do KN.
Ad 9) Žádost MŠ Řitka
Místostarostka přečetla žádost o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ Řitka na 25 dětí
na jednu třídu.
Hlasování: pro 8 , proti 0 , zdrželo se 0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo a povolilo výjimku z počtu dětí v Mateřské škole Řitka
podle §23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve školním roce 2007/2008 na 25 dětí na
jednu třídu.
Ad 10) Žádost ZŠ Líšnice
Zastupitel pan Václav Rychlík předložil zastupitelstvu obce žádost o poskytnutí příspěvku na vybavení výdejny jídel v ZŠ Líšnice, kterou navštěvují i děti z naší obce.
Hlasování: pro 8 , proti 0 , zdrželo se 0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím finanční částky ve výši 5 000,- Kč na vybavení školní výdejny jídel v ZŠ Líšnice a pověřuje starostu uzavřením předložené
smlouvy o poskytnutí daru zřizovateli základní školy v Líšnici.
5
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Ad 11) Prodej trafostanice
Při osobním jednání projevila společnost ČEZ, a.s. zájem o odkup trafostanice č. 4
(nad rybníkem), která je v majetku obce, za zůstatkovou cenu, která bude stanovena
posudkem na základě metodiky společnosti ČEZ, a.s..
Hlasování: pro 8 , proti 0, zdrželo se 0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem trafostanice č. 4 v obci Řitka společnosti ČEZ,
a.s. a pověřuje starostu uzavřením příslušných smluv.
Ad 12) Stavební uzávěra
Starosta přednesl návrh vyhlášky (územní opatření o stavební uzávěře) o stavební uzávěře v nově dokončených komunikacích (K Potokům, Na Vrškách, lokalita Pod Bučinou, Lokalita Za Štěpnicí). Stavební uzávěra bude vyhlášena na 5 let.
Hlasování: pro 8 , proti 0, zdrželo se 0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce ukládá zpracovat návrh územního opatření o stavební uzávěře na
v na dokončených komunikací s dobou trvání 5 let.
Ad 13) Vodné a stočné na rok 2008
a) Starosta předložil návrh cen vodného a stočného na rok 2008 od společnosti VAK
Beroun. Cena vodného zůstane v roce 2008 stejná jako v roce 2007, t.j. 27,78 Kč
bez DPH a cena stočného bude v roce 2008 29,64 Kč bez DPH.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo cenu vodného na rok 2008 ve výši 27,78 Kč bez DPH a
cenu stočného ve výši 29,64 Kč bez DPH.
b) Návrh smlouvy o dílo – úpravy technologie ČOV Řitka
V souladu s požadavky vodohospodářského odboru MěÚ Černošice a ČIŽP, byla
s provozovatelem kanalizace a ČOV (VaK Beroun, a.s.) připravena smlouva o dílo na
provedení předepsaných úprav. Tyto budou realizovány do konce roku 2007.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením předložené smlouvy a pověřuje starostu a
2.místostarostu jejím podpisem.
c) Domovní čerpadla
Starosta přečet dopis zástupce VaK Beroun, a.s. pana Koláře, ve kterém upozornil na
nevyřešenou situaci v rámci údržby a oprav technologie domovních čerpacích stanic,
kdy někteří z občanů neuhradili náklady na tyto opravy. Bylo dohodnuto, že zvolená
komise připraví nejpozději do 30.11.2007 zastupitelstvu analýzu nákladů společně
s návrhem na řešení této situace, tak aby provozovatel obdržel jednoznačné stanovisko,
jak v takových případech postupovat, zároveň bude vyřešena otázka vlastnictví a pří6
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padných výměn technologii DČJ. Do komise byli navrženi : Zeman, Dvořák, Poláček,
Rychlík.
Hlasování: pro 8 , proti 0, zdrželo se 0
Usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s ustanovením komise ve složení : pánové Zeman, Dvořák, Poláček, Rychlík a ukládá jí do 30.11.2007 předložit analýzu nákladů oprava obnovy
technologii DČJ společně s návrhem jak technicky, majetkově a finančně zajistit další
provoz, tak, aby na základě usnesení OZ bylo možné do konce roku 2007 dát provozovateli jasný a jednoznačný pokyn, jak takové situace a případy řešit.
Ad 14) Zadání zastavovací studie
V souladu s plánem na zástavbu pozemků na Ladech (sportovní zařízení, škola, veřejná
občanská vybavenost apod.) a s ohledem na fakt, že obec v roce 2004 nechala zpracovat základní analýzu využití území bylo navrženo dopracování této analýzy o zastavovací studii, která bude sloužit jako závazný podklad pro budoucí rozvoj.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení:
Obecní zastupitelstvo obce souhlasí se zadáním dodávky zastavovací studie lokality
Lada zpracovateli územního plánu, ing. arch. Starčevičovi (společnosti Kolpron) a pověřuje starostu obce uzavřením příslušných smluv.
Ad 15) Zprávy komisí
a) školská k.
- předložila "Hodnocení školy za rok 2006/2007", které zpracovala ředitelka MŠ
- předložila návrh Líšnické školy na uspořádání vánočního trhu u vánočního
stromu na Řitce – zastupitelstvo s návrhem souhlasí
b) stavební k. – byla jmenována výběrová komise na akci "Pergola" ve složení:
Předseda: Z. Smejkal
Členové: J. Šuligoj a M. Poláček
Komise zajistí výběrové řízení firmy, která provede realizaci výše uvedené akce .
Termín:do 14.11 2007 ( poptávka firem), do 30.11. 2007 (výběr firmy)
c) finanční k. – informovala o provedení kontroly pokladních účetních dokladů a hotovosti na pokladně k 30.9.2007 s tím, že kontrola nezjistila žádná pochybení.
d) pan místostarosta Dvořák
- informoval zastupitele o jednání s firmou ROPID, na kterém bylo dojednáno přidání
autobusového rychlíkového spoje v nočních ze Smíchovského nádraží do Mníšku pod
Brdy,
- zajistí podání žádosti o úpravu jízdních řádů v souvislosti s plánovanou výstavbou a
provozováním nové autobusové zastávky "Bučina". Termín do 30.11. 2007.
Zapsala: Ivana Černá
Pavel Zeman - starosta obce
Ověřovatelé zápisu. Antonín Dvořák, Miroslav Poláček
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Z historie obce Řitka a jejího okolí
Vážení čtenáři, po přečtení "Čisovických novin", což je občasník OÚ Čisovice, jsem
s překvapením zjistil, že mi uniklo jedno výročí týkající se našeho okolí, které bylo nedávno i patřičně oslaveno. Lokálce, která obstarává spojení mezi Prahou a Dobříší bylo
totiž 22. září 2007 - 110 let. Ačkoliv naše obec neleží přímo na této trati, v minulosti
bylo spojení s Prahou a Dobříší využíváno i řiteckými občany. V Řiteckém zpravodaji
jsem několikrát o lokálce psal. Naposledy, když Krajský úřad odmítal podílet se na spolufinancování provozu na této trati a hrozilo, že lokálka zanikne. Musím zde přiznat, že
lokálka a zejména okolí, kterým vláček projíždí, mám velice rád a nikdy nepohrdnu
příležitostí se po této trati svézt. Jsem proto pochopitelně rád, že naše lokálka na rozdíl
od jiných, které neměly to štěstí, zatím přežila všechny pokusy o její zrušení. Věřím, že
bude jezdit naším krásným krajem dál ještě mnoho a mnoho let. V "Čisovických novinách" mě zaujal článek pana Rychlého, kronikáře obce Čisovice. Z jeho článku o lokálce vyzařuje pohoda a láska k trati, která přirostla k jeho srdci na celý život. Posuďte
sami.

Oslava na naší lokálce - 110 let!
Přesně od zprovoznění dne 22. září 1897 mohou jezdit Čisováci a Bojováci za zaměstnáním, nákupy, lékaři, zábavou na trase mezi Dobříší a Prahou již 110 let! Do té
doby museli občané našich vesnic chodit za prací (na celý týden) do průmyslových
okrajů Prahy jednak vůbec pěšky "po svých" až na místo, nebo také později pěšky na
parník ke sv.Kiliánu a do Davle, odkud potom po Vltavě do Prahy. Využívali to také
další místní lidé, náhodně cestující, převážně s cílem dopravit do Prahy své podomácky
vyrobené zboží, košťata, košíkářské výrobky, z jara vyrašené větvičky břízy, nebo s
plody lesa, či zahrad. Po zahájení provozu železniční dráhy ze Smíchova do Berouna a
Plzně (od 14.7.1862 -letos 145 let) bylo více využíváno toto rychlejší spojení z Dobřichovic. V obci mnoho pracovních příležitostí tehdy nebylo a každá zlatka byla dobrá. S
rozvojem industrializace se projevil v našich mladých občanech zájem vyučit se "černému řemeslu ve fabrice". A kde jinde, než právě třeba na Smíchově, Libni či Karlíně
(v té době ještě samostatné obce a okraje Prahy). Takže opět na celý týden mimo obec.
Otevření provozu na naší dobříšské lokálce a zejména zřízením stanic v Bojově a Čisovicích se velice usnadnila doprava pro všechny naše občany. Tím ještě více se živitelé rodin a mládež orientovali na "pražské zaměstnání". Nebyli to jen řemeslníci či
učedníci, ale také ve větší míře mladé ženy, které novým dopravním prostředkem jezdily za živobytím do továren či služby, jak se tehdy pomocnicím v městských movitých
domácnostech říkalo. Bylo to velké ulehčení i pro dopravu nákladů, které mohly být z
Čisovic po nové železnici posílány, nebo naopak dopravovány (zemědělské stroje, uhlí,
stavební materiál). Pro mnoho domorodců se stala železnice celoživotně velice výhodným zaměstnáním. Zvláště po vzniku ČSR, kdy to bylo státní službou. A taková "definitiva" v období hospodářské krize byla velkým ternem. Než se všechno událo, jak to
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dnes bereme jako nějakou samozřejmost vraťme se časově zpět o více jak těch 110 roků.
V roce 1880 Zákon č. 56 v tehdejším Rakousku měl za cíl oživit další výstavbu železničních tratí. Případným zájemcům - investorům o stavbu dalších místních tratí (od
toho název lokálka) poskytoval tento zákon řadu výhod a úlev. Důležitou pobídkou se
však stal Zákon č.8 ze dne 17. 12. 1892 - "o státní podpoře a zvelebování železnic nižšího řádu". Tak začaly vznikat lokální dráhy, které nebyly vázány na státní rozpočet
Rakousko-Uherska, ale odvisely na rozhodování českých orgánů, jak zemských, tak i
místních. Zemský výbor Království českého, ke kterému byly předkládány návrhy podnikatelů - koncesionářů poskytoval až 75% finanční záruku. Zbývající část 25% tvořily
příspěvky spolků - komisionářů, obcí i jednotlivců a teprve až na posledním místě přispíval na výstavbu těchto malých tratí Rakousko-Uherský stát! Jako vůbec první úsek
na naší trati byl vybudován mezi Vršovicemi a Modřany jako "obchodní dráha" pro
modřanský cukrovar v letech 1881- 2. Na této 12,358 km dlouhé dráze byla zahájena
nákladní doprava 1.3.1982. Později byla v r.1884 zestátněna. K této trati se za čas přiřadila ještě odbočka z Bráníka do vápenek a cementáren v Podolí (autor článku ještě
kolem r.1949 pamatuje její provoz - kopíroval v podstatě bývalou trasu elektrické dráhy
z Bráníka do Podolí - nyní Plavecký stadion). To se ještě uvažovalo s připojením na
plzeňskou trať z Modřan mostem přes Vltavu do Chuchle. Z nedostatku finančních prostředků bylo od tohoto původního záměru upuštěno.
Družstvo koncesionářů (v čele s MUDr. Walterem - okresním starostou ze Zbraslavi,
O. Budínským - ředitelem dobříšského panství, J.Kolihou - okr. starostou z Jílového u
Prahy, V. Markem - lesmistrem v Konopišti a JUDr. Živným - z Benešova) podalo žádost ke stavbě lokální dráhy z již železnicí připojených Modřan do Čerčan s odbočkou
ve Skochovicích do Dobříše. Stalo se tak již rok po schválení Zákona č.8, dne 13. 12.
1893 na Zemský výbor Království českého. Ten hned za 2 měsíce po jejím podání rozhodl schválit 10. 2. 1894 garanční půjčku ve výši 7 920.800 korun. Do měsíce byla mezi družstvem pro stavbu uvažované dráhy uzavřena s investorem a podnikatelem Ing.
Jos. Kovaříkem písemná dohoda. Ještě do konce roku 1894 družstvo od něj obdrželo
projekt dráhy. Stavební koncesi poté družstvo získalo 4. března 1895 a již v červenci
téhož roku se začalo se stavbou tratě!
Úsek z Modřan do Dobříše o délce 39,6 km byl zadán v listopadu 1895 podnikatelství Ing. O. Žiwotského a J. Hraběte. Tak rychle se příprava stavby vyřídila! Že by ještě
tehdy "nepůsobila" přehnaná byrokracie a nebylo stovky potřebných razítek, jako v
dnešní době?
Stavba tratě nebyla jednoduchou stavební záležitostí. Projekt musel řešit stavbu řady
tunelů včetně tratě na Čerčany. Z nich pro naší trať je to tunel u Vraného o délce 393
metrů pod skalním masivem Homole, raženým do oblouku, dalším tunelem (bez vnitřní
vyzdívky) v údolí Bojovského potoka u Klínce, v délce 72 m pod skalním ostrohem
"Velkou špicí".
Velký problém musel být vyřešen k překonání Vltavy mostem na měchenickou stranu, který byl vyroben v roce 1897 v bývalé Rustonce o s tehdy neobvyklém rozpětí
83,5 m. To ještě byl pod mostem ostrov, který zanikl před napouštěním vranské přehrady v r. 1935 a musel být proto upraven do současné podoby. Hladina zadržené Vltavy
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"zlikvidovala" poblíž mostu také bývalý "Holubovský mlýn". Z toho důvodu musely
být zvýšeny pilíře mostu o 2,75 m, aby mohly pod mostem proplouvat parníky. Z toho
důvodu muselo být 121.vojenským ženijním plukem z Pardubic vybudováno mostní
provizorium, aby nebyla přerušena železniční doprava. Most byl při rekonstrukci částečně opraven a nezměněné podobě tak sloužil 100 let. Pak se projevilo stáří mostu a od
r. 1998 byla na mostě z bezpečnostních důvodů omezena rychlost na 10 km/hod. Není
se co divit, most prodělával zatěžkávací zkoušku při odchodu ledů v r. 1942, kdy při
silných 40 st. mrazech byla Vltava pod souvislým tlustým ledovým příkrovem a ledy
při "dřenici" musely být odstřelovány trhavinami. Další, jistě škodlivý vliv na mostní
konstrukci měly těžkotonážní vlaky, plné nepříliš železo obsahující sovětské rudy, která
byly dovážena do mníšeckých Hrudkoven. Tak po dlouhém otálení, spíše s hledáním
finančních prostředků, došlo ke generální opravě a od r. 2001 se jezdí po mostě bez
omezení rychlosti.
Od té doby došlo postupně na celé délce k opravě kolejového svršku, když bylo na
zastávkách a stanicích provedeno zvýšení nástupišť. Nedávno tak byla z těchto důvodů
skoro měsíc trvající výluka mezi Mníškem a Dobříší. Současnou Achillovou patou našeho "Pacifiku" je velký počet přejezdů na trati, kde je stanovena 10 km rychlost v hodině a nejvíce prodlužující jízdní dobu skýtá Vranský tunel. Podle posledních zpráv od
zaměstnanců ČD se již našly peníze na jeho opravu, která bude probíhat po celý listopad. To si však vyžádá přestup na náhradní autobusovou dopravu. Do pořádku se tento
tunel jednou dát musí!
Ještě jednou se vrátíme ke vlastní stavbě tratě. Za Měchenicemi trať stoupá vzhůru
do romantického údolí. Klikatým údolím při sklonu 16 - 23 promile musely být kromě
již zmíněného tunelu vybudovány propustky, můstky, náspy, odkopávky skalisek a další úpravy, vyžadující fyzicky těžkou práci. Jedinou mechanizací byly vozíky na kolejničkách, dynamit, prostá páka a ruční nářadí - krumpáč, pajsr, lopata. Na tuto těžkou
práci byli najímáni italští dělníci, kteří měli zkušenost s budováním železnic ve skalnatých horách. Říkalo se jim Barabové. Kromě nich na stavbě pracovala zvláštní kasta
Bratránků, kteří se prezentovali z různých společenských vrstev a někdy měli i velmi
význačné společenské postavení (dali by se srovnat s dnešními tzv. nezaměstnanými,
spíše lidmi, štítícími se práce, kteří však v dnešní době berou sociální podporu). Byli to
oběti alkoholu. Veškerý svůj výdělek utápěli v kořalce a nikde nevydrželi dlouho. Slétali se jako stěhovaví ptáci tam, kde se právě stavěla trať. Přístřeškem jim byly půdy,
kůlny, v zimě chlévy u lidí, kteří jim ze soucitu tato "obydlí" poskytovali zdarma nebo
za malý poplatek pár krejcarů. Ti nejspustlejší si stavěli z klacků a plechů své brlohy
přímo při trati a po výpovědi ze zaměstnání je prodali jiným za čtvrťák kořalky. I tito
lidé patří k historii naší lokálky. Bohužel byly mezi nimi i oběti tratě, že přišli o život,
nemajíc nikoho z rodiny, často byli pohřbeni i do náspu pod budoucí trať.
Ke stavbě tratě muselo být vykoupeno mnoho hektarů soukromých pozemků - polí,
luk, zahrad, lesů, které byly vloženy do "vložky železniční č.79", byla usnesením c.k.
zemského soudu v Praze zřízena v srpnu 1896 pod č.j. 40415. Takto v katastrálním
území naší obce Čisovice byly vykoupeny pozemky od následujících majitelů: J. a B.
Hornekových, V. a Em. Vlnasových, Stanislava Srba, svob. pána ze Schirdingů, fary
sv.Kiliána, od Fr. a A. Kraftových, Fr. a M. Růžičkových - všichni z Bojova, R.a M.
Šimečkových, M. a K. Léblových, J. a A. Blažejových, J. a M. Krištůvkových, Jana
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Kotláře, J. a A. Jarošových, K. a A. Dvořákových, F. a M. Krejčových od Jos. Štěpánka
a Jos. Nejedlého - všichni z Čisovic.
"Vyhláška tato bude dne l.srpna 1907 na zdejší soudní desku přibita, zašle se dále ku
vyhlášení obecním úřadům v Davli, Skochovicích, Záběhlicích, Zbraslavi, Točné, Modřanech, Trnové, Klínci, Líšnici, Hvozdnici, Čisovicích, c.k.zemskému soudu v Praze,
jakožto úřadu desk zemských a ve výtahu do úředního listu "Pražských novin".
Za c. k. okresní soud ve Zbraslavi, odděl.I.dne 20.července 1907 podepsán Reichel.
Železnice k nám do Podbrdí přinesla velké oživení a rozvoj obcí. Kromě zlepšení
dopravního spojení za zaměstnáním, do školy, k lékaři, za nákupy a kulturou přinesla
rozmach v pohostinství (hospody vedle nádraží), v obchodní činnosti, turistice. Měla
také vliv na rozvoj chataření, které se velmi rozšířilo po II. světové válce. Usadili se
zde lidé z města, kteří si naší krajinu zamilovali a stali se částečně našimi občany. Počet
rekreačních objektů v katastru naší obce dává těmto slovům za pravdu.
Oslava výročí tratě proběhla přesně na den 22. září 2007, kdy ve stejný den i měsíc
byla před 110 lety uvedena do provozu. K oslavám byl opět nostalgicky vypraven vlak
s dobovými vozy, vozem s občerstvením, tažený parní lokomotivou řady 434. Nad ním
převzal záštitu potomek majitelů dobříšského panství (zastoupeného v družstvu koncesionářů O. Bohutínským), pan Ing. Jerome Colloredo-Mannsfeld. Ve vybraných stanicích souběžně během zastávek proběhl kulturní program.
Oslavy se zúčastnila řada našich občanů, ať už přímo, nebo alespoň na zastávkách
Bojov, Bojanovice při průjezdu, či v Čisovicích, kde měla tato vlaková souprava krátkou přestávku a "páru" si mohli prohlédnout zblízka v klidu.
Bylo to milé připomenutí zašlých časů cestování s párou a plnými vozy pasažérů.
Největší nápor býval v sobotu odpoledne, kdy končil pracovní týden a v Bráníku byla
hlava na hlavě. Kromě lidí, vracejících se ze zaměstnání, odjížděly velké skupiny trampů, vybavených "usárnami", nezbytnými sombréry a kytarami. Do supění vlaku se mísily zpěvy trampských písní. Tehdejší otevřené plošiny byly jimi ověšeny a veselí všude jen sršelo. Stejně tak jiskry a saze ze sténající lokomotivy dopadaly na tyto veselé
mladé i staré trampy. Takto navěšený vlak mnohokrát se nemohl rozjet z klínecké zastávky, která je situována v oblouku. Dlouhý vlak (někdy i až sedm vozů) měl pro své
rozjetí tudíž velký odpor a musel pak couvat pod zastávku a znovu se rozjíždět. V těchto chvílích pasažéři z plošin seskákali a snažili se tlačením pomoci vlaku rozjet. Z naší
obce tehdejší páru jezdil pan Ontl. Ten byl této situace velmi znalý. Zastavoval trochu
výše nad zmíněným obloukem zastávky při velké zásobě páry a vždy se parádně rozjížděl. Horší to bylo u mašinfírů tratě neznalých.
Je po oslavách a věřím, že nám věrným, kteří na železnici nedáme dopustit se již nestane, abychom museli znovu bojovat s hejtmanem za udržení jejího provozu, jak tomu
bylo před nedávnem.
Tak plnou parou vpřed do dalších jubilujících roků naší lokálky!
Přetištěno z Čisovických novin s laskavým svolením starostky obce Čisovice paní Zuzany Kuthanové.
Antonín Dvořák
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Zprávičky z MŠ
Již dva měsíce uplynuly od začátku školního roku a co se dělo u nás ve školce? Především nastoupily nové děti, které si velice dobře zvykaly na nové kamarády a určitý
režim, který je přece jenom odlišný od domácího prostředí.

Každý den si na něco nového ve školce hrajeme, vyrábíme a také se i "učíme", několikrát k nám již zavítalo divadélko s hezkou pohádkou, ale děti si dovedou pohádku zahrát i samy, jako opravdoví herci . Zkrátka se vůbec nenudíme. A představte si, že jsme
dokonce navštívili i Pohádkový dům. Že to není možné? Ale je! Opravdu!
Poslední den v měsíci říjnu jsme se vydali na malý školní výlet. Kam? Do nepříliš
vzdáleného Pičína u Dobříše. Když nás autobus dovezl na místo, objevil se docela
obyčejný rodinný dům se zahradou. Ale když jsme prošli brankou dále, byli jsme najednou v pohádkovém světě! V zahradě i v celém domě jsme si prohlédli výstavu skřítků, vodníků, víl, čarodějnic a ostatních pohádkových bytostí známé spisovatelky a objevitelky strašidel - Vítězslavy Klimtové.
Děti se dozvěděly, jak se seznámit se skřítky, kteří žijí u nich doma. Mohly si pohladit velkého draka domácího, zvaného Dobračisko, z kořene pařezu se na ně usmíval
Stromovous, dutinu stromu zase obýval drobný skřítek Drnovec lesní. A pozor! Na
vlastní oči spatřily Zášupšáka – to je malé strašidýlko, které má na svědomí všechny
ztracené věci v domácnostech. Na schodišti se zase uvelebil Mechura houbový a všem
holčičkám se určitě líbila Mlženka ranní – to je malinká průsvitná lesní víla.
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V domácnosti pak hojně působí například Koláčová dušinka – je to domácí skřetinka
baculaté postavy, která je dobrým duchem kuchyně.
Co na děti velice zapůsobilo, bylo divadelní představení o skřítcích, které bylo doplněno hezkými písničkami, při kterých paní výtvarnice Klimtová kreslila nádherné
kresby pohádkových postaviček. Mohu říci, že tato kouzelná atmosféra vtáhla svým
půvabem i paní učitelky, které se přidaly zpěvem. Nechtělo se nám tento pohádkový
svět opustit, ale všechno má svůj konec a na nás už ve školce čekaly paní kuchařky
s dobrým obědem. My jsme si však přivezli s sebou kousek tohoto pohádkového světa
v podobě veselých obrázků, které pro nás paní malířka nakreslila.
A možná, že když děti večer ulehly do svých postýlek, tak je přišla navštívit malinkatá Klubíčková kmotřička a vyprávěla jim před usnutím dlouhé příběhy. Kdo ví…
Za kolektiv MŠ Řitka napsala Naďa Fausová

Společenská kronika
V prosinci 2007 oslaví významná životní jubilea tyto naše spoluobčanky

20.12.
23.12.
25.12.
30.12.

paní Eva Pazderníková
paní Vlasta Klabíková
paní Marie Mrkáčková
paní Miroslava Bartůňková

Všem jubilantkám přejeme mnoho štěstí, lásky a životní pohody.
Redakce
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Od sousedů z Líšnice
Kroužek digitální fotografie a výpočetní techniky
Kroužek začal fungovat od října 2007 a hned si našel své příznivce. Přihlásily se děti,
které se chtěly naučit něco z nových technologií, mají zájem o fotografování a následné
zpracovávání svých výtvorů. Zde se naučí upravovat fotografie, trochu teorie o fotografování, kompozici a technice.
Výsledky své práce předvedou ve svých prezentacích. Náměty vycházejí z činností a
akcí, které samy prožívají.

Kutílek
Děti velice rády něco vyrábějí a vytvářejí. Proto také kroužek "Kutílek" je jedním z
nejnavštěvovanějších. Celkem 18 dětí si zde vyrábí dárečky a přitom poznává různé
techniky. Tak jsme se naučili pracovat s krakelovacím lakem, vyzkoušeli jsme si techniku découpage a naposledy jsme aranžovali suché květiny.
Za kolektiv školy Magdalena Brožová.

Líšnické divadlo Křoví zabodovalo na festivalu hudebních divadel
V průběhu října a listopadu 2007 proběhl v kulturním domě Sázava 7.ročník přehlídky amatérských hudebních divadel Voskovcova Sázava 2007.
Divadelní společnost Křoví, kterou už několik let podporuje město Mníšek pod Brdy
a letos poprvé i Středočeský kraj, se zúčastnilo přehlídky amatérských divadelVoskovcova Sázava se svojí aktuální hrou od Ivana Krause Poker bez esa.
Křoví se za 8 let své existence vyprofilovalo jako divadlo s výraznou autorskou hudební tváří.
Proměnili se členové a členky, proměnila se i dramaturgie Křoví. Od veselých pohádkových báchorek a frašek jsme se posunuli ke komorní "filozofické komedii", ale
zdravé jádro, styl i nadšení zůstává.
A jaké ceny jsme si odvezli ze Sázavy?
Cena Středočeského KÚ: DS Křoví Líšnice, za reprezentaci středočeského amatérského divadlaCena za nejlepší hudbu:
Václav Mašek, Poker bez esa, DS Křoví Líšnice
Cena za nejlepší scénu:
Dana Radová, Poker bez esa, DS Křoví Líšnice
A odměnou nejvyšší za osm let ochotnické lásky a snahy jest pozvání k hostování
do Činoherního klubu ve Smečkách na 2. prosince 2007.
Srdečně zveme všechny naše příznivce k velmi slavnostnímu představení hry Ivana
Krause: Poker bez esa v Činoherním klubu. Po představení bude pokřtěno první křovácké CD, které pokřtíme spolu s kmotrou Naďou Munzarovou a kmotrem Ivanem
Krausem. Svým úžasným klavírem nás doprovodí jazzmann, hudební skladatel, aranžér
i spolutvůrce našeho CD Zdeněk Zdeněk.
Dana Radová, režisérka DS Křoví.
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Obecně závazná vyhláška obce Řitka
č. 11 /2007 ze dne 25.10 2007,
kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci Řitka

Zastupitelstvo obce Řitka se na svém zasedání dne 25. 10. 2007 usneslo vydat na základě § 50 odst. 3 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek I.
Za účelem ochrany vnějšího ovzduší před vnášením znečišťujících látek stanoví obec
podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů, které lze spalovat v otevřených
ohništích, zahradních krbech nebo otevřených grilovacích zařízeních.

Článek II.
Podmínky spalování suchých rostlinných materiálů
Suché rostlinné materiály podle článku I. nelze spalovat v období od 1. dubna do 31.
října v době od 20.00 hodin do 6.00 hodin příštího dne.
Suché rostlinné materiály podle článku I. nelze spalovat v období celého roku
v neděli a státem uznaných svátcích v době od 6.00 do 20.00 hodin.

Článek III.
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po vyhlášení

Ing. Ivana Černá
místostarostka

Pavel Zeman
starosta

Vyvěšeno: 5.11. 2007

Sejmuto: 21.11. 2007
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