Zpravodaj obce Řitka č. 10/2007

O pravdě a lži
V této době je pravda tak zatemněná a lež tak zavedená, že pravdu může poznat jen
ten, kdo jí miluje.
B. Pascal

Informace z OÚ
V sobotu 20.10.2007 proběhl v naší obci sběr nebezpečného odpadu, který byl
tentokrát spojen se sběrem velkoobjemového domovního odpadu. Firma "Komwag"
ochotně přistavila na požádání obce kontejner na velkoobjemový domovní odpad, který byl velice rychle naplněn a musel být přistaven další. Z naší obce tedy odvezla firma "Komwag " za sobotní dopoledne dva kontejnery velkoobjemového domovního odpadu, což bylo celkem 22 m 3 . Tento odpad odvezla a zlikvidovala firma " Komwag "
pro naši obec zadarmo. Obec Řitka hodlá v takovémto způsobu sběru (nebezpečný odpad + velkoobjemový domovní odpad) pokračovat i nadále, tedy 2 x ročně, vždy na jaře
a na podzim. Na termíny tohoto sběru budou občané vždy včas upozorněni.


U nákupního střediska je společně s nádobami na tříděný odpad umístěna i jedna nádoba na smíšený domovní odpad. Tato nádoba slouží pouze pro Obecní úřad a je
určena na odpad, který obecní zaměstnanec sebere a uklidí z obecních prostranství.
V poslední době někteří vychytralci (občané, chataři nebo firmy), ukládají do nádoby
svůj domovní odpad a tak pochopitelně šetří za další popelnici, kterou by museli mít.
V případě pokračování tohoto zlozvyku bude Obecní úřad nucen tuto nádobu od nákupního střediska odstranit.


Teplou balenou směsí byly opraveny výtluky v ulicích : Zahradní, Na Návsi,
Líšnická, Sportovní, Pražská. V těchto opravách bude obec ještě pokračovat.


Zaštěrkovány byly výtluky v ulicích : Sokolská, K Bytovkám, Slepá a část ulice
Dvorská. V ulici Pražská byla před restaurací "Veselka" vyměněna dopravní značka "
Dej přednost v jízdě ".


V ulici K Potokům byl krátce po opravě veřejného osvětlení zcela zdemolován
sloup veřejného osvětlení, viník nebyl zatím zjištěn.


Antonín Dvořák
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Z historie obce Řitka a jejího okolí.
Měsíc říjen utíká jako velká voda a já znova stojím před problémem, o čem si budeme v této, již řadu let uveřejňované a u čtenářů oblíbené stati našeho Zpravodaje vyprávět dnes. Zaujal mě zájem a pochvala několika čtenářů, která se týkala posledních
dvou článků o řece Vltavě. A protože jsem nalezl ještě několik zajímavostí týkajících
se této nám poměrně blízké řeky, ale i míst při ní ležících, rozhodl jsem se ještě na toto
téma pokračovat. Dnešní článek se bude týkat Štěchovic a jejich okolí, v němž se odehrálo v minulosti mnoho zajímavého dění.
Štěchovice, první zmínka o jejich existenci je z roku 1209, vesnička přimknutá
k toku Vltavy, její obyvatelé využívali přítomnost řeky ke svému životu, rybolov, jako
vláhu pro pole a zřejmě i příjemnější klimatické podmínky. Byla zde ale i jedna velice
závažná a nepříjemná záležitost, povodně. Rok 2002 ukázal, že tato nepříjemná záležitost přetrvává i v dnešní moderní době, kdy je tok Vltavy "spoután" kaskádou přehrad,
která, jak tvrdili odborníci měla velkým povodním zabránit. Asi se nedá spočítat kolikrát řeka za ty dlouhé věky vesničku Štěchovice poničila a kolik jejich obyvatel při povodních přišlo o svůj život. Po takovéto katastrofě to byla tvrdohlavost, houževnatost a
obrovská pracovitost štěchovických obyvatel, kteří vždy vesnici znovu obnovili. Naposledy to bylo při povodni v srpnu 2002, kdy zkáza dolní části Štěchovic byla totální,
když přijdete do této části dnes, najdete po této katastrofě jen málo stop. Jsem rád, že
my "horalé" jsme od podobných katastrof ušetřeni, ale nutí mě přemýšlet, jak asi bychom se při takovéto události asi zachovali my ?

ŠTĚCHOVICE
Pod Dolejším Bukem (místní lidový název) se levý břeh výrazně otevřel a v popředí
už se ukázala báň kostela ve Štěchovicích. Tady se Vltava rozdělovala ve dvě ramena,
aby vytvořila více než půl kilometru dlouhý Štěchovický ostrov. Levé rameno mělo
jméno Korbelka a odnepaměti na něm klapal mlýn zvaný Peškovský. Ostrov byl vrouben starými topoly a štěchovičtí hospodáři tu mívali pěkná pole. Bohužel obrovská
povodeň v roce 1890 zcela smetla jejich ornici, takže zůstalo jen štěrkoviště.
V terénních úpravách za první republiky bylo levé, tehdy již slepé rameno toku zasypáno, takže po někdejším ostrově není památky. Pravý břeh tvoří skalnatý svah, jedné
jeho partii se říká Osel. Následuje zákrut řeky zvaný Sovíky, pod nímž se kdysi Vltava
široce rozlévala. Odtud už se otevírá pohled na oblouk štěchovického mostu. Zbývá
tedy jen představit přívětivé městečko se sluncem a hornickými kladívky v erbu – Štěchovice.
Kdo byl asi onen Štěch, který se tady první usadil a po němž se místo pojmenovalo?
Scechowiczi, říká první listina z roku 1209, prozrazující, že víska je majetkem nemálo
odtud vzdáleného kláštera v Plasích. Církevní vrchnost měli pak štěchovičtí i později:
jedna část obce patřila pod klášter Ostrov u Davle, jiná pod Zbraslavský a další pod
Strahovský klášter. Záhy dějiny obce na Vltavě ovlivnilo zlato. Vždyť právě tady se
vlévá do Vltavy zlatonosná Kocába, jejíž dno a břehy prosívali již rýžovníci
v prehistorické době. Zlatá zrnka byla však i ve Vltavě. Od rýžovníků německého
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původu má jméno i část Štěchovic na pravém břehu, Brunšov, původně Brunnseifen
(Seif znamená rýžoviště). V ranném středověku se u nás začíná pronikat za drahým kovem i do podzemí - rodí se hornictví. Zlatonosná ložiska jsou i v kopcích nad levými
břehy Svatojánských proudů a tedy i zde počíná horečná činnost. V menší míře již před
husitskými válkami, ale nejintenzivněji v polovině 16. století. Tehdy se mezi Štěchovicemi, Třebenicemi a Slapy připomíná řada dolů. Vytěženou rudu drtily stoupy puchýrny, která pracovala na Kocábě. Neví se, kdy byly Štěchovice povýšeny na horní městečko a kdo jim udělil znak, ale s největší pravděpodobností to bylo v časech této prosperity. Ve druhé polovině 16. století však už zdejší zlaté prameny pozvolna vysychají.
V roce 1592 podává vrchní hormistr Českého království - Lazar Ercker císaři Rudolfu
II. zprávu o stavu dolování v zemi. Zde uvádí : Štěchovice byly za starých let znamenité zlaté báně, jak tj. viděti na mnohých velkých starých jamách a velmi velikých haldách při nich ležících, že tam velké žentoury na koňský pohon byly zařízeny. Ale
v době čtrnácti let mého úřadu vrchního hormistra nebylo tam již významně pracováno. Ercker dále píše o neúspěšných pokusech některých nákladníků, kteří na obnovu
díla neměli dost prostředků. Je však přesvědčen, že zlato ve Štěchovicích stále ještě je,
ale základním předpokladem další těžby by mělo být odvodnění dolů strojem hornickým, což by stálo asi tisíc tolarů. Ty se ale císaři investovat nechtělo, a tak zde hornictví vzalo za své s konečnou platností.
V následujících dobách se život poddanského městečka valně nelišil od vesnic
v okolí. Po několikerém vystřídání šlechtické vrchnosti připadly v roce 1638 Štěchovice opět k majetku církve, a to k Strahovskému klášteru, který je koupil v rámci panství
Hradišťko. Štěchovice byly odedávna typické svým hrnčířstvím. Také tu bylo sídlo tohoto cechu, pod nějž spadali hrnčíři z širokého okolí. Dokonce druhá pečeť městečka
Štěchovic z 18. století má místo hornického emblému obraz biblické scény Adama a
Evy pod jabloní s hadem, jež je znakem tohoto řemesla. Šestnáctý díl Sommerovy topografie z roku 1849 uvádí, že v této době působilo ve Štěchovicích 19 hrnčířských mistrů, kteří měli 17 tovaryšů a 11 učňů. Konec 19. století však znamená obecný úpadek
hrnčířství, a tak ve Štěchovicích zbyla v této době už jen jediná dílna a to zdejšího hrnčířského rodu Davidů. Udržela se dodnes, před listopadem 1989 pod firmou Ústředí
uměleckých řemesel. Nová keramická provozovna družstva Keramo se usídlila na pravém břehu Vltavy, na Brunšově.
Významnou, ale dávno už uzavřenou kapitolou Štěchovic byla výroba střelného prachu. Prachárny zde byly založeny v roce 1775. Sestávaly z dvanácti dřevěných mlýnů
rozložených na Kocábě, ve kterých se drtily a vzájemně mísily - síra, sanytr a dřevěné
uhlí. Připravená směs pak putovala do dvou zděných budov označovaných jako továrny, kde se výrobní proces dokončoval.
Za bojů Pražanů a Windisgrätzovým vojskem vytáhla zbraslavská národní garda na
štěchovické prachárny. Zmocnila se vyrobeného prachu, naložila jej na loď a vezla
pražským bojovníkům. U Skochovic však plavidlo zaskočilo vojsko. Posádce lodi se
podařilo utéci a prach byl potom odvezen do Štěchovic. Téhož roku na podzim však
došlo ve Štěchovicích k neštěstí - jedna z dílen vyletěla do povětří a usmrtila šest lidí.
To se pak v průběhu dalších let opakovalo ještě několikrát. Celková smutná bilance
činí devatenáct zmařených lidských životů. Primitivní výroba střelného prachu bez ja4
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kýchkoliv bezpečnostních opatření setrvala ve Štěchovicích do roku 1887. Pak byly
prachárny uzavřeny a o pár let později všechny jejich objekty rozbořeny.
Ve druhé polovině 19. století přichází však den, který dřímajícímu chudému městečku ohlašuje výrazné oživení. Tím je 26. srpen 1865, kdy do Štěchovic dorazil z Prahy
první parník kormidlovaný zkušeným štěchovickým Vltavanem Josefem Taterem.
Ověnčený parník jménem Praha (muselo tam však být i německé "Prag" ) zdravily na
březích jásající davy a lidé měli k radosti opravdu důvod. Paroplavba přiváděla od tohoto roku do Štěchovic množství pražských výletníků a ti sem přinášeli krejcary i zlatky. Vzmáhaly se živnosti, zvlášť samozřejmě hostinské. Stará zájezdní hospoda u Císařů dostala záhy konkurenta v hotelu U parolodě, další byl hotýlek Na Kocábě. Na konci první republiky bylo už ve Štěchovicích 11 hostinců, ale noviny z té doby píší, že
ani tento počet k uspokojení zájmu turistů u Štěchovic nestačí.
Vedle parníku Praha postavila předtím založená Pražská společnost pro paroplavbu
na řece Vltavě ještě druhý parník - Vyšehrad. Ten byl dokončen v květnu 1866. Oba
parníky jezdily pravidelně denně a jejich sezóna začínala vždy hned potom, co ledová
dřenice zmizela z Vltavy a končila, až když řeka nanovo zamrzala. Z toho plyne, že
tyto první parníky nesloužily jen výletníkům, nýbrž byly dopravním prostředkem pro
všechny obyvatele z krajin podél Vltavy. Do Štěchovic přicházeli s nůšemi či trakaři
mnozí hokynáři a hokynářky i ze vzdálených vesnic, aby své zboží dovezli parníkem na
trh do Prahy.
Oživení městečka letními hosty podmínilo ve Štěchovicích vznik loděnice. Synové
brunšovského převozníka Chrousta Jan a František, začali v sedmdesátých letech 19.
století - nejprve každý samostatně - stavět malé loďky, o které měli zájem hlavně rybáři. Brzy ale založili spolu se švagrem Bartůňkem společnou firmu, z níž se v příštích
desetiletích rozrostla loděnice na patřičné úrovni. Vyráběla všechny druhy vltavských
plavidel včetně mohutných padesátimetrových šífů. Štěchovická loděnice se
z někdejšího množství vltavských loděnic udržela nejdéle až do listopadu 1989 .
Štěchovičtí stavitelé lodí, šífaři, zaměstnanci Pražské paroplavební společnosti, dělníci navigačních prací i jiní, kteří se živili na řece, založili v roce 1898 ve svém městečku pobočku pražského spolku Vltavan. Ten měl nejprve podpůrný charakter.
Z příspěvků jeho členů a z výtěžku pořádaných společenských akcí se poskytoval rodině zemřelého člena spolku příspěvek na zaplacení pohřbu, nebo se finančně vypomohlo členovi, jehož postihlo nějaké neštěstí. Vltavané nosili a nosí - neboť jsou jedním z mála starých spolků, kterým se podařilo přežít do našich dnů - svůj svérázný
kroj: červeno - bíle pruhovanou košili, modré, ale někdy i bílé kalhoty, modré kabáty se
znamením kotvy na klopách. Pokrývkami hlavy se pak liší spolky z jiných míst. Štěchovičtí mají modré soukenné čepice. Poslání spolku Vltavan je dnes jiné než
v minulém století, podpůrná složka tu ustoupila do pozadí, jeho členové přispívají
k soudržnosti obyvatel, shromažďují historický materiál o plavbě a udržují tradice staré
Vltavy. Ale teď už je na čase pohovořit o dvou stavbách, které se staly dominantami
Štěchovic. A nutno hned říci, že jsou to stavby krásné, i když je každá z jiné doby a
jiného druhu. Kostel sv. Jana Nepomuckého ve Štěchovicích byl postaven v letech
1911 až 1914 podle plánů Kamila Hilberta, architekta známého především svou účastí
na dostavbě chrámu sv. Víta na Pražském hradě. Slohově patří do období secese
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s prvky pozdního historismu a zvlášť vysoce je hodnoceno přizpůsobení této stavby
krajině.
Zajímavé je, že štěchovický kostel se měl začít stavět o půl století dříve, dokonce již
v roce 1862 se na vozech ozdobených praporky svážel na jeho staveniště kámen a cihly. Stavbu však tehdy církevní úřady nepovolily s odůvodněním, že finanční fond, jenž
je pro ni k dispozici, není dostatečně velký. Šlo přibližně o dvacet tisíc zlatých, které
tenkrát na stavbu kostela odkázal těžce nemocný, zámožný štěchovický občan Matěj
Rada. Tento muž vynikal houževnatostí a pracovitostí a široko daleko byl znám svou
obrovskou silou. Byl hostinským štěchovické hospody Salaš a vedle toho obchodoval
také s dřívím, které splavoval po řece se svým šífem. Na začátku března 1853 se vydal
na Vltavu ihned po dřenici, ale těžce naložená loď se mu ve velké vodě zalila. Ostatní
lodníci ledovou koupel přežili, avšak silák Matěj Rada dostal zápal plic, jemuž ve
svých padesáti letech podlehl. Před smrtí odkázal všechen majetek na štěchovický kostel. I když si přál, aby se stavbou hned začalo, nezbylo nakonec, než čekat. Ale protože
tehdy byla doba, kdy peníze neztrácely na ceně, spíše naopak, vzrostla za 58 let od Radovy smrti hodnota jeho odkazu několikanásobně, takže v roce 1911 už na stavbu bohatě stačila.
Po čtyřech letech práce se dne 9. října 1915 měla konat slavnost zasvěcení štěchovického kostela sv. Janu Nepomuckému. Světec, který se u nás od barokní doby považuje za patrona všech lidí od vody, však v den uvedení svatyně přízeň Štěchovickým
neprojevil. Právě onoho 9. října se totiž přihnala taková povodeň, že se nikdo z pravého
břehu ke kostelu nemohl dostat a slavnost svěcení se musela o čtrnáct dnů odložit.
Spojení Štěchovic s osadou Brunšov a krajinou na druhém břehu Vltavy odnepaměti
obstarával přívoz. Za první republiky už nevystačoval a volání po mostu na tomto místě
bylo čím dál naléhavější. K jeho stavbě došlo konečně v roce 1937. Podobu elegantního
oblouku o rozpětí 114 metrů mu dal jeho generální projektant Miloslav Klement, stavba
byla zadána firmě Karel Kindl a společníci. Masivně vyhlížející oblouky zakotvené
v pilířích na skalnatém podloží jsou ve skutečnosti duté. Výšku šest metrů nad nejvyšším plavebním stavem určil poříční úřad, protože tehdy se ještě věřilo, že Vltava bude
jednou splavná pro nákladní lodní dopravu až do jižních Čech.
Štěchovický most se v době svého dokončení považoval za nejkrásnější u nás. Byl
otevřen 20. května 1939. Stalo se tak bez veškeré slávy, nedávný nástup nacistické
okupace se promítl ve veškerém společenském dění. A nechybělo mnoho, aby Němci
tento most zničili. V posledních dnech války navrtali do základů štěchovického mostu
otvory a umístili do nich trhavé nálože. Bohudík už chystané dílo zkázy nestačili dokončit.
Koncem první republiky se Dolejší Buk stal místem, které bylo po předlouhých úvahách konečně vybráno za staveniště Štěchovické přehrady. Byla budovaná v letech
1939 až 1945, má 124 metrů dlouhou hráz, u níž se zvedla hladina o dvacet metrů.
Délka nadržené hladiny činí 7 km a plocha 114 hektarů. Přehrada má u pravého břehu
plavební komoru, nejvyšší u nás. Elektrárna Štěchovické přehrady má dvě Kaplanovy
turbíny a patří k ní ještě další elektrárna, a to vysokotlaká s dvěma Francisovými turbínami. Pro tu byla nad přehradou, na temeni kopce Homole, postavena rozsáhlá nádrž,
kam se za noci čerpá voda a v čase energetické špičky vypouští tlakovým potrubím na
dole umístěné turbíny.
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Sotva 400 metrů od Štěchovické přehrady je místo, jež vešlo do širšího povědomí
v souvislosti s událostí nedlouho po osvobození Československa od nacistické okupace
v roce 1945. Pod hrází se z pravého břehu vlévá do Vltavy potůček od osady Závist.
Údolí, které vytvořil má jméno Dušno, toto území patřilo za okupace k esesáckému
cvičišti. V posledních dnech války byla v Dušně vyhloubena štola a ta se stala úkrytem archívu říšského protektora K. H. Franka, známého pak pod jménem Štěchovický
archív. Bedny s dokumenty uložené ve vyhloubeném prostoru uzavřel pevný příklop,
navíc silně zaminovaný. Nato sem byla navezena zemina a terén byl dokonale zamaskován. Jeden z účastníků ukrývání archívu, který se dostal do amerického zajetí, však
místo úkrytu prozradil. Američané měli velký zájem na tom, aby skryté dokumenty
nezískali Sověti, a proto se v únoru 1946 odhodlali k utajené, dobře zorganizované akci. Vyslali do Štěchovic svou skupinu specialistů, ti archív vyzvedli a dopravili do Norimberku. Po protestu československé vlády byl Štěchovický archív vrácen našim úřadům. Existuje však domněnka, že někde poblíž byl obdobně ukryt také zlatý poklad
nacistického Německa, jehož součástí byly i vysoce cenné památkové a umělecké
předměty. Touha po jeho objevení přivedla do těchto míst už mnohé hledače, dokonce i
celé společnosti vybavené moderní technikou. Jejich pokusy byly však dosud bezúspěšné.
Z knihy " Zmizelá Vltava " vybral a upravil a něco připsal
Antonín Dvořák
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Společenská kronika
V Listopadu 2007 oslaví významná životní jubilea tito naši spoluobčané

5.11.
10.11.
10.11.

paní Eva Kálalová
paní Františka Mašková
paní Jana Šuligojová

Všem jubilantům přejeme mnoho štěstí,
lásky a životní pohody.
Redakce

28.říjen v české historii
Osmadvacátý říjen je už po mnoho let uznáván jako Státní svátek - Den vzniku samostatného československého státu. Podívejme se ale na některé události, významné
pro naše země, ke kterým došlo v průběhu uplynulých staletí.
V roce 1439 zemřel při zpáteční cestě z neúspěšného tažení proti Turkům král
Albrecht Habsburský. V Českém království nastalo bezvládí. Teprve po jeho smrti se
narodil královně-vdově syn Ladislav, proto se mu říkalo Pohrobek.


V roce 1453 byl slavnostně korunován teprve třináctiletý Ladislav I. Po čtrnácti
letech dostalo opět Království české panovníka. Praha se stala centrem habsburské državy, do které patřily země Koruny české, země uherské a země rakouské.


V roce 1918 byl v Praze před 10. hodinou ranní zveřejněn na tabuli redakce Národní politika na Václavském náměstí text nóty Györgye Andrássyho, což bylo pochopeno jako faktická kapitulace habsburské monarchie. Tato zpráva se stala impulsem k
živelným demonstracím a vyhlášení československé samostatnosti. Zatímco pražské
ulice jásaly, dostavili se zástupci Národního výboru na místodržitelství k převzetí moci.
Do předsednictva Národního výboru byl kooptován první Slovák dr. Vavro Šrobár, který tak doplnil pět "mužů 28. října", jimiž byli Alois Rašín, František Soukup, Jiří Stříbrný a Antonín Švehla.
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Takto slavili výročí republiky Sokolové v Řitce v roce 1937
V roce 1939, ve výroční den vzniku ČSR, proběhly v řadě měst v protektorátu
demonstrace. Nejbouřlivější byly v Praze, množství lidí bylo zatčeno. Střelbou byl smrtelně zraněn medik Jan Opletal a dělník Václav Sedláček.


V roce 1974 proběhla první významnější akce protirežimních kritiků, kterou bylo
zveřejnění Dubčekova dopisu Federálnímu shromáždění a Slovenské národní radě, v
němž jeho autor protestoval proti omezování osobní svobody.


V roce 1988 byl po mnoha letech dnešní památný den Československa slaven jako státní svátek. Oficiální oslava proběhla již 27. října. Opoziční a protikomunistické
síly uspořádaly na Václavském a Staroměstském náměstí svou demonstraci, při níž došlo k zásahu Veřejné bezpečnosti.


V roce 1989 proběhla v Praze na Václavském náměstí mohutná demonstrace k
výročí vzniku republiky. Policejní oddíly rozprášily srocení občanů a předvedeno bylo
355 osob. Většina čelných aktivistů byla zadržena již v předvečer demonstrace.


(archiv - vv)
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