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O míru a válce
Moudří vždy považovali za nejbezpečnější cestu k míru zapomenutí utrpěných křivd.
J.A. Komenský

Informace z OÚ












Společnost Řitka ARCH a.s. v současné době provádí položení druhé (konečné)
vrstvy na komunikacích v lokalitách "Bučina" (nová výstavba při silnici směrem
k Mníšku pod Brdy ) a "Za Štěpnicí" (nová výstavba za řiteckou Sokolovnou směr
Černolice). Podle dřívější smlouvy mezi obcí Řitka společností Řitka ARCH a.s. byl
položen nový živičný povrch na spojce ulic Sportovní a Pražská (spojka vedoucí kolem řitecké úpravny vody ).
Povrch ulice Průběžné a část ulice Dvorská bude upraven štěrkovou vrstvou ( jedná
se o spojení ulice Zahradní s ulicí Spojovací za S-Clubem ).
Byl opraven nájezd do ulice Zahradní z ulice Pražská a opravena část ulice Líšnická ( u Mateřské školky ).
Byla pročištěna část dešťové kanalizace, pod napojením ulice Zahradní na ulici
Všenorskou .
V nadcházející době bude provedena výměna nesvítících výbojek pouličního osvětlení. V lokalitě "Bučina" byla již tato výměna provedena. Nesvítí zde pouze jedna
pouliční lampa, ze které bylo zcizeno veškeré elektrické vybavení a je nutno ji znovu vystrojit. Seznam všech současných závad na veřejném osvětlení byl předán firmě, která provede opravy. Prosím občany, aby v případě nově vzniklých závad (nesvítících výbojek) upozornili OÚ Řitka, p. Dvořáka, tel. 318 592 289.
Děkuji tímto p. Jiřímu Šuligojovi, který vždy ochotně se svojí technikou (bagr) vypomůže obci při zemních pracích (práce na úpravně vody, čištění dešťové kanalizace, nakládání a skládání materiálu). Jakoukoliv odměnu za tyto práce vždy
s úsměvem odmítá. Ještě jednou upřímně děkuji.

Sběr nebezpečného odpadu proběhne v naší obci dne 20.října 2007 od 10:30 do
11:00 hodin u nákupního střediska. Jedná se o sběr tohoto nebezpečného odpadu :
- elektronika
- pneumatiky
- akumulátory
- barvy, ředidla
- léky
Současně s tímto sběrem proběhne i sběr velkoobjemového domácího odpadu ( matrace a.j. ) Kontejner na tyto odpady bude přistaven dne 20.října 2007 od 9:00-11:30 hodin též u nákupního střediska.


Antonín Dvořák
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Líšnická škola informuje












S novým školním rokem se vracíme i my se zprávami z naší školičky. Školní rok
začal v pondělí 3.září, kdy po úvodním přivítání z úst paní ředitelky Heckelové
promluvil pan starosta a proběhlo slavnostní uvítání našich dvou prvňáčků: Barunky
Scheibové z Líšnice a Šimůnka Fryčka ze Řitky. Poté se žákům dostalo poučení o
bezpečnosti silničního provozu od příslušníků policie, kteří žákům také přinesli malé dárečky.
V novém školním roce došlo k malým změnám v učitelském sboru, odešla paní učitelka Hana Milerová a po mateřské dovolené se vrátila Alena Fialová, která se stala
třídní učitelkou 1.a 2.ročníku a zároveň ve všech třídách vyučuje angličtinu. Třídní
učitelkou 3. a 4. ročníku je Zuzana Valešová, která též vede všechny výtvarné a rukodělné kroužky a 5.ročník je pod ochrannými křídly paní ředitelky Aleny Heckelové.
V letních měsících započala dlouho očekávaná a nejen žáky nadšeně přivítaná rekonstrukce a přestavba školního bytu na výdejnu obědů a klubovnu. Panuje tam čilý
pracovní ruch, a tak se možná již po novém roce nebudou děti přesouvat na oběd do
řitecké mateřské školky, ale poprvé za 311 let, se naobědvají ve své škole. Na tuto
chvíli se všichni moc těšíme a doufáme, že s námi tento významný okamžik náležitě
oslavíte. Při této příležitosti děkujeme rodinám Kašpárkových a Vodákových, které
se zcela z vlastní iniciativy rozhodly a uspořádaly sbírku sponzorských darů, a především pak všem těm, kteří na tuto sbírku přispěli! Každá vybraná koruna pro nás
má velkou cenu a nesmírně si vážíme každého, který sáhl do své kapsy a dle svých
možností přispěl. Děkujeme!
Kromě toho chceme též poděkovat panu Stauchovi za zhotovení mříží do oken a
líšnickým hasičům za pomoc s jejich montáží.
I v letošním roce nás čeká celá řada školních i mimoškolních akcí. V rámci projektového vyučování se s žáky budeme věnovat tématu multikulturního vzdělávání a
výchovy proti rasizmu a xenofobii, čeká nás škola v přírodě i netradiční pojetí výuky tělesné výchovy. Opět jsme navázali spolupráci s Golfovým klubem Líšnice, a
tak se žáci v rámci tělesné výchovy věnují celý podzim a celé jaro golfu. V zimě nás
také čeká kurz plavání v Příbrami a bruslení na zimním stadionu v Dobříši.
6.10. 2007 se uskuteční letošní první fotbalové klání mezi žákyněmi a žáky školy a
jejich rodiči. Zatímco tatínkové nasazují svůj život v lítém boji, maminky navaří a
napečou dobroty a pak družně sedí, povídají a konzumují. Že jde o velice příjemné
sobotní setkání se můžete přesvědčit i vy sami, a to na hřišti Na Ladech na Řitce. Za
další dva týdny, tedy 20.10 2007 se chystá námi oblíbená drakiáda. Každý ručně vyrobený drak bude po zásluze odměněn, ale přivítáme všechny nadšené účastníky i
s draky koupenými. Jen doufejme, že nám bude foukat trochu více než vloni, což
zjistíme v 15 hodin na hřišti u dálnice. Těší se na vás paní učitelka Valešová, jejíž
heslo zní:"Budu běhat s drakem, jako každým rokem!"
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Na závěr takto veřejně gratulujeme všem žákům naší školy k nadlidskému výkonu –
žáci zvítězili ve sběru starého papíru, sebrali celkem 14850kg, což je 455kg na jednoho žáka. Vyhráli televizi s DVD přehrávačem, která bude umístěna v nově vznikající klubovně. Děkujeme všem, kteří k našemu vítězství přispěli a doufáme, že se i
letos budou všichni činit a na své vítězství opět navážeme.
Další informace o aktuálním dění v naší škole najdete na www.zslisnice.cz.
Alena Fialová - učitelka

Kroužky
Pondělí:
Úterý:
Středa:

Ruční práce
14:30-16:00 (pí. vych. Brožová)
Kutílek
14:30-16:00 ( pí.uč. Valešová)
Francouzský jazyk
14:30-15:00 (pí. vych. Brožová)
Sportovní hry
15:00-16:00 (pí. vych. Brožová)
nebo
Kroužek digitální fotografie a informatiky
Výtvarný kroužek
14:30 – 16:00 (pí. uč. Valešová)
Čtvrtek:
Rybářský kroužek
16:00 – 18:00 (p. Stauch)
Keramika
15:00 - 16:00 (pí. uč. Valešová)
Taneční gymnastika
14:30-15:30 (pí. Matoušková)
Pátek:
15:45-16:30 (pí. Matoušková-předškoláci)
Flétna
(sl. Terezka Mašková)
Divadelní kroužek
(sl. Terezka Mašková)
Podrobnější informace Vám sdělí na uvedeném kontaktu !!!

Kontakt:
ZÁKLADNÍ ŠKOLA LÍŠNICE, okres PRAHA – ZÁPAD, 252 10 Mníšek pod Brdy
tel./fax.-318592657, e-mail - zslisnice@centrum.cz, WWW-www.zslisnice.cz

Z historie obce Řitka a jejího okolí
V minulém čísle řiteckého zpravodaje byl pod tímto nadpisem uveřejněn popis cesty
parníkem po řece Vltavě z Prahy na Slapskou přehradu. Vážený čtenáři, chtěl bych se
dnes v této stati ještě k řece Vltavě vrátit a nahlédnout s Vámi do dávné minulosti, kdy
se podařilo našim prapředkům, Vltavu splavnit a kdy byla využívána jako hlavní dopravní tepna, zásobující především Prahu různým zbožím a materiálem.

Řeka - cesta
Vltavská vodní cesta dopravovala v nejstarších dobách výhradně dřevo. V počátcích
českého státu zmizely lesy v bezprostředním okolí Prahy a spotřebu dříví v srdci království bylo třeba zajistit dovozem ze vzdálenějších krajin. Splavování dřeva po Vltavě
z oblasti středních a jižních Čech bylo nejjednodušší. Prvním spolehlivým dokladem
je až privilegium Jana Lucemburského vystavené v roce 1316 Starému Městu pražskému. Udělené právo spočívalo v tom, že veškeré dřevo dopravené po Vltavě muselo být
nejprve nabídnuto ke koupi Staroměstským a teprve pak ostatním zájemcům. Nebylo to
jenom dřevo, ale takřka všechna žula pražských mostů, velkolepých pomníků, praž3
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ských nábřeží i prosté dlažby připlula do hlavního města po této řece a byla vytěžena
v malých lomech v blízkém okolí Vltavy.
Přesně padesát let nato se objevuje další významný doklad, nařízení Karla IV. týkající se jezů a také systému cla. Otec vlasti tenkrát nařídil, že propusti v jezech musí mít
šířku 20 loktů ( tj. necelých 12 metrů ) a že musí být neustále udržovány v dobrém stavu. Již předtím zřídil tento panovník úřad přísežných mlynářů zemských, který měl dohlížet na všechny vodní cesty v Čechách. Nedlouho před svou smrtí se Karel IV. zabýval myšlenkou propojení Dunaje s Vltavou, dokonce už se prý s pracemi začalo, ale
panovníkovo úmrtí je překazilo.
Více zpráv o plavbě na Vltavě je až ze 16.století. Vedle dřeva splavovaného po vorech tu šlo hlavně o rakouskou sůl, jež se za vlády Ferdinanda I. začala dopravovat do
nitra Čech převážně po naší řece. Až do té doby sůl přepravovali formani po takzvané
zlaté stezce, což byla hlavní obchodní cesta z Prahy do Pasova. Jedna větev této cesty
procházela zřejmě naší obcí. Formani si zde mohli odpočinout, přenocovat anebo vyměnit unavené koně za čerstvé ve formanské hospodě zvané "Veselka". Sůl se přepravovala v soudcích, které byly staženy březovými obručemi. To proto, že železné by sůl
rozleptala a samozřejmě i proto, že to bylo levnější. Soudky, jmenované i bečky a někdy pro tento účel jako prostice, obsahovaly okolo 80 kg soli, vlastní nádoba vážila asi
7 kg. Ze solivarů v okolí Gmündenu se tyto soudky svážely k řece Travně, po níž se
splavovaly loděmi do Dunaje pod Lincem. Po Dunaji pokračovala plavba do města
Mauthausenu. Tady se náklad překládal z plavidel na vozy, které sůl dovezly do Českých Budějovic. Následující část cesty na sever šla opět po vodě. Vltava však pro systematickou vodní dopravu vyžadovala náročné úpravy. Splavnění řeky pro lodě předcházela revizní cesta po Vltavě solního úředníka Johanna Wuchnera z Gmündenu,
podniknutá v roce 1547. Práce, které bezprostředně potom následovaly, spočívaly dílem na odstranění nejzrádnějších balvanů a skalisek v řečišti a dále ve zřízení nových,
vhodnějších propustí ve čtyřiadvaceti jezech mezi Českými Budějovicemi a Kamýkem.
Propusti budovali Rakušané, povolaní sem od řeky Travné způsobem u nás dosud neznámým a proto pro odlišení od ostatních propustí, které na jezech zůstaly, jim lidé začali říkat němčiny.
Němčinami nesmělo proplout žádné plavidlo, které nevezlo "císařskou" sůl. Tyto
propusti byly udržovány z královské pokladny, zatímco původní propust si udržoval
majitel jezu (většinou mlynář). První loď, postavená v Českých Budějovicích též Rakušany od Travné, vyplula na upravené řečiště dne 28. září 1550 a pod vedením loďmistra
L. Feldhammera zdárně do Prahy dopravila 125 soudků soli. Sůl ovšem nepotřebovala
jenom Praha a tak byly na Vltavě u významnějších cest přetínajících řeku, budovány
císařské sklady soli - solnice. Vedle nejjižněji položené solnice v Českých Budějovicích to byla zvlášť významná solnice v Týně nad Vltavou. Po ní následovala solnice ve
Žďákově pod Orlíkem a další zvaná Kovárna poblíž Zrůbku, od níž se rozbíhaly silnice
do Dobříše, Příbrami a Sedlčan. Sedlčansko bylo dále zásobováno ze solnice ve vsi
Oboz. Poté už byl sklad soli až v Praze, na místě, kde v 19. století vzniklo Národní divadlo.
Problémy byly s prázdnými loděmi. Některé se využily pro další dopravu po Vltavě
a Labi a nepočítalo se již s jejich návratem, ale většinou se pro ně odbytiště nenacházelo. Tehdy bylo nutno odvléci loď nazpět koňským potahem. Se soustavnou úpravou
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toku bylo tedy nutno budovat i stezky pro koně a mýtit z břehů stromoví, které bránilo
vlečnému lanu. Stavění a udržování potahových stezek bylo v hluboce zaříznutém vltavském údolí značně obtížné. Bránila tu především četná skaliska spadávající kolmo
do řeky. Pod nimi se v nejstarších dobách stavěly dřevěné ochozy, zvané sruby nebo
také lavice, po kterých koně překážku obcházeli. Sruby však často poškozovaly povodně a jarní odchod ledů - dřenice. Potahové stezce se říkalo královka, protože byla budovaná nákladem královské komory, častěji však šífárna, podle šífů-lodí. Od 19.století po
velkorysých úpravách vltavského toku řadou podélných hrází pak často lidé říkali "jdu
po navigaci". Pro udržování potahových stezek byli hned od počátku jejich vzniku
ustaveni cestáři, z nichž každý se staral o svěřený úsek. Obtížná doprava lodí proti
proudu způsobila, že se sůl začala dopravovat do nitra země více na vorech. Solní úřad
v Týně nad Vltavou vyplácel peněžní odměnu plavcům, kteří přijali náklad beček se
solí na svůj vorový pramen a to podle dopraveného množství. Tato odměna však příliš
velká nebyla a tak plavci přijímali na prameny raději všechno možné jiné zboží než sůl.
Když se situace vyhrotila natolik, že týnská solnice byla soustavně nabitá k prasknutí a
přitom v Praze byl soli nedostatek, zasáhl rázně císař Rudolf II. Dne 25.září 1592 vydal
mandát, kde nejdřív zdůraznil, co nákladů musela císařská pokladna vynaložit na
splavnění řeky, ale pak přišlo strohé nařízení : …. abyste také potud, dokavadž by
všecka sůl naše, kterouž tu v Tejně nad Vltavou nyní i budoucně míti ráčíme, dolů ku
Praze splavena nebyla, na prameny a dříví vaše žádného obilí ani co jiného nenakládali
a dolů neplavili pod propadnutím takového dříví, obilí aneb jakékoliv nákladu, než toliko sůl naši …. V pokračování výnosu se praví, že jen tehdy, pokud by v týnském skladu už žádná sůl nebyla, mohou si plavci přibrat na pramen jiné zboží.
Přijímání beček se solí na prameny se tedy stalo povinností, kterou plavci jen těžko
mohli obejít. I když úprava vltavské vodní cesty v dobách Ferdinanda I. byla průkopnickým činem, přesto naše řeka zůstávala ještě dlouho potom pro plavce nebezpečná.
Slibně započatá lodní doprava pozvolna ustávala, zejména pro nedostatek údržby vodní
cesty, až po příchodu 17. století takřka zanikla. Největší překážkou vltavské plavby byly odedávna Svatojánské proudy. Tento úsek Vltavy patřil k panství Hradišťko, které se
od roku 1638 stalo majetkem pražského Strahovského kláštera. Jeho tehdejším opatem
byl olomoucký rodák Kryšpín Fuk a právě s touto osobností se otevírá další významná
kapitola splavňování Vltavy. Schopný organizátor Fuk nabídl císaři Ferdinandu III., že
zrádné Svatojánské proudy (tehdy se ještě říkalo jen Proudy) splavní, aniž by k tomu
potřeboval nadměrné peněžité náklady. Císař nabídku přijal a ač stále ještě zuřila třicetiletá válka - psal se rok 1640 - poukázal mu na tento účel tři tisíce zlatých. To byl
pakatel proti tomu, nač odhadovali úpravy ožehavého úseku Vltavy jiní odborníci.
Podnícen zájmem dal se Kryšpín Fuk okamžitě do díla. Ještě téhož roku Proudy několikrát projel a prozkoumal jejich břehy. K jedné cestě vzal s sebou pražského malíře Davida Altmanna z Eidenburgu, který pak zhotovil panoramatický nákres Vltavy z Prahy
až do Svatojánských proudů. Jeho panorama je 2,7 metru dlouhé a 26 cm široké a
zvlášť tehdejší Proudy se v něm jeví vysoce dramaticky, řekli bychom až fantasticky.
V podstatě však nákres ukazuje nejdravější vltavské peřeje tak, jak tehdy opravdu vyhlížely - s množstvím skalních útesů, ostrovů a balvanů rozesetých v řečišti. Dost možná, že to byla Fukova iniciativa, která podnítila císaře Ferdinanda III., aby ve svém
mandátu, vydaném 6.listopadu 1640 uvedl i tato slova :" …. aby bylo pomoženo
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Českému království, jež je v bědném stavu, má býti jeho hlavní řeka Vltava, pokud to
dovolí hloubka vody a situace toku, upravena pro lodní dopravu." Opat Fuk zadal nato
u malíře Altmanna vypracování druhého exempláře panoramatu Vltavy, k němuž připojil obsáhlý komentář k uskutečňovaným a zamýšleným navigačním pracím. Tento elaborát pak 1.prosince 1640 odeslal do Vídně císaři. Ve svém komentáři se Kryšpín Fuk
zmiňuje o troskách kamenných hradeb vystupujících z řečiště i o mohutných dubových
trámech, zbytcích starých plavebních úprav. Tato díla z poloviny 16. století zanikla pro
zcela zanedbanou údržbu. Obnova splavnosti Vltavy ve Svatojánských proudech
úspěšně zahájená schopným strahovským opatem navázala na tato stará díla a
v mnohém je technickou dokonalostí předčila. Fukovy úspěchy a jeho chuť k dalšímu
podnikání mu přinesly císařův patent (vystavený 11.června 1641), jímž je pověřen
k splavnění celého vltavského toku. Okamžitě po obdržení listiny se Fuk vypravil na
lodi s potahem proti proudu řeky, až dosáhl Českých Budějovic. Zpráva z této průzkumné cesty, doprovázená vlastním Fukovým nákresem, konstatuje, že většina propustí na jezech je ve špatném stavu, právě tak jako potahové stezky a opět je tu konstruktivně na
vržen obnova. V srpnu tohoto roku předložil prezident dvorské válečné rady hrabě Šlik
Fukovu zprávu císaři a výsledkem bylo, že státní pokladna uvolnila veškeré požadované finance. Kryšpínu Fukovi se otevřely dveře k novému podnikání na řece, jež ho, jak
vše ukazuje, těšilo víc než spravování kláštera a všechny církevní záležitosti. Po dlouhém údobí, kdy Vltava byla bez lodní dopravy, měl opět nastat obrat. Dne 7.října 1641
vypravil Kryšpín Fuk z Prahy proti proudu dvě velké solné lodě. První měla sedm členů
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posádky a táhlo ji sedm koní, na druhé bylo šest plavců. Po pěti dnech dosáhly lodě
Týna nad Vltavou a šestého dne Českých Budějovic. Zpáteční cesta do Prahy trvala už
jen dva dny. V řece stále ještě zůstávalo mnoho nebezpečných míst, zvláště zrádných
kamenů a proto zde práce probíhaly ještě takřka celý následující rok. Osvědčilo se při
nich Fukovo zdvihadlo, dřevěný jeřáb s kladkostrojem, kterým se z řeky vytahovaly
jednotlivé kameny. Je zaznamenána epizoda, nehoda při této práci. Poblíž Cholína se
zlámala osa hlavní kladky a celý kladkostroj, na němž už visel veliký kámen, se zřítil
do řeky. Jen šťastnou náhodou se tenkrát nikomu z dělníků nic nestalo. Kovář
v Županovicích pak kladkostroj uvedl zase do pořádku. Na počest ukončení Fukových
splavňovacích prací byl v srpnu 1643 na skalisku Sedlo, čili Horním slapu Svatojánských proudů, vztyčen památník. Byl to sloup z tvrdého pískovce ukončený železným
císařským orlem, s latinskými nápisy vytesanými na dvou stranách soklu.
Z knihy " Zmizelá Vltava ", kterou napsal známý spisovatel Jan Čáka, vybral, upravil
a něco připsal - Antonín Dvořák

Houbařská vášeň aneb největší hřib
Tak už konečně rostou, vítali mě kamarádi, když jsem přišel jako každý čtvrtek
vpodvečer poklábosit do své oblíbené hospůdky a vypít přitom pár piv. Na důkaz svého
tvrzení sáhl jeden z nich pod lavici a vytáhl koš plný hřibů. Rostou v lese úplně všude,
dodal a nemusíš ani moc hledat. Srdce se mi při pohledu na plný koš silně rozbušilo a
protože jsem měl dovolenou, už se ráno vidím na svých houbařských místech v hustém
smrčí brdských lesů. V rohu místnosti seděl u stolu jakýsi vousatý člověk, snad chatař,
snad tremp a klimbal nad půllitrem zvětralého piva. Slova mého přítele, která právě
pronesl ho probudila, otřásl se, otevřel oči a povídá. "Když roste hodně hřibů, bude
válka. Před první a druhou světovou také rostly, vyprávěl mi to můj děda, vozil je tenkrát na trh na trakaři. Dnešní doba je špatná, zástupci světových velmocí se stále jenom
hádají a dohoda žádná ! "
Po této vyčerpávající řeči upil trochu zvětralého piva a jeho hlava opět klesla nad
půllitr a znovu usnul. Nevěnoval jsem této řeči mnoho pozornosti a pustil se do debaty
se svými kamarády. V mé hlavě se však stále honily myšlenky jenom okolo hřibů a bylo mi jasné, že druhý den brzy ráno musím jít na houby. Mám svá houbařská místa
hluboko v brdských lesích a tak je třeba jet pár kilometrů autem, ale vyplatí se to. Není
zde tolik lidí a člověk se může věnovat nerušen houbařině a nikdo vás nenutí pospíchat,
což se při houbařině nemá.
Nerozléhá se zde křik a pískání "pražáků", u kterých mi často připadá, že nejezdí do
lesa hledat houby, ale spíše sami sebe, což dokazují svým hulákáním :"Máňó, Frantó!".
A tak ráno zajíždím ke kraji lesní silničky a parkuji. Na má oblíbená místa je to odtud ještě asi půl hodiny pěšky. Vcházím do lesa prostoupeného ranní mlhou, vdechuji
svěží lesní vzduch, z něhož je cítit vůně hub. Slunce, které právě vyšlo nad obzor mi
předvádí neopakovatelné, fantastické, světelné divadlo. Na obrovské filmové plátno
tvořené mlhou promítá stíny staletých, obřích lesních velikánů. Několika slunečním
paprskům se co chvíli daří proniknout mlhou, aby jako divadelní reflektor osvítily a
rozzářily barevné listí na některém z okolních stromů a po chvíli pozvolna vyhasly, aby
za okamžik opakovaly stejnou scénu na jiném místě a v jiných barvách. Na dlouhých
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stéblech trávy, která se
otírají o mé nohy, tyto
paprsky rozsvěcují a zase
pomalu zhasínají zářivé
kapičky ranní rosy. Moje
nohy co chvíli sklouznou
po vlhkých kořenech
stromů, které se pode
mnou kroutí jako tajuplní
pohádkoví
hadi.
Po
krásné procházce tímto
pohádkovým lesem jsem
konečně
na
místě.
S obrovskou
nedočkavostí a pochybami, zda vůbec nějaké
houby najdu, pronikám
skloněn
mezi
větve
hustého smrčí. Již po pár
metrech nacházím na prosvětlené mechové mýtince první hříbky. Vůbec mi nevadí, že
mám promáčená kolena, protože klečím ve vlhkém mechu. V této poloze můj pohled
pátrá pod okolními stromy. Ve svém okolí vidím další hlavičky hřibů, zatímco moje
ruce páčí hřiby z mechu přede mnou . Pod asi pět metrů vzdálenou břízou na mě svítí
červené hlavičky křemenáčů. Přestávám vnímat okolí a ztrácím i pojem o čase, jsem
jenom já a houby. Můj koš se pomalu plní, probírám se z houbařského opojení, až
když houby začínají padat přes okraj koše. Slunce zatím vystoupalo vysoko na oblohu,
je krásný den pozdního léta. Vycházím z lesa na obrovskou, konce nemající paseku. Na
jejím okraji vždy nacházím veliké hřiby, na které mám v kapse připravenou plátěnou
tašku. Již dopředu cítím tu vůni a chuť smažených hřibových řízků, na kterých si pochutnám večer při sledování televize . Náhle ale moji pozornost od sbírání hub odpoutává zvláštní stavba ležící na velmi vzdáleném obzoru. Připomíná chrám daleké budoucnosti, místo bání věží je na stavbě umístěna obrovská lesklá koule. Okamžitě je mi
jasné o jakou stavbu jde, vždyť před pár lety se o ni vedly nekonečné diskuse, jak mezi
našimi občany, tak i mezi světovými velmocemi. Dnes ji tedy vidím poprvé na vlastní
oči. Náhle mé oči oslepil na pár sekund obrovský světelný záblesk. Stavba na obzoru
zmizela jako mávnutím kouzelného proutku. K letnímu nebi se zdvihá obrovská ohnivá koule. V mžiku se mi v mysli vybavuje dřevěná školní lavice venkovské jednotřídky
a uklidňující tvář pana řídícího, který mě již v první třídě učil, jak se v podobné situaci
zachovat. A zachoval jsem se přesně tak, jak nás učil. Zalehl jsem za velký kámen, dlaní levé ruky si chráním týl. Pravou rukou k sobě bezděčně přitahuji koš hřibů. Nade
mnou právě rozevírá mezi letními oblaky svou mohutnou hlavu ten největší, nejnebezpečnější a nejjedovatější hřib na světě. Okolo mě se otevírá peklo, z mé mysli pomalu
mizí houbařská vášeň a současně s ní mě opouští i mé vědomí.
Antonín Dvořák
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Společenská kronika
V říjnu 2007 oslaví významná životní jubilea tito naši spoluobčané

4.10.
16.10.
23.10.
24.10.

pan Ivo Hloch
pan František Kálal
paní Marie Differenzová
paní Renata Hovorková

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