Zpravodaj obce Řitka č. 7-2007

Motto:
Egoistická chamtivost naplní sice tvou peněženku a zvýší tvou úroveň,ale před
Bohem zůstaneš bláznem, který se ve smrti ověšuje plechem.
J. Leppich

Informace z OÚ
Dne 27.6.2007 proběhlo v Měchenicích shromáždění starostů mníšeckého regionu.
Byli jsme tajemníkem svazku seznámeni s přípravou projektu tří nových cyklotras,
z nichž jedna povede přes naši obec.
Byl vyvrtán nový vrt jako náhrada za vrt č.1, který již není možno používat. Po vyřízení všech příslušných formalit bude tento vrt napojen na vodovodní řad. Také
práce na úpravně vody se blíží ke svému závěru. Bude třeba ještě vyčistit kulový
vodojem. Podle názoru zástupců firmy VaK Beroun by měla po těchto úpravách téct
z řiteckého vodovodu kvalitní pitná voda. Žádám tímto znovu občany Řitky,
z důvodů velkého sucha, šetřete prosím vodou.
Antonín Dvořák

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Řitka, konaného dne 12. 7. 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, Václav Mašek,
Omluveni:
0
Hosté:
viz prezenční listina

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

volba ověřovatelů zápisu
výstavba vrtu Ř1
příspěvky developerů na posílení technické infrastruktury obce
projednání podnětu ke změně územního plánu
návrh společnosti Řitka arch, a.s. na dokončení komunikací
projednání protihlukových opatření u silnice R4
knihovna – příjem dotace
výstavba pergoly a autobusové zastávky v centru obce
diskuse
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Zápis z jednání zastupitelstva obce
Ad 1) Volba ověřovatelů zápisu
Oproti zveřejněnému programu bylo navrženo doplnění programu o bod 5) návrh
společnosti Řitka arch, a.s. na dokončení komunikací, bod 7) knihovna – příjem dotace
a bod 8) výstavba pergoly a autobusové zastávky v centru obce.
Ověřovateli zápisu byli navrženi Miroslav Poláček a Zdeněk Smejkal.
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce souhlasí s doplněním programu jednání a s navrženými ověřovateli
zápisu,
kterými
jsou
Miroslav
Poláček
a
Zdeněk
Smejkal
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželo se 2,
Ad 2) výstavba vrtu Ř1
Starosta informoval, že na základě dřívějšího usnesení obecního zastupitelstva byly
v tomto týdnu byly zahájeny práce na výstavbě nového vrtu Ř1 (původní vrt je kvůli
poklesu vody a nedostatečnému vystrojení dlouhodobě mimo provoz), který zajistí navýšení stávajících zdrojů vody pro obecní vodovod. Po dokončení a vystrojení vrtu budou následovat zkoušky a projednání jeho kolaudace. Předpokládaná vydatnost tohoto
vrtu je 0,9l/s
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce bere zprávu starost na vědomí.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 1,
Ad 3) Příspěvky developerů na posílení technické infrastruktury obce
Obecní zastupitelstvo schválilo na základě žádosti společnosti Albemi, s.r.o. v únoru
2007 podmínky pro stanovení příspěvků developerů, které budou investovány do rozvoje a údržby obecní infrastruktury a občanské vybavenosti obce.
Zastupitelé projednali seznam nutných investic do technické infrastruktury obce, které byly vyvolány buď zjištěnými poruchami a nedostatky stávající infrastruktury, anebo
z důvodu nutnosti podílet se na čerpání udělených dotací vlastními zdroji obce (viz.
příloha č. 4).
K dnešnímu dni oslovily obec v souvislosti s žádostí o výstavbu v souladu se schválenými podmínkami 3 společnosti : Albemi, s.r.o., Dvorská, s.r.o. a HVVP, s.r.o.
Starosta v souladu s §8 zák. č.159/2006 Sb. informoval zastupitele o svém majetkovém podílu ve společnosti Dvorská,s.r.o.
Byl projednán seznam vyčíslených příspěvků jednotlivých firem (viz. příloha č. 5 a
6). S výjimkou společnosti Albemi, s.r.o. jsou žádosti zbývajících firem v souladu
s územním plánem obce. Společnost Albemi, s.r.o. ve svém návrhu navrhuje nad rámec
územního plánu nahradit pás izolační zeleně protihlukovým opatřením, v rámci kterého
vybuduje v tomto místě cestu pro pěší a cyklisty a dále nabízí plnění nad rámec podmínek obce. Z porovnání v příloze č.6 vyplývá, že příspěvky výše uvedených společností
v celkové výši 3.596 tis Kč umožní realizovat uvedené nutné investice v celkové výši
2.474 tis Kč, a na další rozvoj bude mít obec k dispozici cca 1.122 tis Kč, přičemž
v systému vodovodu vznikne nad rámec navýšené spotřeby rezerva ve výši 0,4 l/s pro
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napojení zbývajících již zainvestovaných pozemků v obci (cca 52 parcel) a
v potřebném rozsahu se zvýší i kapacita čistírny odpadních vod.
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smluv ve smyslu nabídky společností Albemi, s.r.o., Dvorská,s.r.o. a HVVP, s.r.o. (viz příloha č. 5 zápisu), v souladu
s podmínkami dohodnutými obecním zastupitelstvem v únoru 2007 za předpokladu, že
záměry společností splní podmínku koeficientu plochy zastavěnosti v daném území,
což svým stanoviskem potvrdí zpracovatel územního plánu. Zastupitelstvo požaduje,
aby správnost textu smluv po právní stránce potvrdil právní zástupce obce.
Obecní zastupitelstvo souhlasí se začleněním změny využití území ve vlastnictví
společnosti Albemi, s.r.o. v rámci projednávané změny územního plánu z využití pro
pás izolační zeleně na zahrady obytných domů.
Zastupitelstvo obce tímto schvaluje změnu rozpočtu obce v souladu s tímto bodem
jednání, tzn., že v rozsahu dle přiložených příloh souhlasí s navýšením rozpočtu obce
na straně výdajů o částku 2.474 tis Kč a na straně příjmů o částku 3.596 tis Kč.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 1,
Ad 4) Projednání podnětu ke změně územního plánu
Starosta přečetl dopis společnosti Ablon, s.r.o. (viz příloha č.7), která se stala vlastníkem významné části území na katastru obce Řitka (tzv. Jižní Stráně) a která vyzvala
obec ke spolupráci v rámci přípravy projektu zástavby v této lokalitě. Vzhledem
k rozsahu dané lokality bylo konstatováno, že před vydáním jakéhokoliv souhlasu
s výstavbou musí být zcela jednoznačně vyřešeny otázky dostatečného zásobování pitnou vodou, řešení technické infrastruktury, udržení dešťové vody v lokalitě, dopravní
obslužnost, architektonické řešení vzhledem k pohledové exponovanosti lokality, etapizace výstavby (návaznost na podmínku splnění závazků z předchozích etap) a investice
do občanské vybavenosti obce (obchody, školy, sportoviště apod.). Z tohoto důvodu je
lokalitu nutné před zahájením prací řešit komplexně a s investorem uzavřít dohodu, která obci zaručí budoucí plnění ze strany investora. Navrhuje se vytvoření skupiny, ve
které obec bude zastupovat zpracovatel územního plánu ing. P. Starčevič, jehož písemný návrh byl přečten a tvoří přílohu zápisu č.8.
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo souhlasí s vytvořením pracovní skupiny, ve které bude zájmy obce po
odborné stránce zastupovat zpracovatel územního plánu Ing. Arch. Petr Starčevič, spolu se zástupci obce, kterými byli zvoleni Ing. Ivana Černá a Miroslav Poláček. Tato
skupina je připravena na základě výzvy společnosti Ablon, s.r.o. k jednáním, jejichž
výsledkem bude doporučení pro rozhodnutí zastupitelstva o případné výstavbě v této
lokalitě. Náklady na takto provedené služby a práce se budou řídit dle honorářového
řádu.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 1,
Ad 5) návrh společnosti Řitka arch, a.s. na dokončení komunikací
Zástupce společnosti Řitka arch a.s., Ing. Alexandr Jaroševský oslovil obec v rámci
jednání o realizaci a dokončení závazků vyplývajících z dohod v rámci projektu Pod
Bučinou a Jižní stráně 1.etapa mezi Obcí Řitka a společností Řitka arch, a.s..
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Dokončení komunikací v lokalitách Pod Bučinou a Za Štěpnicí (Jižní stráně 1.etapa)
navrhuje Řitka arch, a.s. buď převodem na obec ve stávajícím stavu s tím, že obci současně poskytne finanční částku, potřebnou na jejich dokončení, nebo zajistí dokončení
komunikací na vlastní účet a tyto poté převede obci, přičemž první varianta by obci
umožnila variantně řešit jak postup dokončování jednotlivých lokalit s ohledem na zatížení stavební mechanizací, tak i své financování. V rozpravě bylo konstatováno, že
komunikace není zkolaudovaná a některé její části vykazují nedostatky (nevyřešená
likvidace dešťových vod v ulici U Čistírny, nebo výše posazené vpusti dešťové kanalizace v lokalitě Pod Bučinou). Převzetí nedokončené komunikace bez záruky by mohlo
být pro obec rizikem.
Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo požaduje aby investor dokončil komunikace na svůj náklad
v rozsahu, který byl deklarován v projektové dokumentaci a popsán v dohodách uzavřených s obcí. V lokalitě Za Štěpnicí požaduje před dokončením poslední vrstvy vyřešit odvodnění příjezdové komunikace horskou vpustí do souběžné vodoteče.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželo se 0,
Ad 6) Projednání protihlukových opatření
Obec obdržela k vyjádření dokumentaci na stavbu protihlukové zdi (investor ŘSD
ČR), která oproti požadavkům obce byla zkrácena z 1800m na cca 180m(!) a je umístěna u stavebnin a autobusových zastávek u silnice R4. V dokumentaci se hluková studie
odvolává na numerický model a ne na dlouhodobé měření. Zároveň řeší odstranění tzv.
staré hlukové zátěže, což znamená, že s ohledem na stáří komunikace jsou pro protihluková opatření povoleny vyšší limity. Stavební komise ve svém stanovisku návrh
odmítla a požaduje provedení dlouhodobého měření hluku.
Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s podniknutím všech zákonných kroků, které povedou
ke snížení hlukové zátěže obce od rychlostní komunikace R4 a to včetně provedení potřebných měření.
Hlasování: pro 8, proti 1, zdrželo se 0,
Ad 7) Knihovna – příjem dotace
Obec obdržela dotaci z rozpočtu Středočeského kraje (rozhodnutí č.
SJP/76504/2007/KUSK) ve výši 20.000,-Kč na výstavbu místní knihovny.
Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s přijetím dotace (č. SJP/76504/2007/KUSK) za podmínek stanovených poskytovatelem dotace a pověřuje starostu obce podpisem potřebných dokumentů.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 1,
Ad 8) Výstavba pergoly a autobusové zastávky v centru obce
Byl představen návrh ing. J. Káby na rekonstrukci autobusových zastávek v centru
obce a výstavbu pergoly, na které obec získala v tomto roce dotaci z programu POV, ve
výši 121 tis Kč. Obec se na celkové investici musí podílet z 50%.
Usnesení k tomuto bodu:
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Obecní zastupitelstvo souhlasí s přijetím této dotace, schvaluje předložený návrh a
pověřuje stavební komisi zajištěním potřebných povolení a zorganizováním výběrového řízení, tak aby realizace byla dokončena a vyúčtována do konce roku.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 1,
Ad 9) Diskuse:
V diskusi vystoupil pan František Prošek a paní Tomanová s následujícími dotazy a
podněty :
- Na dotaz ohledně veřejného osvětlení v lokalitě Štěpnice bylo sděleno, že se připravuje jeho převod do vlastnictví obce a následně se předpokládá se okamžité připojení a zprovoznění (výhled cca 2 měsíce).
- Bylo upozorněno, že v době dešťů stéká značné množství vody z okresní silnice
(Všenorská) do ulice K Čistírně, která je zanášena bahnem. Pan Šuligoj informoval,
že problém může být se zanešeným žlabem podél silnice, který je ve správě SUS
Kladno a s ohledem na fakt, že je v něm položen telefonní kabel jej není možné svépomocí čistit (nikdo nezná hloubku jeho uložení). Obec vyzve SÚS Kladno ke zjednání nápravy.
- Byl vznesen návrh na posunutí značky "Obec Řitka" na okraj obytné lokality, aby se
v tomto úseku alespoň částečně snížila rychlost vozidel na úzkém a nepřehledném
úseku. Obec v rámci svých rozpočtových možností zajistí příslušná povolení a osazení značky.
- Na dotaz ohledně likvidace bioodpadu ze zahrad (posekaná tráva, větve) bylo sděleno, že je zcela nepřípustný stav, který mnozí občané praktikují, tzn. že posekanou
trávu a odpad buď dávají do popelnic, nebo je ukládají na cizí sousední neoplocené
pozemky. Likvidaci tohoto odpadu musí zajistit vlastník nemovitosti buď kompostováním, nebo prostřednictvím k tomu oprávněné firmy. Více informací na
www.komwag.cz , www.bioodpady.cz , nebo www.psas.cz.
- Na připomínku ohledně hluku u čistírny odpadních vod bylo sděleno, že technologie
byla provedena dle schváleného projektu a v provozu ČOV, který probíhal dříve než
byl zahájen prodej parcel v této lokalitě nedošlo k žádným změnám. Obec tento fakt
s ohledem na své možnosti zohlední v rámci výše popsaných plánovaných úprav čistírny odpadních vod.
- Byl vznesen dotaz, zdali obec neplánuje spojit lokalitu Za Štěpnicí s centrem obce
jinou trasou (zejména pro pěší a kočárky), než po okresní silnici, která je úzká a nepřehledná a značně frekventovaná (autobusy, nákladní doprava apod.). Bylo odpovězeno, že obec v současné době takový projekt nemá, a to ani v rozpočtu, ale
v rámci výše uvedených developerských projektů (bod 3 tohoto zápisu) se bude snažit takové řešení zajistit.
V Řitce dne 12.7.2007
Pavel Zeman - starosta obce
Zapsala: Ivana Černá
Ověřovatelé zápisu: Miroslav Poláček, Zdeněk Smejkal
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Dopisy čtenářů
Rozhodla jsem se napsat tento článek pro všechny milé lidičky, bydlící v naší Řitce.
Záměrně píši pro milé lidičky, protože kolem nás žije i pár těch opačných. Konec konců možná jsem se ve veřejné nelibosti nechtěně ocitla i já sama ……….. Pro upřesnění
- v sobotu 14. července jsem měla "kulaté" ☺ narozeniny.
Ještě před dvěma lety jsem si říkala (možná tak, jako většina z nás), že od "určitého"věku by se snad narozeniny ani neměly slavit. Ale věřte mi, že si teď vážím každého prožitého roku, více než kdy jindy.
Na zahradě u nás se v ten den sešli moji přátelé. A protože k narozeninám patří i překvapení – i já jsem se jednoho dočkala - opravdového překvapení, o jehož "rozsahu"
jsem neměla skutečně vůbec tušení. Stalo se to, že se můj velký kamarád, pro mne výborný zpěvák a také "budoucí soused" domluvil se svými přáteli, kolegy z divadla a
splnil mi tajné přání - společně mi na živo zazpívali. Byla to vážně nádhera a když jsem
se rozhlédnula kolem sebe, měla jsem pocit, že je s námi snad polovina obyvatel naší
Řitky a hlavně, že se všichni úžasně baví. I v následujících dnech jsem se o tom skutečnostně přesvědčila…..
Věřte mi, že mne v tu chvíli nenapadlo, že v sobotu 15 minut po 22 hodině by tyto
krásné melodie mohly někoho rozladit. Napadne vás možná, že jsem mohla naši akci
nahlásit nebo alespoň někdo z nás. Ale mělo to být překvapení a navíc to byla rodinná
zahradní oslava s přáteli s kratičkou produkcí do 22.hodiny. Navíc jsem opravdu do
poslední chvíle netušila "co se pro mne chystá".
Nehlučeli jsme, jen se u nás úžasně zpívalo a to, že se přišli podívat a poslouchat i
další z vás, bylo určitě jen dobře.Vždyť není to velká škoda, že se v takovém klidu a
pohodě dokážeme všichni sejít možná jen před vánoci u rozsvěcení stromku na návsi
??? Vám všem, kteří jste měli pocit, že to bylo super – velký dík….
A protože jsme se překvapivě všichni dočkali, na jedno konkrétní udání, i kontroly
Policie ČR, ráda bych se omluvila těm, které "můj dárek" rušil! Zároveň bych chtěla
onomu dotyčnému poděkovat za skvělý nápad, nám naši malou oslavu takto zpříjemnit.
Myslím, že ani netušil, jak přesné bylo načasování příjezdu hlídky, které se přesně hodilo do programu a které nás všechny přítomné opravdu pobavilo.
Ale věřte, že to byl
s největší pravděpodobností
jeden člověk stojící proti vám
všem, kteří jste si to užili. Je
více než milé……….a o
mnohém to napovídá…..
Proto jsem napsala tento
příspěvek pro ty milé lidičky,
kteří si řekli :"…bylo to moc
fajn…" a přišli nás podpořit.
Děkuji
Jana Matoušková
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Společenská kronika
V Srpnu 2007 oslaví významná životní jubilea tito naši spoluobčané

2.8.
6.8.
20.8.
21.8.
22.8.
31.8.
31.8.

paní Božena Zemanová
paní Magdalena Klasovská
paní Jaroslava Poláčková
pan Václav Lácha
paní Zuzana Zubrová
paní Marie Linhartová
pan Jiří Fous

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

Z historie obce Řitka a jejího okolí.
Právě nadešla ta nejkrásnější část léta, čas prázdnin. A tak většina z nás odpočívá po
celoročním pracovním shonu a užívá se svými rodinami a dětmi všechny ty krásy, které
léto přináší. Je čas dovolených , čas cestování
, ale i lenošení a koupání se v prohřáté vodě
rybníků, řek, bazénů, ale i v mořských vlnách.
Je čas lesních procházek, navštěvování hradů
a památek. Čas podvečerních a nočních
posezení u táboráků, ohníčků a vater, ať již
doma na zahradě při grilování nebo s partou
trempů někde v hloubi lesa při zpěvu
s kytarou a opékání špekáčků. Přeji Vám
všem příjemné užívání těchto letních radostí.
Prázdniny se pomalu krátí a i léta ubývá a tak
za nějaký čas vpadneme znovu do životního a
pracovního shonu kolem nás. Začne nový
školní rok a povinnosti nastanou i našim
dětem. Přeji Vám příjemné prázdninové
počtení o tom , jak to bylo v našem okolí se
školní docházkou v dávné minulosti.

Jak se dříve chodilo do školy.
Zřizovati a vydržovati školy bylo v
dřívějších dobách ponecháno jedině církevním neb světským vrchnostem nebo obcím.
9
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Stávalo se pak dosti často, že školy, založené jednou či druhou stranou s nedostatečným
porozuměním, nedocílily žádného vyučovacího výsledku. První stopu školní činnosti v
Mníšku shledáváme až v době, kdy začalo působení vysokých škol pražských, založených v roce 1348. Přesto je nejstarší zpráva o mníšecké škole teprve k roku 1604, kdy
rektorem vysokého pražského učení byl Mistr Martin Bacháček z Nauměřic (15391612). Tento vysoce učený muž prodléval často na Mníšku jako host a byl ve věcech
školy a učitelů v písemném styku s mníšeckým pánem, rytířem Vratislavem z Mitrovic.
V téže době r. 1601 se stal mníšecký rodák mládenec Tobiáš Fabricius bakalářem

pražské akademie a později rektorem městské školy v Příbrami. Roku 1604 Vratislav z
Mitrovic, pán na Mníšku, užívaje nad ním vrchnostenského práva ho nutil, aby se ujal
správy mníšecké školy, neboť jej chtěl mít současně praeceptorem svého synka Jana
Zdeňka. Tobiáš Fabricius však neměl chuti k vyučování ve svém rodišti a tak se přímluvou Mistra Bacháčka i faráře Rosacia podařilo, že Vratislav z Mitrovic upustil od
svého úmyslu a přijal za rektora mníšecké školy a za praeceptora svého synáčka jakéhosi Němce. Fabricius dosáhl propuštění a výhostného listu z mníšeckého poddanství a
r. 1604 se usadil v Berouně jako radní písař. Později se tam oženil se zámožnou Benignou Mášovou a žil tam jako měšťan, který byl zařazen i do městské rady.
V této době byli učitelé přijímáni na oboustrannou pololetní výpověď, která se dávala o sv. Jiří a o sv. Havlu. Stálý plat měli velmi malý, ale za to jim byly poskytovány
deputáty, peněžité dary a od rodičů časté pomazánky. Děti samy přinášely do školy
kromě dříví k vytápění ještě každé soboty po bílém penízi (sobotáles) a někdy na křídu
(kretáles), jindy po groši na svíčky (kandeláles) a časem i jiné příspěvky, jako jarmarkáles, dušičkáles atd.
10
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Učitelé mívali vedlejší příjmy také z koled. Tak o Třech králích chodil učitel dům od
domu, svěcenou křídou všude psal písmena Tří králů K. M. B., zpíval ještě s dvěma
hochy a dostával peněžité dárky. O posvícení chodil učitel nebo jeho zástupce dům od
domu po koláčích a ve světnici zpíval s chlapci písně. Po přezpívání chlapec položil
knihu na stůl a hospodáři i jejich hosté na ni kladli dárky, hospodyně několik koláčů.
Někdy padlo i kus pečeně do koše, v síni čekající učitelově služce a po přátelském pobesedování se učitel ubíral dál. Za kostelní úkony byl honorován
zvlášť. Mimo to učitel chodíval po zpovědních cedulkách. Věřící odevzdávali zpovědní lístky, které dostali při velikonoční zpovědi od kněží. Chlapec nebo dívka, doprovázející učitele, za to dostali několik vajec do koše . Když roku 1639 byl Mníšek
vypálen od Švédů a škola vyhořela, byla přemístěna do panského domu do bývalé hospody. Chodilo do ní tehdy dvanáct dětí. Rodiče dětí odváděli školnímu mistru 12 korců
a 3 věrtele žita posnopného (místo školného) a od vrchnosti dostával učitel na měsíc 2
zl. Z kostelních výkonů se mu sešlo v roce 1712 úhrnem 9 zl. 38 kr. Povinná školní docházka byla od šesti do dvanácti roků, v létě se však na venkově chodilo do školy sotva
třikrát do týdne.
Učební osnova, může-li se to tak nazvati, byla chabá. Povinná školní docházka nebyla, děti podle toho také školu navštěvovaly. Výsledky vyučování byly takové, že žák,
vychodivší školu, neuměl řádně napsati ani své jméno. Stalo se na příklad v Líšnici, že
ani rychtář se nedovedl podepsati a v matrikách se místo podpisů hemžily křížky jako
na hřbitově.
V menších osadách, kde škola nemohla býti postavena, musely děti chodit až do
vzdálených přespolních škol, což se pro ně v zimních měsících stávalo přímo utrpením.

11
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Z těchto příčin povstalo tzv. pokoutní vyučování. Je zaznamenáno, že v blízké Nové
Vsi byl již v r. 1689 pokoutní kantor Václav Vodňanský. Roku 1838 byl také v Čísovicích trvale ustanoven učitel, neboť předtím pro velkou vzdálenost mníšecké školy i proti zákazu mníšeckého rektora, pokoutně vyučoval školní mládež zedník Josef Pelikán,
který vykonal u vikariátního úřadu na Zbraslavi zkoušku a učil v Čísovicích po třicet let
dílem v místnostech najatých, dílem ve vlastní chalupě, v čísle 55. Dosud tam říkají "u
Kantůrků". Učitelé ani zhruba nepocítili velkého ulehčení a zlepšení svých hmotných
poměrů nařízením císaře Josefa II., který dovolil, aby učitelé kromě vyučování a vedlejších výkonů (zvonění v kostele, vykuřování domů, vyzvánění při blížících se bouřkách, varhanictví, koledy), mohli zastávat také kostelnictví.
Tvůrkyní obecné školy v moderním smyslu se stala osvícená císařovna Marie Terezie. Vydáním patentu (Tereziánského řádu), podle něhož byla v Českém království zřízena zemská školní komise, jíž bylo uloženo zřizovati a říditi školy, se zapsala navždy
do dějin školství. Tato panovnice nesla s nelibostí, že lid je udržován v nevědomostech
a že je snad jen proto tak nedbale vzděláván, protože nevzdělaní poddaní jsou vrchnostem prospěšnější,m první vyřkla zásadu, že "škola jest a zůstane politicum".
Vybírání školného nepřispívalo v dřívější době k povznesení učitelského stavu u občanstva. Rolníci propůjčovali učiteli místo sobotálesu kousek pole, který mu zase jiný
soused potahem zdarma
obdělal. Také chudší
neplatili penězi, ale tím,
co
měli:
čočkou,
moukou,
hrachem,
chlebem a j. Děti z
Bojova, přiškoleného k
Líšnici, přinášely v
sobotu místo tehdejších
šajnů
ponejvíce
-košťata. Někteří rodiče
zadržovali učiteli školné, jiní se zas vyhýbali
placení tak, že posílali
děti do školy jen první
dny v týdnu, ale k
sobotě, kdy se vybíralo
školné, je nechávali
doma. Jiní zas, aby se
zbavili sobotálesu nadobro, neposílali děti do školy vůbec. V Mníšku dostával ještě v
roce 1851 ředitel kůru z přifařených obcí 25 mandelů posnopného a koledu. Vybírání
koledy a psaní Tří králů vyneslo řídícímu učiteli nejméně 100 zlatých.
Jakých "učebných" způsobů užívali také někteří učitelé z doby našich dědů, dočítáme
se v časopisu" Květy" z roku 1836: V Stephaniho "Navedení, jakby se všeliká nerozumná i nelidská kázeň změniti měla" čteme o zemřelém Jakubu Haeberlovi, že za svého 51letého učitelování, podle mírného sečtení sobě svěřené mládeži udělil: " 911.517
ran prutem, 24.010 metlau, 20.988 linealem, 136.715 rukau; mimo to rozdal 10.235 fa12
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cek, 1.115.800 pohlavků, 12.736 "upomínáčků" gramatikou neb jinými knihami, 777
dětí klečelo na hrachu, 613 na tříhranných dřevách, 5001 školáků chodilo a stávalo s
oslovskýma ušima a 1707 žáků nosilo metlu. Mezi třemi tisíci přezdívek měl prý třetinu, které sám vynašel". Ač mnohý mníšecký žák dostal rákoskou na předpažené ruce
od učitele Santnera, přesto jsme nezjistili v zápisech o žádném hrubším trestání žáků,
což nutno k chvále místních učitelů přiznati.
Praeceptorem tu byl v letech 1786-88 mladý Jakub Jan Ryba, narozený roku 1765 v
Přešticích, výtečný varhaník, který byl potom správcem školy v Rožmitále a proslul
jako výtečný hudebník a skladatel, jako paedagogický spisovatel a veršotepec (zemřel
1815).
Od roku 1889 řídil mníšeckou školu Augustin Černý, narozený 28. srpna 1853 v
Močeradech, vystudoval reálku a v letech 1870-74 byl na české technice v Praze. Řídícím učitelem byl až do roku 1890 a po zřízení měšťanské školy byl jejím prvním ředitelem až do r. 1923, kdy odešel na trvalý odpočinek. Jeho dcera Marie psala pod pseudonymem Felix Háj a je známa jako autorka románu "Kája Mařík". Byla v Mníšku regenschorim jako výborný varhaník.
Neutěšené poměry zavládly v Mníšku mezi farářem, vrchností a učitelem. 11. listopadu roku 1662 se smluvil Servác Engel z Engelsflussu, pán na Mníšku, s Janem Václavem Rothlevem ze Žaboklik, aby v Mníšku přijal duchovní správu na tři leta. Podle
ustanovení konsistoře byl nad školou i učitelem farář, ale ryt. Engel a jeho písař naváděli učitele Romana Lounského, aby faráře neposlouchal a řídil se jimi. A kollátor nařizoval učiteli i to, aby v kostele zpíval buď zvolna nebo kratčeji. Kdysi poslal farář několikrát pro učitele, aby přišel na faru, ale když učitel, spoléhaje na patronovu ochranu,
nepřicházel, šel farář
do školy a káral učitele
z neposlušnosti. Učitel
osopil se naň s ráznou
ženou svou Kateřinou
slovy neslušnými a
hrozili mu pěstí. Když
chtěl
farář
učitele
potrestati,
zabránil
tomu
písař
nebo
kollátor, a farář byl bez
vážnosti.
Podobný
případ
neshody mezi farářem
a učitelem se také stal v
blízké obci Dobřichovicích, jak o tom
svědčí žalobní list, datovaný 6. března 1598 a podaný pražskému arcibiskupu Zbyňku z
Dubé. Stěžuje si v něm dobřichovický učitel Václav Nejser, že byl od řevnického faráře, jemuž byl podřízen, nevinně zbit.
Z knihy " Městečko pod Skalkou " vybral a upravil Antonín Dvořák
13
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O pozdravech
Již k prvním základům civilizace, patří společenský pozdrav. Pozdravem prokazujeme svému protějšku úctu a také mu dáváme najevo, že patříme, nebo chceme patřit do
okruhu jeho známých a přátel. Na Divokém Západě se před dámou smekal klobouk,
nebo se dotyčný dotkl několika prsty okraje klobouku. Dnes se při slovním pozdravu
lehce ukloníme, nebo na sebe halekáme přes ulici. Slovní pozdrav nás řadí do určité
skupiny lidí, kteří mají podobné zájmy, nebo záliby, jenom pozdrav "Dobrý den", je
univerzální.

Pozdrav "NAZDAR"
Jeden z dřívějších ryze českých pozdravů byl "Nazdar ". Začal se užíval při sbírkách
na vybudování Národního divadla, kdy chodili po Praze s pokladničkami a nápisem
"Na zdar Národního divadla". Nebylo místa, kam by se nezašlo s pokladničkou nebo
kde by pokladnička nestála. Nesla nápis "Na zdar důstojného Národního divadla!" a
toto heslo letělo z úst k ústům, z Prahy do českých měst i vesnic, na nejzapadlejší samoty.
Nápad Josefa Kajetána Tyla, vybudovat Národní Divadlo, se však přece začal uskutečňovat. Lidé pořádali sbírky, zámožnější dávali víc, chudí méně, ale snad každý Čech
něčím přispěl -NA ZDAR Národního divadla, Zlaté kapličky…Takže od 14.dubna roku 1851 a z této doby, pochází pozdrav ,,Nazdar" …
Pražský Sokol byl založen 16. 2. 1862. Dne 10. 4. 1862 byl přijat návrh sokolského
kroje. O 10 dní později byl schválen Tyršův návrh hesla "Tužme se!" vyšitého na prapor jednoty. Tento prapor, navržený Josefem Mánesem, známe z českých poštovních
známek. Současně s praporem byl schválen i sokolský pozdrav "Nazdar!", navržený E.
Tennerem.
Tento pozdrav se pak proslavil také v první světové válce, díky pojmenování jednoho vojenského oddílu českých dobrovolníků. Hlavní součástí později vzniklé československé legie ve Francii, byla právě rota NAZDAR. (Původně tehdy NA ZDAR). Naši
krajané sem odešli za prací. Sdružovali se především v tělovýchovném spolku Sokol a
v sociálně demokratickém spolku Rovnost.
Ze slova Nazdar se také odvozuje zdravice, která se dodnes užívá jako přípitek ( "Na
zdraví!").

Pozdrav "AHOJ"
Trampský pozdrav je jen jeden a to je AHOJ. Původní starý námořnický pozdrav z
anglického Ahoe, byl později počeštěn na Ahoj. Dostal se k nám z Hamburku přes Labe až na Vltavu, Sázavu a Berounku, kde se všude podél řek zakládaly trampské osady.
Tenkrát se hodně jezdilo na kanoích a pramičkách od jedné osady k druhé, nebo do
hospůdky přes vodu. Proto mají vodáci i trampové hodně společného. Nejen pozdrav,
ale i vůni dálek spojenou s romantikou. Náš tramping začal po 1. světové válce, takže
jeho pozdrav se může datovat k roku 1918.
15
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Na tahle má slova zareagoval kamarád Norman ze Štětí a nabídl nám svou teorii o
jeho původu. Cituji jeho slova: Nabízím jiné vysvětlení: Pochází od jednoho hamburského historika, který uvádí: "Na všech lodích už od starověku platilo desatero pravidel, jak čelit mořské bouři. Tato pravidla určovala pořadí kasaných plachet, v němž se
posádka bránila narůstání vichru a vln. Když nepomohlo prvních devět, stěžně už holé,
kormidlo zlomeno, veškerý um vyčerpán a loď byla v rukou Božích, velelo poslední
přikázání – kleknout a modlit se! K poctě Ježíšově – AD HONOREM JESU".
Docela bych tomu věřil nejen pro autoritu onoho badatele, ale i proto, že anglická
transkripce tohoto slova má podobu AHOY.
Nesmí se však zapomínat na to, že existují i jiné verze: Podle této verze jde o zkratku
latinského Ad Honorem Jesu, tedy Ke cti Ježíše, podle druhé je původ v anglickém slově A hoy, což je v překladu loďka ale podle třetí je možné, že ono takové to chlapské a
na vodě dobře slyšitelné "Ahóóój!" je vynálezem správných českých vltavských vorařů.

Pozdrav "CIAO - ČAU"
Když se probírám webovými stránkami plnými různých naivních pozdravů a pak se
ptám mladých lidí na původ pozdravu Čau, vidím jen rozpaky a krčení rameny. Všichni tento pozdrav opakují a nikdo už neví proč! Je to samozřejmě italský pozdrav a přišel k nám zvláštní cestou. V polovině padesátých let se u nás v záplavě sovětských válečných filmů najednou objevil v kinech západní film - italský. Jmenoval se "Grande
strada azzurra " (Velká modrá cesta) z r. 1957 a hlavní roli rybáře v něm hrál tehdy už
slavný herec a zpěvák Yves Montand. Tento film byl prošpikován pozdravy čau a protože dabing ještě tolik nefungoval, bylo to dost výrazné i s překladem a pak přes titulky. Lidé u nás tento pozdrav opakovali a začali se tak zdravit i na ulicích. Z počátku to
mělo jistý smysl, byl to protiklad k nařízenému pozdravu "Čest práci" a někdy za to
byly i menší postihy, hlavně v kancelářích a na pracovištích pro veřejnost. Potom se
zjistilo, že je to vlastně neškodné a tak pozdrav zdomácněl natolik, že ho od kolébky
opakovaly i další generace. Dnes už to není móda ani protest ale zvyk a hloupé papouškování! Když mne, starého trampa někdo z neznalosti pozdraví Čau, řeknu slušně
"Ahoj kamaráde a promiň, já
neumím italsky. " Pro mě je
totiž pozdrav Ahoj po případě
i
Nazdar
daleko
srozumitelnější a hlavně je to
česky! Jsem rád, že pozdrav
AHOJ převzali i naši bratři
Slováci a tím ukázali, že stále
patříme do jedné (a nejen)
trampské rodiny.
Napsal Ladislav Nykl
( http://stopar-f.cs-info.cz)
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