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O svobodě:
Lidé, kteří neustále podléhají vlivu svého okolí, nejsou nikdy skutečně svobodní, protože jejich pocity i chování určují jiní.
E. Wheat

Informace z OÚ
Co se děje v obci








Od 1.6.2007 došlo k výměně firmy, která v naší obci sváží a likviduje domovní odpad. Firmu Rumpold vystřídala firma Komwag. Došlo ke změnám a to zejména ve
sběru tříděného odpadu, kdy z původního počtu dvou sběrných míst (U Panského
dvora, U Bytovek ) byl tento počet navýšen na deset sběrných míst, rozložených po
celé obci. Nám všem to umožní pohodlnější a kratší dopravu námi vytříděného odpadu do sběrných nádob. Nový typ nádob umožňuje jednodušší uložení odpadů.
Termín vývozu domovního odpadu (popelnic) se nemění a zůstává jím pátek. Při
potřebě občanů vyvézt nárazově větší množství domovního odpadu je možné na
Obecním úřadě zakoupit označený plastový pytel o obsahu 120 l, který popeláři
každý pátek odvezou při svážení domovního odpadu. Cena pytle je 50,- Kč. Dvakrát
ročně bude v obci prováděn zdarma odvoz velkoobjemového odpadu (matrace a podobně ) a to spolu se svozem nebezpečného odpadu, který v obci probíhá již několik
let. Občané budou vždy o těchto svozech včas informováni. Je možno též velkoobjemový odpad uložit každou sobotu do kontejneru umístěného na parkovišti naproti
vjezdu do "mníšeckých hrudkoven ". Za uložení tohoto odpadu zaplatí občan na
místě asi 378,- Kč za jeden m3 odpadu, kterého je možno uložit i menší množství
něž jeden m3. Tento nově zavedený systém třídění odpadů se zatím jeví velice příznivě a bude postupem času ještě upravován a doladěn tak, aby nám všem sloužil
k úplné naší spokojenosti. Měla by vzrůst i částka peněz, kterou obci vyplácí za tříděný odpad firma EKO-KOM. Prosím proto občany, třiďte odpady a využívejte
nově daných možností ,vždyť nejde jenom o peníze, ale především o pořádek
v naší obci a ten chceme jistě všichni.
Tento měsíc začala rekonstrukce úpravny vody. Většina zastaralé technologie, která
již kapacitně nestačila pokrýt výrobu pitné vody je nahrazována technologií novou.
Zrekonstruovány budou i vnitřní prostory úpravny vody.
Děkuji tímto firmě "Stavebniny, Jan Mazač Řitka", která Obecnímu úřadu velice
ochotně a bezplatně zapůjčila vysokozdvižný vozík "Desta" potřebný k nastěhování
nové technologie do úpravny vody. Ještě jednou děkuji.
Upozorňuji na prodejní výstavu bytových doplňků Daniely Pokorné "Proutěné koše
a patchwork". Termín konání výstavy je 23.6. – 31.7.2007 na faře Českobratrské
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církve evangelické ve Hvozdnici. Středa - neděle od 10.00 do 18.00 hodin. Vstup
volný. Projekt je realizován za finanční podpory Krajského úřadu Středočeského
kraje.
Antonín Dvořák - místostarosta

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Řitka
konaného dne 31. 5. 2007 v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Řitka
Přítomní zastupitelé: Pavel Zeman, Antonín Dvořák, Ivana Černá, Miroslav Poláček, Vlastimil Vondrák, Zdeněk Smejkal
Omluveni: Václav Rychlík, Jiří Šuligoj
Hosté: viz prezenční listina
Program:
1. volba ověřovatelů zápisu
2. vyhlášky obce
3. komunální odpad
4. bezúplatný převod pozemků
5. zřízení věcného břemene na pozemek č.parc. 91/30
6. uvolnění místostarostky
7. zprávy komisí
Zápis z jednání zastupitelstva obce
Ad 1) Volba ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Antonín Dvořák a Miroslav Poláček
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženými ověřovateli zápisu, kterými jsou Antonín
Dvořák a Miroslav Poláček.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 1
Ad 2) Vyhlášky obce
a) Zastupitelstvu obce byl předložen návrh na zrušení obecně závazných vyhlášek č.
2/1993, č.5/1004 a č.4/1005 o vybírání evidenčního poplatku za užívání mateřské školky.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 1
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce schválilo obecně závaznou vyhlášku obce Řitka č. 5/2007, kterou
se ruší obecně závazné vyhlášky Obce Řitka č. 2/1003. 5/1994 a 4/1995 o vybírání evidenčního poplatku za užívání mateřské školky.
b) obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
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Zastupitelstvu obce byl předložen návrh na změny v obecně závazné vyhlášce o
místním poplatku ze psů č. 2/2007 ze dne 19.4. 2007 na základě výsledků metodické
konzultace s ministerstvem vnitra.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 1
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce schválilo obecně závaznou vyhlášku obce Řitka č. 6/2007 o
místním poplatku ze psů.
c) obecně závazná vyhláška o místním poplatku z ubytovací kapacity
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh na změny v obecně závazné vyhlášce o
místním poplatku z ubytovací kapacity č. 4/2007 ze dne 19.4. 2007 na základě výsledků
metodické konzultace s ministerstvem vnitra.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 1
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce schválilo obecně závaznou vyhlášku obce Řitka č. 7/2007 o
místním poplatku z ubytovací kapacity.
d) Obecně závazná vyhláška o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh výše uvedené obecně závazné vyhlášky.
V diskusi byla upřesněna nová stanoviště na tříděný odpad.
Hlasování: pro 6, proti 0 , zdrželo se 0
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce schválilo obecně závaznou vyhlášku obce Řitka č. 8/2007 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem.
Ad 3) Komunální odpad
Od 1.6. 2007 bude zajišťovat odvoz komunálního odpadu firma KOMWAG. Od
stejného data budou v obci rozmístěny další kontejnery na tříděný odpad (plasty, papír,
sklo). Fyzické a právnické osoby, které podnikají na území obce a produkují odpad
podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a ve znění pozdějších předpisů, budou vyzvány, aby doložily likvidaci odpadů. Zároveň jim bude nabídnuta možnost zapojení do
systému likvidace komunálního odpadu v obci na základě smlouvy ( kontejnery na tříděný odpad zdarma, cena za vývoz ve výši 150% ceny dodavatele).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem zapojení podnikatelů do systému likvidace
komunálního odpadu v obci za výše uvedených podmínek.
Ad 4) Bezúplatný převod pozemků
V zápise z jednání zastupitelstva obce ze dne 27.4. 2005 v bodě 4 došlo k písařské
chybě – správný zápis má být parc.č. 194/55 místo chybného zapsání parc. č. 184/55.
Byl podán návrh na opravu usnesení ze dne 27.4. 2005 k výše uvedenému bezúplatnému převodu pozemků do majetku obce.
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Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce souhlasí s bezúplatným převodem parcel KN č. 194/55, 212/85,
212/92, 212/86, 212/27, 212/83, 212/84, 212/90 , 212/91 a 242 v k.ú. Řitka z Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových – územní pracoviště Střední Čechy.
Byl předložen návrh žádosti o bezúplatný převod pozemků KN č. 191/22, 194/14,
194/21, 194/33, 194/40 a 212/151 v k.ú. Řitka z Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, územní pracoviště Střední Čechy.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce souhlasí s bezúplatným převodem pozemků KN č. 191/22,
194/14, 194/21, 194/33, 194/40 a 212/151 v k.ú. Řitka z Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových, územní pracoviště Střední Čechy.
Ad 5) Zřízení věcného břemen na pozemku č. parc. 91/30
Zastupitelstvu obce byla předložena žádost Občanského bytového družstva Řitka II.
zastoupená panem J.Rosenbergerem na zřízení věcného břemene na pozemku č.parc.
91/30, na kterém je umístěna odpadní jímka.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce souhlasí se zřízením věcného břemene na pozemku č.parc.
91/30.
Ad 6) Uvolnění místostarostky
Byl přeložen návrh na uvolnění místostarostky Ivany Černé do funkce od 1.7. 2007.
Ke stávající agendě správy úřadu by převzala agendu pozemků a ve spolupráci se stavební komisí i agendu investičního majetku obce.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 1
Ad 7) Zprávy komisí
Finanční komise předložila žádost paní Kubíčkové o splátkový kalendář.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím finanční půjčky na základě podepsání
smlouvy o poskytnutí finanční půjčky a to za podmínek shodných s podmínkami, za
kterých byly obdobné půjčky poskytnuty ostatním žadatelům v rámci výstavby přípojek
inženýrských sítí v obci. Splátky budou ve smlouvě stanoveny dle podané žádosti.
Diskuse:


Pan Kadlec upozornil na kvalitu pitné vody a přinesl ukázat vzorek vody, která měla
narezlou barvu. Na tuto připomínku mu bylo sděleno, že s podobnou reklamací je
nutné se obrátit přímo na provozovatele (Vak Beroun, a.s.), která tyto záležitosti řeší
v řádném reklamačním režimu. Dále bylo sděleno, že obec právě realizuje rekonstrukci technologie úpravny vody, která by měla jak kapacitně, tak i kvalitativně
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zlepšit poměry v zásobování pitnou vodou. Po dokončení rekonstrukce bude probíhat čištění a celého systému a jeho stabilizace.


Dále pan Kadlec vznesl dotaz, proč obec doposud neprodala paní Kadlecové část
pozemku parc.č. 287, který má obec získat od Státního statku Křivoklát (v likvidaci). Starosta panu Kadlecovi sdělil, že proces prodeje, nebo převodu majetku obce je
přesně definován zákonnou normou a v tomto případě je navíc jakýkoliv další postup (převod, dělení a případný následný odprodej) zablokován žalobou, kterou podal právní zástupce paní Kadlecové, čímž m.j. zablokoval i případný převod části
tohoto pozemku na paní Kadlecovou.
Pavel Zeman - starosta obce
Zapsala: Ivana Černá
Ověřovatelé zápisu. Antonín Dvořák
Miroslav Poláček
Přílohy k zápisu:
Pozvánka na veřejné zasedání
Prezenční listina zastupitelů
Prezenční listina přítomných hostů

Rok v MŠ Řitka
V mateřské škole se opravdu nenudíme. Když si zrovna nehrajeme, tak si zpíváme
pro radost, tancujeme, cvičíme, hrajeme hry, stále něco vyrábíme, kreslíme a malujeme,
a také se i učíme jako velcí školáci. Často k nám jezdí divadélka a pořádáme různé akce
– vždyť posuďte sami:
Nejvýznamnější aktivity ve školním roce 2006/ 2007

Září


Informativní schůzka s rodiči



Seznamování s obcí a s okolím MŠ – vycházky



Vyprávění staré vrby – divadlo Albatros



Princezna a drak – divadlo Vysmáto

Říjen


O neposlušných telátkách – divadlo Vysmáto



Sokolník – ukázka dravců



Prověření školní zralosti u předškolních dětí
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Listopad


Jiří Helekal – Zpíváme s kytarou



Návštěva Muzea betlémů – Karlštejn

Prosinec


Besídka s Mikulášem, čertem a andělem s nadílkou sladkostí



Školní vánoční oslava s novými hračkami od OÚ u vánočního stromečku



Vánoční besídka pro rodiče



Vystoupení dětí u stromečku na návsi v Řitce s nadílkou od OÚ

Leden


Kouzelník a živá zvířátka



O hodném dřevorubci – divadlo Albatros

Únor


Přednáška o školní zralosti



Zimní olympiáda – soutěže na sněhu



Masopustní karneval – návštěva "paní" žirafy



Zelená pohádka – divadelní skupina Praha

Březen


Zápis do MŠ a odpoledne otevřených dveří

Duben


Vyprávění hrachové babičky – divadelní skupina Praha



Kocouří trampoty – divadlo Albatros



Čarodějnická školka a průvod čarodějů a čarodějnic obcí Řitka

Květen


Oslava Dne matek – výroba kytičky a srdíček pro maminky



Školní výlet – ZOO Praha



Vítání řiteckých občánků a malé vystoupení dětí z MŠ



Kašpárek a čaroděj – marionety (divadelní představení)



Poklad báby Mračenice – Mníšek (Lážov Káji Maříka)



Broučci, broučci, broučci – Mníšek (Lážov Káji Maříka)

Červen


Den dětí – Barevná výprava



Hrajeme si na pohádku – Divadlo bez opony
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Anglická besídka



Spaní s předškoláky v MŠ – plánuje se



Velká výprava do lesa s Človíčkem – plánuje se

Musím říci, že práce s dětmi je velice krásná, ale náročná a každá pořádaná akce
v MŠ za sebou skrývá mnoho práce "navíc". Děláme ji rády, protože největší odměnou
pro nás jsou rozzářené dětské oči, šťastný úsměv a to, že se děti do mateřské školy těší
a jsou u nás spokojené.
Za kolektiv MŠ Řitka - Naďa Fausová

Z historie obce Řitka a jejího okolí.
V současné době se v naší společnosti řeší velký problém, jedná se o umístění amerického radaru ve vojenském prostoru Brdy. Nechci zde řešit otázku, zda radar
v Brdech umístit či neumístit. Naše vláda nám jasně dává svým chováním na vědomí,
že si od obyčejných lidí do této záležitosti mluvit nenechá. Chci vás všechny jen upozornit, že vojenské prostory Brdy nejsou od nás zase tak moc daleko. Je na každém
z nás, aby si udělal svůj názor a podle toho se zachoval. Chci vám dnes sdělit něco o
době, kdy vojenský prostor v Brdech vznikl. Budete překvapeni, jednání tehdejší vlády
se naprosto shoduje s jednáním vlády dnešní. K vyhledání informací jsem použil knihu
"Střední Brdy – krajina neznámá", kterou o této záležitosti napsal Jan Čáka.
Antonín Dvořák
Po vzniku Československé republiky si přírodních hodnot středních Brd byla vědoma značná část naší vzdělané veřejnosti. V roce 1920 předložila skupina poslanců ve
sněmovně návrh, aby byl v Brdech zřízen národní park. Návrh však byl pro mnohé jiné
naléhavosti mladé republiky odložen, aby se už nikdy na pořad jednání nedostal.
Na počátku roku 1924 přehlušil však ochránce přírody jiný mocný hlas: Potřebujeme
prostor pro dělostřeleckou střelnici, a ta nemůže být nikde jinde než v Brdech! Propagátoři této myšlenky operovali s faktem, že cvičiště pro střelbu na větší vzdálenosti do té
doby v českých zemích neexistovalo. Naši dělostřelci měli po vzniku Československa k
dispozici jen jediné cvičiště požadované úrovně, to však bylo až u slovenských Malacek. A zvolit Brdy bylo skutečně nejpohodlnější. Nebylo třeba zdlouhavého vykupování roztříštěných pozemků, území bylo poměrně blízko od Prahy. Vojenští odborníci přišli původně s projektem vůči krajině vysloveně drastickým: vedle požadovaných tří cílových ploch se měl navíc napříč centrálních Brd vykácet 23 km dlouhý a půl kilometru
široký pruh. I když od této podoby střelnice generalita později ustoupila, i nadále byly
vojenské záměry v nitru Brd přijímány veřejností krajně negativně.
Takřka ve všech městech, městečkách i vesnicích na obvodu lesů se pořádaly protestní schůze, z nichž byly vládě odesílány ostré petice. Ministr národní obrany František Udržal se stal velmi kritizovanou osobou. V novinách se proti brdské střelnici jako
první postavil spisovatel Karel Kolář - Sezima, a to fejetonem Zadržte, otištěným v roce 1924 v Národních listech. Sezima pokračoval v boji o záchranu lesů ještě v dalších
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letech, psal články, řečnil na protestních shromážděních. Také jeho přítel básník Viktor
Dyk příkře odmítl projekt střelnice ve svém pojednání Po zájezdu na Brdy.
Hřích proti přírodě, nazval svůj příspěvek Jan Vrba a potíral v něm projekt střelnice
z lesnického hlediska. Básník Antonín Klášterský uveřejnil svou ostře protimilitaristickou báseň Výkřik brdských lesů. Protestovali mnozí význační vědci. Botanik Karel
Domin sepsal pojednání navazující na své předchozí bádání v Brdech a uveřejnil je pod
názvem Jsou Brdy ohroženy? Dokázal, že jsou, a správně předvídal výrazné vysoušení
lesů a další neblahé vlivy na hydrologickou situaci široké okolní krajiny.
Na Nový rok 1925 bylo předloženo slavnostní provolání českých vědců na obranu
ohrožených Brd a brzo nato následovalo podobné prohlášení českých spisovatelů s
úctyhodným počtem sto padesáti podpisů. Čteme tu jména dnes už slavných klasiků:
Eliška Krásnohorská, Alois Jirásek, Karel Václav Rais, Antal Stašek, Antonín Sova,
Karel Matěj Čapek Chod, Josef Holeček ...
Protestovala Československá botanická společnost, Umělecká beseda, ústředí Jednoty čs. lesnictva, Klub českých turistů i mnohé další instituce a sdružení. Pročítáme-li
noviny z roku 1925, zjišťujeme, že nebylo takřka týdne, aby se v nich neobjevil protest
proti zamýšlenému zásahu do nitra Brd. Bohužel všechny tyto hlasy zůstaly oslyšeny a
19. února 1926 vláda projekt dělostřelecké střelnice v Brdech schválila.
Během roku 1927 uskutečnil Vojenský zeměpisný ústav přesné vyměření území. Státem zabrané lesní pozemky postihly především pět velkostatků, mezi které byly střední
Brdy rozděleny. Nejrozsáhlejší díl pocházel z velkostatku Zbiroh - 8 654,98 hektarů.
Dobříš musela postoupit 3 696,69 ha, Hořovice 4 510,39 ha, Rožmitál 3 252,28 ha a
Hluboš 562,16 hektarů. Současně se vyměřoval vlastní plán střelnice, který stanovil
zřízení tří cílových ploch - Jordán, Tok a Brda. K 15. lednu 1928 byly již všechny pozemky od majitelů vykoupeny vojenskou správou. Hned poté se do lesů v prostoru budoucích cílových ploch s plnou vehemencí zakously sekery a pily. Věkovité porosty
musely zmizet právě na vodohospodářsky nejvýznamnějších polohách, a to z plochy
čítající 1 170 hektarů. Protože místní lesní dělníci nebyli schopni odvést požadované
dílo tak brzo, jak si generalita přála, byla do Brd pozvána početná skupina dřevorubců z
východního Slovenska a Podkarpatské Rusi. A konečně tu byl den 19. května 1930, kdy
půdu nedozírných pasek rozryly první dělostřelecké granáty ...
A co místní lidé, potomci těch, kdož byli od věků spjati s brdským lesem, jak ti přijali ony pronikavé změny? Tady nám zanechal svědectví básník a vzácný člověk Karel
Vakáč ze Strašic, ve svém souboru fejetonů Pochod naším krajem z roku 1932. Poslední zastavení jeho putování je nadepsáno Kanonáda v Brdech a tady čteme:
Houbaři, kteří se dneska potulují v lesích mezi Strašicemi a Svatou Dobrotivou, neotřásají se úděsem při detonaci granátů. Uvykli už těmto dunivým ranám i chvění země a
utěšují se blažeností vojáků za frontou. Zatím co brouzdají smrčinami a svou fantazii
obestírají bůhvíjakými záměry, děla neustále nacvičují svou smrtonosnou píseň, jejíž
koncertní přednes nechceme nikdy uslyšet. Kraj uhlířů, dřevorubců a pytláků těžce
uvyká nové tvářnosti, která, byť naplněna pochodem mladých a zdravých lidí, nemá
bývalých utajených ohňů, jejichž plameny vybuchovaly v očích nejvěrnějších. A přece.
Tento kraj už není za soumraku ozařován jen hvězdami a měsícem, jejichž výši marně
se snaží dosáhnout vojenská letadla, tento kraj je nyní obohacen gejsíry reflektorů a
8
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iluminací raket. A lidé tohoto kraje pijí dál své alkoholy, nemohouce se spřáteliti s touto proměnou ...
Jak z Vokáčových postřehů vysvítá, neznamenalo zřízení střelnice v centrálních Brdech jejich naprosté uzavření pro veřejnost. Po vojenském prostoru mohli dál brouzdat
houbaři i rázovat turisté. Ano, přes všechnu záplavu hany, která se tehdy snesla na vládu a její generalitu, musíme konstatovat, že vojenská správa na území střelnice se v letech první republiky zachovala k místnímu obyvatelstvu i k dalším návštěvníkům lesů
maximálně tolerantně. Absolutní zákaz vstupu byl vyhlášen jen pro cílové plochy; v
době, kdy neprobíhala střelba, byly lesy volně přístupné. Praxe byla taková: na cestách
směřujících ke střelnici byly zřízeny závory, které se před započetím střelby uzavřely.
Navíc byly u obcí sousedících s vojenskými lesy vztyčeny signální stožáry, na něž se
před začátkem střelby vytahovaly buď červené prapory, nebo červeno-bíle natřené koše. Výrazem ohleduplnosti k obyvatelstvu bylo zejména ustanovení, že střelby nebudou
probíhat o sobotách, nedělích a svátcích, ani o letních prázdninách.
Názorným dokladem o turistice i za existence střelnice je turistická mapa příbramského okresu vydaná Eduardem Fastrem v roce 1933 a několikrát ještě v letech příštích.
Vidíme na ní, že nitro Brd včetně nejvyšší hory Toku protíná docela hustá síť značených cest.
Jako sídlo velitelství střelnice byly zvoleny Jince, kde již na sklonku roku 1929 započala výstavba rozsáhlých kasáren. Po třech letech existence dělostřelecké střelnice
padlo rozhodnutí umístit do Brd i cvičiště
pro pěchotu a některé další druhy zbraní,
například střelbu z minometů. Vybráno bylo
místo v západní části středních Brd, kotlina
zvaná Bahna jižně od vrchu Vlč. V roce
1934 zde byla pro tento účel odlesněna
plocha 213 ha a dva roky nato ještě dalších
290 hektarů.
Brdská střelnice nabyla v předválečném
Československu ještě dalšího významu. Poté
co hitlerovské Německo už zřetelně
odkrývalo své expanzivní plány, jimiž se náš
stát právem cítil ohrožen, staly se střední
Brdy pokusným územím pro chystané
pevnostní opevnění republiky. Již na jaře
roku 1935 byl na cílové ploše Brda pořízen
soubor
různě
silných
betonových
armovaných desek, jejichž odolnost na
sklonku tohoto roku prověřovala dělostřelba.
Poté padlo rozhodnutí, aby na cílové ploše
Jordán byl vybudován kompletní pěchotní
srub, jak pro zkoušky odolnosti materiálu, tak i pro vlastní výcvik důstojníků pevnostních jednotek.
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Srub - řečeno vojenskou terminologií - jinak masivní betonový objekt ve 2. třídě
odolnosti, dostal kódové označení "CE". Jeho výstavba byla zadána Litické akciové
společnosti
v
Praze, která po
přípravných
pracích na jaře
1936, ve dnech 19.
až
27.
května
tohoto
roku
provedla
vybetonování
objektu. Pracovalo
zde 250 dělníků a
spotřebovalo se 4
800 q cementu a
861 q armovacího
železa. V dalších
měsících zde odborné
firmy
realizovaly
elektrotechnické,
vodoinstalační
a
jiné dokončovací
práce. Kompletně vybavenou pevnost si 11. listopadu 1936 přišel prohlédnout sám tehdejší československý prezident dr. Edvard Beneš. Byla mu předvedena i střelba ze
všech zbraní objektu.
Zkoušky odolnosti srubu "CE" postřelováním dělostřelbou byly uskutečněny koncem
června 1937. Výsledky byly úspěšné, strop a stěny pevnosti odolaly i zásahům z 30 cm
moždíře. Po tomto prověření se naplno rozběhla výstavba těchto a obdobných pevností
na hranicích naší země s Německem.
Na území střelnice bylo v tomto údobí zřízeno i několik menších pevnostních objektů - kulometných hnízd a řopíků.
Naše nákladně budovaná obrana proti nacistickému Německu se bohužel obrátila
vniveč a po osudném 15. březnu 1939 vstoupila německá armáda i do Brd. Střelnice
dostala název "Truppenübungsplatz Kammwald" a pro celé její území byl vyhlášen
přísný zákaz vstupu, systém výstražných signálů skončil. V roce 1940 rozhodli okupanti území střelnice rozšířit, a to zejména směrem k západu. Obyvatelé obcí Přední a Zadní Záběhlá, Padrť, Kolvín, Skořice, Příkosice, Hořice, Vísky, Trokavec, Štítov a Myť
dostali rozkaz k vystěhování. V Záběhlé a Padrti byla učiněna výjimka, zůstat směli
lesní zaměstnanci a povozníci. Nová bydliště si lidé museli hledat sami, odškodnění
dostali nepatrné.
Všechny objekty v zabraných obcích však nacisté ponechali, a tak bylo přirozené, že
po skončení druhé světové války se všichni postižení vrátili do svých domovů, i když
mnohde zdevastovaných. Rokem 1945 a obnovením československé armády se brdské
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střelnici vrátil také její starý režim. Oproti před válečnému rozsahu se však tehdy plocha střelnice přece jen zvětšila.
V roce 1949 byl vydán zákon o vojenských újezdech a od toho času je území brdské
střelnice jmenováno jako "Vojenský újezd Brdy". Na počátku padesátých let se tu vrátily poměry známé z války. Do celých středních Brd byl opět vyhlášen zákaz vstupu bez
zvláštního povolení a v roce 1952 bylo toto území nanovo rozšířeno, byť už ne tak rozsáhle jako za nacistické okupace. Vystěhována byla tentokrát Padrť, Přední a Zadní Záběhlá, Kolvín a ve východní části území Velcí a Hrachoviště. Tentokrát už většinu
těchto vsí srovnaly buldozery se zemí, právě tak jako do té doby zachovalé hájovny a
myslivny, pokud se nenacházely na okrajích lesů. V těchto letech byla brdská střelnice
rozšířena o další druh zbraně - západní část vojenského újezdu, zmíněné cvičiště Bahna, bylo tentokrát určeno pro výcvik tankistů.
Tolik strohé konstatování o armádách v Brdech za poslední tři čtvrtě století.

Splněné přání
Tento výlet proběhl v době, kdy byla ještě povinná vojenská služba.
Dlouho mě lákala touha nahlédnout za tu tajemnou hranici "Zákaz vstupu - vojenský
újezd". Setkal jsem se s mnoha lidmi, kteří do vojenského prostoru v Brdech léta tajně
vstupovali a byli ochotni vzít mě s sebou, ale nikdy to nevyšlo. Jednou se mi ale osud
příznivě naklonil a já poznal člověka, který si troufl se mnou vyjet do tohoto prostoru
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na horském kole. Tím se nám naskytla možnost procestovat daleko větší část této krajiny. Můj přítel mě podle svých zkušeností přesvědčil, že tou nejlepší dobou, kdy se dá
do Brdského vojenského prostoru jet na kole, je den, kdy se ve Strašicích pořádají tzv.
"Bahna". Veřejnost zde má asi dva dny možnost sledovat předvádění vojenské techniky. Autem přijíždíme do Hořovic na náměstí a odtud dál pokračujeme na kole. Projíždíme krásnou krajinou topící se v jarní zeleni, protkanou stříbrnými řetízky potůčků a
potoků. Do zad nás příjemně hřeje sluníčko a naše tváře se koupají v jarem provoněném vánku. Ve Strašicích se samozřejmě chceme i podívat alespoň chvíli na "Bahna".
Přijíždíme do prostoru, je slyšet výbuchy a k obzoru se valí obrovské množství kouře.
Tankodrom je obležen lidmi a není možné dostat se na místo, odkud je něco vidět. Raději nasedáme na kola a jedeme zpět do Strašic. V zahrádce místní hospůdky si dáme
pivo a potom již znovu na kola. Asfaltová silnička nás neomylně vede za naším cílem.
Hrdinně míjíme ceduli : "Přísný zákaz vstupu - vojenský prostor". Les kolem nás se
náhle změnil. Je nezvykle čistý, bez starých kamen, rezatých kbelíků a všelijakých láhví a igelitů. Voda v potoce, který teče proti nám po naší levé straně je křišťálově průzračná a oblázky a kameny jakoby byly právě vydrhnuty rýžovým kartáčem, potok se
jmenuje "Padrťský". Po nějaké době přijíždíme k bývalému loveckému zámečku " Tři
trubky", v tomto zámečku jsou vojenská kasárna. Na zahradě zámečku bylo živo, vojáci
zde připravují pohoštění pro generalitu, která se právě zúčastňuje programu na "Bahnech". Mluvíme s vojáky, radí nám kudy máme jet, nemáme žádné problémy. Pokračujeme dál, potok, který nás stále provází má od tohoto místa název "Třítrubečský". Po
nějaké době můj kamarád odbočuje z hlavní cesty doleva. Cesta stoupá do stráně, po
pravé straně nás doprovází potůček, oblázky na jeho dně přímo září z temnoty hustého
lesa, kterým potůček protéká. Ouha, cestu náhle uzavírají železná šedivá vrata, drátěný
plot s ostnatým drátem, který se od vrat táhne mizí někde v hloubi brdského lesa. Sesedáme z kol a
koukáme
přihlouple
na
vrata. Náhle se
z hloubi
lesa
ozve tlampačový
hlas, cituji :
"Okamžitě odtud
vypadněte".
Ještě
chvíli
nevěřícně
koukáme, potom
uposlechneme
rozkaz,
nasedáme,
vracíme se a
pokračujeme po
cestě
dál.
Čekáme, že nás
někdo
zadrží,
12
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náhle proti nám vyjíždí ze zatáčky "gazík" s označením vojenská policie, kupodivu nás
bez povšimnutí míjí. Po chvíli znovu odbočujeme a tentokrát je to ta pravá cesta. Stoupáme do kopce, měli bychom dojet na dopadovou plochu jejímž středem je vrchol
"Jordán" 826m. Na této ploše byla za první republiky pokusně postavena první betonová opevnění, která se po odzkoušení budovala po celém území státu. Stoupání je dlouhé, můj přítel si stěžuje "nohy by šlapaly, ale plíce to nemůžou zvládnout", podotýkám,
že je nekuřák. Sesedáme z kol, cesta je asfaltová, obklopuje nás krásný vzrostlý les. Na
náspu spadajícím k cestě a vystavenému paprskům sluníčka, na nás vystrkují hlavy
krásní duboví hříbci. Mám z toho divný pocit u srdce, ale je mi jasné, že je zde musím
nechat a tak je míjíme a kocháme se pouze pohledem. Dýcháme lesní svěží vzduch,
který je silně prosycený vůní pryskyřice.
Blíží se poledne a sluníčko silně připaluje, někde v dáli burácí hrom. Stoupání končí,
jsme pod vrcholem, z asfaltové cesty odbočujeme na kamenitou lesní cestu. Po pár desítkách metrech končí les. Před námi se otevírá obrovský prostor bez stromů. Za ty desítky let si zde rostliny vytvořily zvláštní symbiózu. Roste zde borůvčí, brusinčí a vřes,
ze stromů zakrslá bříza. Prostor je rozrytý různě starými krátery po výbuších. Velikost
kráterů je různá, všude se povalují střepiny granátů a zbytky raket. Kola neseme na ramennou a klopýtáme tímto terénem. na vrcholu nad námi se tyčí betonová pevnůstka
částečně zapuštěná do terénu. Vydáváme se tímto směrem. Opíráme kola o pevnost,
bereme si jídlo a pití a lezeme posledních pár metrů nahoru. Usedáme na strop pevnůstky, jsme na vrcholu "Jordánu" Je odtud překrásný výhled do všech stran. Vidíme
několik místních bouřek. Nejbližší je někde mezi námi a Příbramí. Černý mrak je asi ve
stejné výši jako my, občas se rozsvítí modrofialovým světlem blesků. Šedivé
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šikmé čáry pod mrakem prozrazují prudký déšť, který bičuje kotlinu pod námi. Vítr,
který vane z tohoto směru přináší chlad a je cítit vodou a bouří. Máme štěstí, bouře pomalu uhýbá z našeho směru a my to s radostí pozorujeme. Ačkoliv je trochu kouřmo,
jsou odtud vidět věžové domy na Kladně, naváděcí věž ruzyňského letiště, ale samozřejmě nejkrásnější je pohled na zalesněná pásma brdských
hřebenů proložených svěže zelenými loukami a různobarevnými lány polí. Krásný
pohled je i na vesničky většinou přitulené k úpatím kopců, částečně obklopené lesem.
Krajinu rozdělují údolí, kterými zurčí velké potoky, ale i malé nepatrné stružky, ale
dost romantiky. Asi po půl hodině bereme kola znovu na ramena a sestupujeme mezi
krátery dolů. Přicházíme na rozbitou cestu, ta nás vede k největšímu opevnění, betonové pevnůstce, kterou ostatně většina z vás zná z filmu "Obecná škola". Pevnůstka je
opět částečně zapuštěná do okolního terénu, mě však nejvíce zajímá zachovalá pancéřová kopule pro těžký kulomet, která je na pevnůstce osazena, šplhám nahoru a prohlížím kopuli otvorem pro hlaveň kulometu a zjišťuji, že pancíř je asi 30 cm silný. Na kopuli je i patrný zásah protipancéřovou střelou, která pancíř propálila do hloubky asi 20
cm. Ještě větší překvapení mě ale čeká na severní straně pevnosti, stojí zde totiž obrovské dělo, zřejmě houfnice. Míří do krajiny někam směrem k Berounu, je možné točit
zaměřovacími kuličkami a částečně pohybovat hlavní. Je to zvláštní pocit, když si uvědomíte, že by jste mohli tímto dělem odstřelovat krajinu před sebou až do vzdálenosti
minimálně 30 km. Nasedáme na kola a odjíždíme, míjíme ještě jedno malé opevnění a
najíždíme na asfaltovou silničku, která křižuje přistávací plochu, zřejmě pro helikoptéry. A potom již frčíme z kopce, prohřátý vzduch se střídá se studeným a sviští kolem
našich uší. Sjezd končí, silnička zahýbá vlevo, jedeme podél "Červeného potoka". Můj
přítel mi chce ukázat přehradu na tomto potoce, pomýšlíme i na koupel. Smůla, u přehrady stojí vojenský zřejmě rekreační objekt, ve kterém je spousta vojáků. Je zde velice
veselo a tak raději odjíždíme. Z vojenského prostoru vyjíždíme u zříceniny hradu "Valdek", kterou si velice rádi se zájmem prohlížíme. Vracíme se do Hořovic, zastavujeme
ještě v "Komárově", kde si dáváme v hospůdce pivo, bylo to poslední, které jsme si
spolu dali. V Hořovicích upevňuji kola na auto a odjíždíme domů. Cesta domů není ale
zase tak jednoduchá. Jsme v kraji, kde stále hodně dodržují staré tradice. Blíží se konec
měsíce května, a tak ve většině vesniček, kterými projíždíme slaví "Máje". Jedná se o
slavnostní porážení "májí", které vesnická omladina prvního května slavnostně postavila. A tak nás v několika vesnicích zastavují maškary, přispíváme do jejich pokladničky
a mého kamaráda nalévají kořaličkou. Maškary, drábové a policajti mi mezi tím dělají
technickou prohlídku mého auta, dostávám nálepku na kapotu a můžeme odjet. Začíná
pršet, konečně zastavujeme před domkem mého přítele v Litni. Sundáváme z auta jeho
kolo. Paní domu nás očekává a zve mě na polévku a kávu. Nechávám se zlákat, a tak
sedíme na terase pod markýzou, jíme výbornou bramboračku plnou hub. Do plachty
nad námi bubnuje déšť a my vzpomínáme co jsme spolu všechno projeli : bylo to Solnohradsko, Maďarsko, nejvyšší maďarské pohoří " Bukové hory " a termální prameny,
Belanské Tatry, sjeli jsme Dunajec na pltích (vor), Slovenský ráj, koupání v termálních
pramenech. Zároveň plánujeme, kam se vypravíme za rok, až zase budou "Bahna". Dohodli jsme se na "Padrťských rybnících". Nikdo z nás netuší, že my dva již spolu nikdy
nikam nepojedeme ani nepůjdeme.
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Můj kamarád Jirka zemřel za necelý rok od tohoto posezení. Zemřel v nemocnici,
kde se podroboval vyšetření, proč se mu špatně dýchá ( "nohy by šlapaly, ale plíce to
nemůžou zvládnout" ), byla to plicní embolie, kterou trpěl zřejmě delší čas.
Milý Jirko, věřím, že se tvá duše toulá všemi těmi krásnými místy, která jsi chtěl ještě ve svém životě navštívit a nebrání jí při tom žádné hranice, ani ty vojenské.
Antonín Dvořák

Společenská kronika
V Červenci 2007 oslaví významné životní jubileum

10.7.
15.7.
19.7.

paní Vilma Blehová
pan Jindřich Lébl
pan Luděk Černý

Přejeme mnoho štěstí a životní pohody do dalších let.
Redakce
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