Zpravodaj 5-2007

Motto:
Chtějí-li všichni hrát první housle, nedá se žádný orchestr dohromady. Važ si proto
hudebníka na svém místě.
R. Shumann

Informace z OÚ
Poděkování
Vážení čtenáři, se smutkem v srdci Vám oznamujeme, že ve čtvrtek 10.5.2007
zemřel dlouholetý zaměstnanec Obecního úřadu Řitka pan Ing. Oldřich Kraus.
Setkávali jsme se s ním všichni, hlavně v době budování inženýrských sítí v naší
obci. I přes své vážné dlouhodobé onemocnění vykonával svou práci spolehlivě
vždy plný elánu a optimismu.
Vážený pane Oldřichu Krausi, naše mysl je naplněna smutkem, děkujeme
Vám za všechnu práci, kterou jste pro naši obec vykonal. Vzpomínka na Vás
zůstane navždy v našich srdcích.
Zastupitelé a zaměstnanci obce Řitka





Tradiční řitecké slavnosti proběhnou v naší obci v sobotu 26.5.2007 a v neděli
27.5.2007. Na Ladech budou pouťové atrakce, stánky jako každý rok. V pátek
25.5.2007 v restauraci " Panský dvůr" vystoupí od 20.00 hodin skupina 2+1 a Zdeněk Zdeněk. V sobotu 26.5.2007 opět v Panském Dvoře od 15 do 17 hodin bude vyhrávat k poslechu, ale i k tanci kapela p. Maříka. Tato vystoupení proběhnou pod širým nebem nebo pod slunečníky krásného vnitřního areálu restaurace. Možno zakoupit i dobré jídlo a pití. Zastupitelé obce Řitka i personál restaurace "Panský
dvůr" Vás všechny na tyto slavnosti srdečně zvou.
Dětské rybářské závody se letošní rok uskuteční v sobotu 9.6.2007 od 7:00 hodin.
Rybářské závody dospělých proběhnou v neděli 10.6.2007 od 6:00 hodin. Sdružení
rybářů Řitka Vás tímto všechny srdečně zve. Hodnotné ceny pro vítěze jsou připraveny.

Inzerce


PRODÁM malý obytný přívěs, s technickým průkazem, vybaven chemickým WC,
kanystry na vodu. Tel. 604 110 440 - Nataša Valeská, Řevnická 087, Řitka
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Z historie obce Řitka a jejího okolí.
Vážení čtenáři,
dnešní článek chci věnovat železniční trati , která je poměrně blízká našemu okolí.
Jedná se o trať Zadní Třebáň - Lochovice. Tato lokálka je méně známá než-li trať Praha
- Dobříš, o které jsem již v našem Zpravodaji psal. Jedná se o železniční trať, která vede po druhé straně brdského hřebene oproti trati dobříšské. Dlouho se mi nedařilo získat nějakou technickou literaturu o této lokálce. V dnešní době zajišťuje lokálka spojení obyvatel podbrdských vesniček a městeček na hlavní železniční tah Plzeň-Praha.
Nejvíce je ale lokálka využívána návštěvníky krásné podbrdské krajiny a tajemných
brdských lesů. A tak je vláček o víkendech, ale i o prázdninách naplněn turisty, běžkaři,
cyklisty, houbaří a hlavně trampy. Právě o trempů pochází krásný popis této tratě. Napsal ho známý trempíř Marko Čermák.
Pane Marko Čermáku, velice Vám děkuji za tento krásný článek z něhož vyzařuje
Vaše láska k našemu brdskému kraji, ale i k podbrdské lokálce. Doufám, že mi odpustíte to, že jsem Váš článek otiskl v našem Zpravodaji
Děkuji - Antonín Dvořák

Naše brdská lokálka
S brdskou sekcí osady Paběrky křižujeme Hřebeny a "oprašujeme" zapomenuté i
užívané kempy. Shodou okolností jsme vyrazili na sklonku roku 2004 třikrát po sobě
tratí Braník - Dobříš a docela se divili. Kromě jediné podnapilé party v kožených pláštích jsme nepotkali na Branickém nádraží jediného trampa. Kam asi zmizeli čundráci,
kteří jezdívali na "kovbojsko", tedy na dolní Sázavu? Dokonce ani jediný tramp nepřistupoval ve Vraném, tedy naším směrem k brdským hřebenům. No, třeba jsme neměli
štěstí…
Pochvalovali jsme si, jak jinak je tomu na druhé straně Hřebenů na naší brdské lokálce mezi Třebání a Lochovicemi. Nedělní návraty si v motoráčku zeleném od vandráckých mundúrů obzvlášť vychutnávám. Co však zatím víme o téhle romantické trati,
která už několik generací rozváží táborníky k jejich ohništím? Poslyšte tedy něco z historie naší lokálky, které je letos 104 let:
Oblast podél severních svahů brdských Hřebenů vynikala na konci devatenáctého
století nejen výnosným zemědělstvím, ale o rozvoj průmyslových podniků (pivovary,
lihovary, cihelny, mlýny) se zasloužil liteňský velkostatek J. Š. Daubka, svinařský velkostatek Bachovena z Echtu, osovské podniky knížete Schwarzenberka i hostomická
výroba cvočkářská, rukavičkářská, pivovar, cihelny a mlýn. Také Lochovice prosluly
velkostatkem, přádelnou a dokonce lázeňským sídlem. Cukrová řepa však byla odvážena povozy až do dalekých cukrovarů za Beroun, anebo na dráhu k Jincům nebo k Řevnicím. Nejrozvinutější obcí oblasti tehdy byly Hostomice, v sedmdesátých letech devatenáctého století si činily i nárok na samostatný politický okres. Bez železnice však
neměla celá oblast náležitý kontakt se světem. Již v roce 1873 při projektování trati
Zdice - Protivín se snažil osovský velkostatek knížete Schwarzenberka prosadit bez
úspěchu vedení železnice přes Libomyšl, Osov a Hostomice.
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Přibližně v roce 1892 založili hostomičtí a velkostatkář Daubek "Družstvo pro postavení místní dráhy Zadní Třebáň - Hostomice". Zemskou garanci družstvo obdrželo v roce
1894. Finanční prostředky poskytlo město Hostomice, Daubek, kníže Schwarzenberk,
okres Hořovice a Beroun a svinařský Bachoven. Vznikl však spor o realizaci kratší varianty (Zadní Třebáň - Hostomice) a úplné délky trati až do Lochovic. Delší verze byla
schválena v roce 1897. V původním projektu měla trať u Litně opsat velký oblouk nad
Bělečským potokem, ale zvítězila varianta vratné stanice (úvratě) a nádraží tak mohlo
být umístěno přímo v Litni.
Aby nebyly provozně zatíženy hlavní tratě v Třebáni a Lochovicích, bylo v projektu
(navzdory zvýšeným nákladům) uznáno před napojením lokálky na hlavní dráhy vybudování další souběžné koleje v nádraží. Definitivní koncese byla ministerstvem železnic udělena v roce 1900 říšským zákonem a stavba musela do dvou let začít. Zemská
banka poskytla družstvu půjčku, výběrové řízení vyhrál J. Kubíček z Vinohrad, který
nabídl provedení stavby za 935 000 K. Projekt vypracovala technická kancelář ing.
Kodla a Hammra. Obratem bylo provedeno omezní kování trati kamennými mezníky s
písmeny Z.T.L. (Z.Třebáň - Lochovice).
Stavba byla započata na několika místech současně v září 1900. Námezdní krajánci,
často cizinci se v hojném počtu podíleli na stavbě, stejně tak místní zemědělci po skončení podzimních prací. Aby stavba nevyžadovala nákladné terénní úpravy, přizpůsobovala se terénu maximálně. Délka dráhy je celkem 26,5 km, největší stoupání mezi Zadní Třebání a Bělčí. Tady byl použit i minimální poloměr oblouku 180 m. Trať od Třebáně stoupá dále k Litni, pak mírně klesne ke Skuhrovu a nejvýše nastoupá u Osova.
Pak opět klesá k Lochovicím. Nejdelší 30metrový ocelový železniční most byl vybudován přes řeku Litavku u Lochovic, nejvyšší klenutý most přes cestu o světlosti 6 metrů
byl postaven v Zadní Třebáni. Nejvyšší povolená rychlost byla původně 25 km/hod, ta
byla roku 1907 zvýšena na 40 km/hod.
Úhrnem vyšla stavba a zprovoznění stavby (projekty, výkup pozemků, stavby pozemní a umělé, železniční spodek, zařízení, lokomotivy a vozy …) na 2 786 400 K.
Původní stanice a zastávky byly: stanice Zadní Třebáň, zastávka a nákladiště Běleč,
stanice Liteň, zastávka a nákladiště Skuhrov, zastávka a nákladiště Všeradice, stanice
Vosov (později Osov), stanice Hostomice, zastávka a nákladiště Neumětely-Radouš,
stanice
Lochovice.
24. srpna 1901 projel tratí první pracovní vlak, který rozvážel nábytek do stanic. 28.
srpna 1901 v 5 hodin 30 minut vyjel z Lochovic prázdný vlak, projel celou trať a při
zpáteční cestě z Třebáně již v Litni nastoupili první cestující v čele s J.Š. Daubkem a
pak v hostomické nádražní čekárně byla uskutečněna malá zahajovací slavnost se zástupci Hostomic. Do Lochovic pak pokračoval vlak již opět prázdný, ale ještě do rozjíždějícího se vlaku naskočil v euforii hostomický občan Levitus, první černý pasažér.
Při prohlížení dobové dokumentace o trati jsem se podivil nad skutečností, že dodnes
(!) v naprosto nezměněné podobě má trať přesně tutéž podobu kolejišť v zastávkách a
nádražích; drážní domky, dřevěné čekárny, kůlny i WC slouží poctivě z dob RakouskoUherské říše s výjimkami dosud.
Já mám na tyhle odkazy dob minulých, které si rád idealizuji slabost. Proto při vandrech z Brd se snažím vracet lokálkou. Laskám se očima s těmi pamětníky v podobě
litých staničních sloupků, dekorativně vyřezávaných trámků i prken na starobylých
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kůlnách anebo dnes již uzavřených WC. Vždycky jsem pospíchal postát nad asfaltovým
žlábkem stanice Osov. Kdybych byl mocným, zasadil bych se o památkovou ochranu
původních objektů na této lokálce. Dodnes nám trampům poskytuje útočiště vandaly
poškozená dřevěná čekárna ve Skuhrově i zachovalejší v Bělči, Hřebenům však vzdálenější.
Pravidelný provoz na místní dráze Zadní Třebáň - Lochovice byl zahájen 30. srpna
1901 podle prvního jízdního řádu, se dvěma páry vlaků. Pro provoz byly dodány dvě
třínápravové parní tendrové lokomotivy, vyrobené lokomotivkou v Praze-Libni pro
provoz na lokálních tratích Rakousko-Uherska. Stroje měly přezdívku "Kafemlejnek" a
sloužily na vlečkách ještě v šedesátých letech. Výtopna byla v Lochovicích. "Kafemlejnky" byly na "Liteňce", jak se naší lokální dráze odedávna přezdívá, nahrazeny
na konci dvacátých let silnějšími parními stroji s vlečným tendrem.
Přes svoji skanzenovou podobu doznávala trať během dalších let mírných úprav. Například v roce 1911 byla postavena vlečka k vápence ve Všeradicích. Obyvatelé Radouše požádali o zastávku a tak v roce 1906 byl změněn název zastávky u obce Neumětely z původního Neumětely-Radouš na Neumětely a přibyla zastávka Radouš. Zastávka Nesvačily byla zřízena v roce 1917, zastávka Vižina až v roce 1935, třebaže původní
projekt zastávku navrhoval. Tři novější zastávky už ale zůstaly jednokolejné, ani se nedočkaly těch původních elegantních čekáren. V Bělči byla manipulační kolej později
odstraněna. Dráha lokálky tak prakticky dostala dnešní podobu, pouze nádraží v Třebáni bylo z původní zastávky v roce 1940 povýšeno na stanici státní dráhy a byl jmenován přednosta a tři výpravčí. Současně byly nařízeny i německé názvy stanic a zastávek.
Parní lokomotivy na "Liteňce" měly zázemí ve výtopně v Lochovicích, u níž byla prohlížecí jáma, vodárna a dílna. Lokomotiva s pulzometrem si naplnila vodou nádrž, vodní jeřáb v Lochovicích nebýval. Uhlí se "zbrojilo" systémem košů z dřevěných ramp.
Rovněž Zadní Třebáň měla kolej pro "zbrojení" a ošetření strojů, výtopna zde nebyla,
ale stanice byla vybavena vodním jeřábem, do kterého lokomotiva hnala vodu. Stejně i
tady se uhlí "zbrojilo" z dřevěné rampy. Záhy byly i Hostomice a Osov vybaveny proutěnými koši pro doplnění uhlí.
V případě poruchy stroje byla lokomotiva dočasně nahrazena jinou z výtopen v Berouně nebo ve Zdicích. Parní lokomotivy byly vystřídány znovu na konci třicátých let
výkonnějšími čtyřnápravovými rakouskými tendrovkami s přezdívkou "Malý Bejček".
Během válečných čtyřicátých let se objevily na lokálce také třínápravové sdružené rakouské tendrovky, přezdívané "Torpedo". Jejich osud nebyl šťastný. Jeden stroj silně
poškodila partyzánská nálož v dubnu 1945, zakrátko byl další stroj velmi poničen
hloubkovým náletem poblíž Osova. Současně byl náletem poškozen jiný vlak u Neumětel.
Dubnový zákrok partyzánů v roce 1945 byl nešťastný. Němci ustupovali a využívali
železnic. Americké bombardéry zasáhly proto Berounské nádraží. Volná však zůstala
cesta mezi Zdicemi a Prahou přes lokálku. Toho chtěla využít sovětská partyzánská
skupina "Uragan", která operovala nad Halounami a nalíčila nálož u Bělče na údajný
německý transport. 21. dubna 1945 ve 3.37 hod se vlak vydal z Lochovic. Lokomotiva
ještě na úvrati v Litni objela soupravu. Za svítání za Bělčí však najíždí na nálož a po
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výbuchu se zřítila ze stráně k potoku. Vlak s civilisty (žádný německý transport nejel)
naštěstí zůstal na trati. Zbytečně však zahynuli strojvedoucí V. Klíma a topič F. Lhoták.
Velmi poškozená parní lokomotiva byla po opravě opět uvedena do provozu.
Navzdory nám romantikům uctívajících parní lokomotivy musím přiznat, že koncesionáři v čele s Daubkem žádali již na počátku roku 1901 (ještě před zahájením provozu
na lokálce) o povolení zavedení Daimlerového benzinového kolejového vozu. Odůvodnění bylo logické – motorové vozy byly rychlejší a umožňovaly by tak více spojů.
Koncesionářům nebylo vyhověno a provoz byl zahájen s parními stroji.
Na sklonku dvacátých let však železnici začala konkurovat automobilová doprava.
Tím byly ohroženy zejména místní dráhy. Bylo v zájmu železnic zkrátit jízdní dobu a
rozšířit počet spojů. Do té doby železniční dopravu zajišťovaly smíšené vlaky, tedy vagóny nákladní i vagóny pro přepravu cestujících v jedné soupravě. Oddělení přepravy
nabízelo použití motorových vozů pro přepravu osob a urychlení přepravy.
V roce 1928 byl zahájen pravidelný motorový provoz a počet spojů se zvýšil o tři vlaky
denně. Jízdní doba se tak zkrátila o polovinu. Smíšený vlak tažený parní lokomotivou
urazil vzdálenost mezi Zadní Třebání a Lochovicemi za 2 hodiny a 10 minut, motoráčku to trvalo jen jednu hodinu. Původní motorové vozy byly nahrazeny "věžáky", u
nichž bylo stanoviště strojvedoucího uprostřed nad úrovní střechy. Vyrobila je rovněž
Tatra Kopřivnice.

Parní lokomotivy však táhly i nadále nákladní i smíšené vlaky. V roce padesátých
oslav "Liteňky" (1951) byl sice parní provoz na lokálce zrušen (depo Zdice nemělo pro
lokálku vhodnou parní lokomotivu), ale již v roce 1952 se pára na "Liteňku" vrátila a
vozila až do zimy 1966 i houbaře, chataře a trampy. Tedy i nás. Staré parní lokomotivy
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však dosluhovaly. V šedesátých letech se uhlí pro páru už jezdilo "zbrojit" až do Zdic.
Pára však zaskakovala i nadále za porouchané motorové lokomotivy.
Dnes můžeme parní vlak spatřit anebo se párou i svést výjimečně na brdské lokálce
při mimořádných jízdách.
Charakteristickými motorovými vozy našich dob při objevování brdských hvozdů
byly motoráčky M 131,1 s přezdívkou "Kufr" nebo "Hurvínek". Stanoviště řidiče byla
již na čelních plošinách s průchody do sousedních vagónů. Sloužily od poválečných
dob až po léta sedmdesátá. To ještě motorový vůz s přívěsnými vozy v Litni soupravu
objížděl. Od konce šedesátých let zasáhly do provozu i motorové dieselhydraulické lokomotivy. V roce 1973 byl zrekonstruován traťový svršek, staré koleje připevněné hřeby byly vyměněny a zpevněny šrouby s podkladnicemi. O technický stav trati pečoval
traťmistrovský okrsek v Osově. (Zrušen byl až v roce 1997).
Od konce roku 1978 přibyly k motoráčkům našeho mládí M 131,1 nové motorové
vozy typu M 152, ale v soupravě byly ještě zařazovány i původní přívěsné vozy B1m se
vstupními dveřmi uprostřed vozu. Ty měly kamna na uhlí, do kterých jsme si při brdských zimních trailech rádi přikládali. Motorové vozy M 152 byly přeznačeny na řadu
810, ale ty už dnešní trampové důvěrně znají. Jsou výrobkem Tatry Studénka.
Již od roku 1973 jsou soupravy vybaveny dvěma motorovými vozy (na začátku a na
konci soupravy), a tak odpadlo objíždění v Litni.
Soupravami posledních klasických osobních vagónů, některých i s romantickými
plošinami a se zvláštním služebním a poštovním vozem, jsme se mohli zavážet k Hřebenům občas ještě také v letech sedmdesátých.
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S "modernizací" železnic v roce 1996 a 1997 byly zrušeny výdejny lístků ve Všeradicích, Osově, Litni a Hostomicích. "Štiplístkům" tak přibyla pěkná fuška vypisovat
hordám trampů lístky v kymácejícím se vagónu, a to ještě když někdo chce jízdenku
celou, jiný poloviční, dětskou, důchodcovskou, zákaznickou, hromadnou nebo jen do
Radotína … Ale pro trampy to má i jisté výhody. Občas na ně ani nepřijde řada a jsou v
Třebáni.
Nákladní doprava je na "Liteňce" od roku 2000 omezena na tři vlaky (přibližně deset
vozů) týdně. K současnému provozu lokálky nemá smysl nic dodávat, protože ten zná
každý brdský vandrák. Snad jen to, že v posledních letech přibylo v lokálce postarších
trampů šedivců, zato mladá generace se kamsi rozptýlila. Nevěřím, že by jí byly Brdy
malé, možná je pro mnohé lákavější autotramping, internet, DVD a třeba jejich partnerky nemohou přenocovat bez sprchy. Na to se ale můžeme podívat i z lepšího úhlu:
Řečeno železničním jazykem – zůstane víc tábořišť "neobsazených", a ta čekají právě
na nás.
Až uvidíte z nedělní "Liteňky" vzdalující se Plešivec a nizounko za ním pohasínající
slunce, neteskněte příliš. Pokud nás toulavej vítr neodvane bůhvíkam, lokálka nás sveze
za týden znovu, nebo i za měsíc a snad i po letech …?
Marko Čermák

Čtení na dobrou noc.
(Pokračování z minulého čísla)
První příběh se týká krásné dívky jménem Hanka. Seděla jednoho nádherného letního večera s partou trampů u táborového ohně v jednom malém lomu. Mámivé trampské
písně za doprovodu kytar zněly okolím. Dívka Hanka si odskočila vykonat svoji lidskou potřebu do ústí štoly. Když se asi po čtvrt hodině nevrátila, šel ji její přítel hledat.
Došel až ke konci chodby, bylo zde bláto a chodbu uzavírala vodní hladina. Zde našel
stopy, jakoby po zápase a dívčinu baterku. Přes to, že prohledali trampové celé okolí a
jméno dívky znělo mnohohlasně letní nocí, dívka se nikdy nenašla. Její chlapec na památku pohřbil svoji kytaru na níž hrával své milé láskyplné písně, pod kamennou mohylu na dně lomu, který se jmenuje "Jižní kříž".
Také druhý příběh je spojen s "Hagenem".
Na jedné skále nad lomem "Malá Amerika" tábořili trampové, byla již temná noc a
plameny táborového ohně pomalu dohasínaly. Dva z trampů se vydali pro vodu do studánky, která se nachází v "Hagenově štole". Jeden nabíral vodu, zatímco druhý, jehož
odvaha byla asi posílená alkoholem uhodil z legrace železnou tyčí do kolejnice , která
zde byla zavěšena . Náhle se zdálky ozývaly kroky, které se pomalu blížily. Tramp, který udeřil do kolejnice byl přesvědčen že to jsou jejich kamarádi, kteří je přišli vystrašit.
Jeho kamarád, který nabíral vodu zpanikařil a utekl. Když doběhl do tábořiště, zjistil,
že nikdo nechybí. Okamžitě se vydali zpět do podzemí. Svého kamaráda tam už ale nenašli. Dlouho hledali, volali, ale z nitra chodeb jim odpovídala jenom mnohonásobná
ozvěna. Když se paprsek jejich svítilny dotkl náhodou hladiny studánky, všichni zkameněli hrůzou. Jindy křišťálová voda měla barvu krve a vedle studánky ležel bajonet
z druhé světové války a na něm vyryté jméno "Hans Hagen".
11
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I já při naší procházce podzemím krasu jsem stál u studánky v "Hagenově chodbě".
Je to vlastně jenom malá kaluž.
Voda vyráží z přilehlé stěny, jakoby
se skála potila a její kapky pomalu
stékají do studánky. V okolí
studánky hoří zapálené svíce. Vedle
na stěně visí litinová polokoule
důlního zvonu a o stěnu opřená
železná tyč vyzývá k úderu. "Najde
se z přítomných někdo odvážný a
udeří"? Okolo prošlo minimálně
padesát lidí. Zvuk zvonu, který se
nese chodbami, až dolehne do té
nejhlubší a nejztracenější chodby
někde hluboko v podzemí, kde
probudí ono strašidelné a vražedné
monstrum se tentokrát neozval.
Bylo to již potřetí v mém životě,
kdy jsem měl v podzemních
prostorách Českého krasu možnost
udeřit do zavěšeného zvonu či
kolejnice.
Poprvé mi bylo asi 22 let. Byl
jsem tehdy po vojně, jejíž část jsem
si odsloužil v Berouně. Při nočních
návratech vlakem ze sobotních nebo nedělních vycházek mě lákaly a přitahovaly hořící
trampské ohně na protější straně řeky Berounky u vesnice Srbsko. Vždy jsem si říkával,
že po vojně se vypravím se svými kamarády na toto místo na tremp.
Vidím to jako dnes - stojím ráno u vchodu do chodby v lomu "Alkazar". U táboráku
jsem předešlé noci vyslechl všechna ta hrůzostrašná vyprávění o Hagenovi. V přímé
chodbě přede mnou je někde v temnotě ukryta doleva odbočující slepá chodba na jejímž konci je zavěšena pověstná kolejnice a já jsem ten "hrdina ", který v noci u ohně
slíbil že na ni udeří. Jdu při levé straně chodby, v kapse mám krabičku zápalek. Světla
velice rychle ubývá a moje oči si nechtějí zvyknout na tmu. Moje levá ruka proto lehce
jede po stěně chodby, nevidím prakticky nic. Náhle se moje ruka propadá do prázdna.
Odbočuji doleva, levá ruka se znova dotýká stěny, pravou natahuji před sebe. Po mnoha
krocích narážím pravou rukou na stěnu, chodba končí. Jsem na místě. Škrtám zápalkou,
kolejnice opravdu visí kousek ode mne. Přemýšlím, na moji mysl má zřejmě vliv i stísněné prostředí chodby, vlhkost, naprostá tma a zvláštní vůně podzemí. Nemám strach,
ale říkám si, co kdyby. Tyto prostory mě lákají a chci podzemní labyrint, který měří
několik desítek kilometrů i nadále navštěvovat. A potom se rychle rozhoduji - nebudu
budit spící zlo. Konec konců, "ráno moudřejší večera". A tak se zvuk úderu na kolejnici
toho rána labyrintem chodeb nerozezněl a kupodivu se mi při návratu nikdo nesmál.
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Před třemi lety jsem byl s několika kamarády, kteří vlastní též historické automobily
pozván na návštěvu do důlního skansenu "Solvayovy lomy". Po příjezdu do areálu jsme
byli přivítáni podobnými nadšenci pro historii techniky jako jsme my sami, jenom s tím
rozdílem, že u nich se jedná o historii těžby vápence v Českém krasu. Byli jsme
s odborným výkladem provedeni areálem, který je protkán kolejištěm důlního vláčku.
(Tyto vláčky zde v sobotu a v neděli jezdí a je to něco pro děti.) Nás tímto důlním vlakem pochopitelně svezli, závěrem jsme byli zavezeni do důlní chodby. Zde jsme vystoupili a šli hezký kousek v chladu a šeru pěšky. Prošli jsme několik odstraněných závalů a prohlédli si nové zabezpečené chodby proti zavalení. Potom jsme skončili, hádejte u čeho? No u skalní stěny, kde visí na skobě Hagenův zvon a kde železná tyč
opřená vedle vyzývá k úderu. Následovalo již známé vyprávění o Hagenovi. Poté jsme
byli naším průvodcem upozorněni, že zhasne a kdo je odvážný a má zájem přivolat
Hagena, může zvon rozeznít. Stálo nás okolo asi dvacet pět a všude je známo, že "veteránisté"
si
nenechají
ujít
žádnou příležitost
k nějaké taškařici a
legrácce.
Čekal
jsem
tedy,
že
kamarádi
nezklamou a zvuk
zvonu se určitě
ozve. Byl jsem, ale
zklamán. Zvon opět
nezazněl.
Vážení čtenáři,
až
se
budete
v tomto
krásném
jarním čase toulat
na výletě krajinou
Českého krasu, kde
je nádherná příroda
plná
zeleně
a
jarních květů a to
vše proloženo vápencovými útesy a skalami nádherných tvarů prohřátých jarním sluníčkem. A až se před vámi náhodou otevře vchod do podzemí a bude vás neodolatelně
lákat, aby jste vstoupili, chovejte se velice opatrně a mlácení do kolejnice a zvonů se
zdaleka vyhýbejte. Pozor!! Hagen stále čeká!!
Doporučuji vám i návštěvu skansenu "Solvayovy lomy" (sobota, neděle). Nejlépe ze
Sv. Jana. Autem nebo pěší výstup na skálu s křížem a potom do skansenu. Nebo polní
cesta vlevo ze silnice Bubovice – Loděnice, autem a kousek pěšky.
Antonín Dvořák
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MŠ Řitka informuje
Čarodějnický den v mateřské škole
Opět po roce přišel čas sletu všech malých i velkých čarodějů a čarodějnic. Žádnému z nich nechybělo originální oblečení zdobené pavouky, netopýry, hady, myšími
ocásky, a kouzelné koště či hůlka.
U vchodu je vítali velcí, již vyučení čarodějové a čarodějnice, kteří po celé dopoledne čarodějnický rej sledovali a pak za něj všem udělili "Řád Harryho Pottera".
Malí adepti na čarodějnické zkoušky se hned u vchodu podepsali do tajné listiny.
Některé maminky či tatínkové se s nimi museli rozloučit už u vchodu, jelikož pro ně
byla chodba, plná pavučin a hadů, těžce zdolatelnou překážkou.
Pak už nic nebránilo tomu, aby začal velký taneční rej, při kterém děti předvedly
své hábity a doplňky. Zkusily si svou rychlost v závodech na košťatech, svou obratnost
v přenášení dračích vajec a svou sílu v přetahování o silnější čarodějnický tým.
V čarodějnickém baru se mohly napít kouzelných lektvarů a ochutnat se zavázanýma
očima z kotlíků vyčarované pochutiny (např. myší bobky - cereální kuličky, pavoučí
nožky - slané tyčinky, žabí stehýnka - kousky ovoce, netopýří ouška - kousky čokolády
apod.).
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Čarodějnická hostina, kterou nám připravily naše čarokuchařky, byla také výtečná. Dobře posilněni jsme se vydali na cestu do okolí naší mateřské školy. Zavítali jsme
na obecní úřad, do místní samoobsluhy a stavebnin, kde jsme předávali pavouka pro
štěstí a jarní říkankou vítali jaro. Za to jsme si odnášeli malou a milou odměnu. I letos
nám udělalo velkou radost, že mezi nás opět přiletěla JEŽIBABA Z PERNÍKOVÉ
CHALOUPKY, která nás doprovázela po celou dobu průvodu a dbala i o naši bezpečnost..
Náš slet malých čarodějů a čarodějnic jsme dokončili na školní zahradě ohněm a
opékáním vuřtů, i když to jsme raději svěřili do rukou starších - zkušených. Přesto jsme
si na nich výborně pochutnali a myslíme si, že stejně dobře chutnali i našim hostům
z obecního úřadu, kteří se na nás přišli na zahradu podívat a také si to s námi "užít".
Za složení čarodějnických zkoušek si děti domů odnášely čarodějnický list a maminky si je odváděly ze zahrady možná trochu ušmudlané, ale zato vydováděné a spokojené.
Dík patří všem, kteří nám pomáhali s přípravou tohoto kouzelného dne.
Za kolektiv MŠ Lenka Rathausová

Líšnická škola informuje
Jak jsme hráli fotbal a golf, učili se poskytnout první pomoc, mluvili celý
den anglicky a ještě mnoho dalších informací z líšnické školy.








Stejně jako minulý rok, tak i letos pokračujeme v tradici školních soutěží "Líšnice
mluví anglicky" a "Jak umíme česky". Hravou a zábavnou formou si děti zopakovaly své znalosti a ty nejlepší si nesly domů diplom a věcnou cenu.
V hodinách tělesné výchovy je jedním z nejoblíbenějších sportů fotbal. Proto jsme
se opět přihlásili do soutěže McDonalďs Cup. Ze 4. a 5. třídy hráli Martin Hnilička,
David Kamberský, Jakub Kopřiva, Vítek Čížkovský, Lukáš Holada, Filip Lukáš a
Sára Kamberská. Abychom družstvo vůbec postavili, vypomohl nám ještě šikovný
druhák Filip Brabenec a z Bojova se k nám přidal Vojtěch Brabenec. Velké školy
proti nám měly výhodu, že mohly vybírat z více hráčů, ale my jsme hráli
s maximálním nasazením a odvezli si diplom za 3.místo. Do dalšího kola jsme sice
nepostoupili, ale radost ze sportovního dne nám to nezkazilo. Příští rok budeme hrát
zase.
Dne 10.4. proběhla ve škole přednáška a soutěž ve zdravovědě "O Helpíkův pohár".
Dvě hlídky nás reprezentovaly v krajském kole, které se konalo 3.5. v Černošicích.
Děkujeme Ivance Rychlíkové, Aničce Luxové, Aničce Milerové, Růžence Maškové
a Sáře Kamberské za reprezentaci naší školy.
V rámci hodin tělesné výchovy navštěvujeme dvouměsíční kurz golfu. Pod vedením
cvičitelky paní Moniky Hodinové se učíme základy a zjišťujeme, že tento sport není
tak jednoduchý, jak lehce a elegantně vypadá. Dětem se golf velice líbí. Nečekáme,
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že ze všech se stanou golfisté, ale hodiny tělocviku se nám tak obohatily o něco nového. Děkujeme tímto Golfovému klubu Líšnice a jsme rádi, že ve výuce golfu můžeme pokračovat i v příštím školním roce.


V kroužku výtvarné výchovy jsme vytvořili textilní objekt - rybník s rybami. Poslali
jsme ho do soutěže "Barevné jaro Iberia". Tak nám držte palce, aby to naše barvení,
stříhání a šití porota ocenila. A pokud ho neocení žádnou cenou, tak stejně budeme
mít pocit vítězů, protože všechna díla dostanou nemocnice a s naším rybníkem si
budou hrát nemocné děti a třeba jim přinese trochu dobré nálady. Soutěž totiž pořádá Nadace Archa Chantal, která se již mnoho let snaží prostředí v nemocnicích vylepšit.

Co ještě chystáme?






Za peníze získané na vánočních trzích se děti rozhodly adoptovat psouna prériového. Těšíme se, že si ho i s jinými zvířaty prohlédneme při návštěvě zoologické zahrady.
1.6. odjíždíme na školu v přírodě k Orlické přehradě do rekreačního zařízení Orlík –
penzion Loužek. Děti si jako téma týdenního pobytu odhlasovaly "Letní olympijské
hry".
Připravujeme "Školní akademii", kde vystoupí naši žáci a předvedou to nejlepší, co
se v různých kroužcích naučili. Na podiu pod školou, které děti loni krásně vyzdobily, budeme tančit, zpívat a recitovat.
Za kolektiv ZŠ napsaly Zuzana Valešová a Alena Heckelová

Společenská kronika
V červnu 2007 oslaví významná životní jubilea tito naši spoluobčané

13.6.
23.6.
24.6.

paní Růžena Hnídková
Ing. Josef Novák
paní Helena Vondráčková

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