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Motto:
Chce - li být králem jednooký, musí si sehnat slepé poddané.
Přísloví

Informace z OÚ








U řitecké kapličky se uskuteční v sobotu 19.5.2007 od 12.00 hodin tradiční květnová bohoslužba k příležitosti svátku sv. Jana Nepomuckého. Všichni občané jsou srdečně zváni.
V sobotu 26.5. 2007 a v neděli 27.5. 2007 proběhnou tradiční řitecké slavnosti. Pro
děti i dospělé budou na řiteckých "Ladech" pouťové atrakce a stánky jako každý
rok. Večer v sále Sokolovny "Letní taneční veselice" s kapelou Hračky. Podrobnější
informace v příštím čísle zpravodaje.
V sobotu 14.4.2007 uspořádalo "Sdružení rybářů Řitka" sběr kovového odpadu.
Sdružení rybářů děkuje všem občanům, kteří připravili ke svozu kovový odpad před
svými domy a podpořili tak tuto akci. Vydělané peníze budou použity k nákupu cen
pro dětské rybářské závody, které rybářské sdružení každým rokem pro řitecké děti
pořádá. Letos se tyto závody uskuteční v sobotu 9.6.2007 pro děti a v neděli
10.6.2007 pro dospělé.
"Pálení čarodějnic" proběhne již tradičně 30.4.2007 na prostranství před restaurací
Sokolovna. Všichni jsou srdečně zváni. Stará košťata, plechové kotlíky na pálení,
hodně peněz na posílení a hlavně dobrou náladu vezměte s sebou.
Antonín Dvořák - místostarosta
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Řitka
konaného dne 8.3. 2007 v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Řitka

Přítomní zastupitelé: Pavel Zeman, Antonín Dvořák, Ivana Černá, Miroslav Poláček, Vlastimil Vondrák, Václav Rychlík, Jiří Šuligoj, Zdeněk Smejkal, Václav Mašek
Omluveni: Hosté: viz prezenční listina
Program:
1. volba ověřovatelů zápisu
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2. rozpočet obce na rok 2007
3. zpráva auditora
4. MŠ – kritéria pro přijímání dětí na školní rok 2007/2008
5. komunální odpad – výběrové řízení
6. výstavba protihlukové stěny
7. zadání hlukové studie
8. nedobytné pohledávky
9. projekt společnosti RADE
10. zprávy komisí
Zápis z jednání obecního zastupitelstva
Ad 1) Volba ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Antonín Dvořák a Miroslav Poláček.
Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s navrženými ověřovateli zápisu, kterými jsou Antonín Dvořák a Miroslav Poláček.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 1
Ad 2) Rozpočet obce na rok 2007
Finanční komise předložila návrh rozpočtu na rok 2007.
Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2007 jako vyrovnaný bez výhrad.
Hlasování: pro 8, proti 0 , zdrželo se
Ad 3) Auditorská zpráva
Obecnímu zastupitelstvu byla předložena zpráva o provedení přezkoumání hospodaření obce za rok 2006 auditorem ze dne 20.2. 2007.
Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o provedení přezkoumání hospodaření
obce za rok 2006 auditorem ze dne 20.2 .2007 bez výhrad.
Ad 4) Kritéria pro přijímaní dětí do MŠ na školní rok 2007/2008
Na základě jednání v MŠ dne 6. 2. 2007 byla navržena nová kritéria pro přijímání
dětí na školní rok 2007/2008, která ve výběru upřednostňují řitecké děti s celodenní
docházkou.
Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s předloženými kritérii pro přijímání dětí na školní
rok 2007/2008.
Hlasování: pro 8 , proti 0, zdrželo se 1
Ad 5) Komunální odpad
Obec nesouhlasí s návrhem firmy Rumpold na zvýšení ceny za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Z tohoto důvodu proto navrhuje vypovědět smlouvu s firmou Rumpold a určit výběrovou komisi, která by na základě výběrového řízení do příštího zastu2
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pitelstva navrhla firmu, která by zajišťovala pro obec svoz komunálního odpadu za přijatelnějších cenových podmínek. Do výběrové komise byli navrženi: předseda pan Antonín Dvořák, členové pan Miroslav Poláček a pan Jiří Šuligoj.
Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s vypovězením smlouvy s firmou Rumpold a souhlasí
se složením výběrové komise ve složení pan Antonín Dvořák, pan Miroslav Poláček a
pan Jiří Šuligoj.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželo se 0
Ad 6) Výstavba protihlukové stěny
Dne 15. 2. 2007 se uskutečnilo jednání na obecním úřadě ohledně výstavby protihlukové stěny s firmou Pragoprojekt za účasti dalších oprávněných osob. Z jednání vyplynulo, že protihlukové opatření by se nezrealizovalo v plném rozsahu podle žádosti, ale
jen zčásti, což je pro obec nepřijatelné.
Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo pověřuje starostu, aby vstoupil do jednání s firmou Pragoprojekt a vyslovil nesouhlas se částečnou realizací projektu s tím, aby veškeré kroky učiněné v této záležitosti byly projednány a konzultovány s obcí Řitka.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželo se 0
Ad 7) Zadání hlukové studie
Na základě závěrů z jednání (viz bod 6) bylo navrženo zadání hlukové studie. Studie
bude vypracována odbornou firmou a bude sloužit jako podklad pro další jednání o investičním záměru.
Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo souhlasí se zadáním hlukové studie a pověřuje starostu obce
jeho realizací.
Hlasování: pro 9 , proti 0, zdrželo se 0
Ad 8) Nedobytné pohledávky
Předložené pohledávky z let 1994-2000 ( poplatky za psi, vodu, MŠ, za přestupky)
jsou buď promlčené nebo je již nelze vymáhat(úmrtí povinného, emigrace), popř. by
jejich vymáhání bylo neekonomické vzhledem k nejistým majetkovým poměrům, nepřesvědčivému důkaznímu materiálu a nejistému výsledku soudního jednání.Bylo navrženo tyto pohledávky uvedené v příloze prohlásit za nedobytné platby.
Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo prohlásilo uvedené pohledávky za nedobytné( seznam pohledávek je uveden v příloze, která je nedílnou součástí zápisu).
Hlasování: pro 9, proti 0. zdrželo se
Ad 9) Firma Rade s.r.o.
Firma Rade s.r.o. předložila obecnímu zastupitelstvu studii na rekonstrukci objektu
čp. 44. Ve stávajícím objektu by mělo být po rekonstrukci sídlo firmy, kanceláře a ubytování. Firma požádala zastupitele o vyjádření k rekonstrukci a k možnosti odkoupení
pozemků kolem domu.
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Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s předloženou studií na rekonstrukci objektu. Tento
souhlas nenahrazuje souhlasné stanovisko pro stavební řízení. Pozemky kolem domu
obec neprodá, ale je možnost je pronajmout. O zrušení centrálního sběrného místa
pro tříděný odpad je možné jednat s tím, že by bylo nahrazeno a rozmístěno na více
menších stanovišť po celém území obce a že by se firma Rade na tomto "stěhování"
dohodnutým způsobem spolupodílela.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželo se 0
Ad 10) Zprávy komisí
a) kontrolní komise – bude provedena kontrola automatů v obci
b) kulturní komise – příprava na Řiteckou pouť
c) školská komise – zápis do MŠ je 20.3. 2007 od 14 – 16 hod., veškeré akce mateřské školy a školy v Líšnici jsou na internetových stránkách škol
d) přestupková komise – usnesení OZ ze dne 7.11. 2006 o zrušení komise pro projednávání přestupků v obci Řitka je neplatné, protože podle zákona o obcích tuto
komisi zřizuje i zrušuje starosta obce a nikoli obecní zastupitelstvo.
Komise tedy pokračuje ve své činnosti jako doposud a projednává případy jí náležející
podle zákona o přestupcích.
Zapsala: Ivana Černá Pavel Zeman
starosta obce
Ověřovatelé zápisu: Antonín Dvořák, Miroslav Poláček
Přílohy k zápisu:
Pozvánka na veřejné zasedání
Prezenční listina zastupitelů
Prezenční listina přítomných hostů
Rozpočet obce na rok 2007
Kritéria pro přijímání dětí do MŠ na školní rok 2007/2008
Nedobytné pohledávky - soupis

Z historie obce Řitka a jejího okolí
Druhá světová válka vypukla v roce 1939 a skončila až roku 1945. Jako v první světové válce, tak i v této (doufejme poslední a do dějin lidstva krví zapsané nejstrašnější
válce, v níž bylo zmařeno 45 milionů lidských životů ), byl Mníšek ušetřen válečných
pohrom, nikoli však utrpení. I tentokrát byly pociťovány důsledky této hrozné války a
mnozí mníšečtí občané zakusili na své kůži, co znamená prušácký mrav. Ti, co poznali
život v tzv. koncentračních táborech anebo v poslání "na práci" do Německa, ti, kteří
vyzkoušeli na vlastním těle vyšetřování v pražském Pečkově paláci a pankráckém vězení, ti samotní by knihu utrpení naplnili vyprávěním. Ostatní žili tak jako v jiných ob
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cích ve stálém strachu, kdy před jejich obydlím zastaví auto se značkou gestapa, aby
do něho někdo z nich nasedl a již nikdy nespatřil své drahé.
Stálé rekvisice dobytka, koní, obilí i šatstva ochuzovaly obyvatelstvo tak, že následky budou pociťovány dlouhá léta. Asfaltová silnice Praha-Písek, jdoucí městem, se stala jednou z hlavních, stále používaných tepen. Občasné vojenské transporty něm. branné moci procházely městem; některé bez zastávky, jiné s krátkým zdržením. Po Heydrichově zavraždění (zástupce protektora v Čechách a na Moravě pana von Neuratha),
když vdova po něm přesídlila do dobříšského zámku, pražská silnice byla hojně používána četnými německými hodnostáři a k jejich ochraně hlídána zvláštním do města dosazeným četnickým oddílem.
16. března 1939 k večeru přitáhlo do města německé okupační vojsko v počtu asi
180 mužů z 1. praporu protiletecké obrany Hermanna Göringa z Berlína. Soldáti byli
ubytováni ve škole, na faře, po hostincích a různých soukromých bytech. Byli to ponejvíce mladí hoši a divili se, že po celé cestě sem i v samotném městě je naprostý klid a
pořádek. Při odchodu z Německa jim totiž bylo řečeno, že jsou určeni k potlačení
vzpoury v Čechách. Zdrželi se v městě do 5. dubna a potom se odebrali neznámo kam.
Po jejich odchodu byl na delší dobu klid, rušený jen tu a tam projíždějícími transporty.
Dne 10. ledna 1940 sem přišlo opět německé vojsko, ovšem v menším počtu, které, jak
vojáci doznávali, přijelo přímo z Norska. Ubytovalo se tu porůznu a setrvalo až do 10.
března. V červnu téhož roku vyhazoval oddíl německých vojáků do povětří kulometná
hnízda z železného obranného pásu kolem Prahy, který byl naším vojskem vybudován
na její obranu. Potom nastal klid až do 4. května 1941, kdy se přihnal do Mníšku tankový oddíl v počtu asi dvaceti tanků se 150muži; přijeli rovnou cestou z Jugoslavie.
Tanky se seřadily na náměstí a v některých bylo lze poznat náš bývalý majetek. Vojáci
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je opravovali, čistili a zdrželi se zde až do 13. června, kdy náhle v noci zmizeli (podle
doznání jednoho z vojínů) směrem na ruské bojiště. Byla to poslední posádka německých soldátů v městě. Pak nastal klid až do roku 1945.
Rok 1945 byl v Mníšku velmi rušný. Již v únoru dopravilo německé vojsko do města
slabší oddíl italských zajatců, kteří byli přiděleni na různé práce a zdrželi se tu do polovice dubna. Dne 19. dubna před 11. hod. dopolední přijížděl směrem od Prahy nákladní
vlak. Když vyjel z lesa zvaného "Hora" a blížil se k vesničce Rymáni, počala nad ním
kroužiti dvě americká letadla tzv. hloubkových letců. Vlak dojel do stanice Mníšek, kde
dvě ženy a nějací zřízenci vystoupili a v osobním voze zůstal sám vlakvedoucí. Přes
výstrahu vyjel strojvedoucí s vlakem ze stanice směrem k Nové Vsi. Ve vzdálenosti asi
300 m od stanice, těsně před vjezdem do lesa "Mokrého", zaútočila letadla na vlak, přičemž byla lokomotiva tak rozstřílena, že se stala neschopnou další jízdy a druhé vozy
byly na mnoha místech zasaženy střelami. Vlakvedoucí sedící v osobním voze byl zabit, strojvedoucí a topič těžce zraněni. Strojvedoucí zemřel po třech dnech v nemocnici.
Dne 21. dubna 1945 se v městě objevily první transporty německých uprchlíků.
Němci přijížděli směrem od Prahy i po silnici od Řevnic. Byla to nekonečná řada; povozy všech druhů, lehké bryčky, kočáry, těžké bedňáky atd. naložené nábytkem, živobytím a vším možným. Staří lidé a děti seděli na vozech, mladší šli podél vozů. Někteří
vedli ještě krávy. Byli v ubohém stavu, dožadovali se různých ochot, ale nikdo s nimi
neměl slitování. Tento transport byl za Jílovištěm na silnici k Mníšku napaden hloubkovým letadlem, přičemž byl zabit jeden starý muž a tři koně. Určitá část projela městem a ubírala se po silnici směrem k Dobříši, další část nocovala na náměstí. Tento
transport trval plné dva dny. Místo určení nebo konečná stanice nebyla nikomu z nich
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známa.
Dne 30. dubna se objevila nad městem a okolím ruská letadla, pátrající po německých transportech. 5. května přitrhli ruští Vlasovci (zvaní po velícím ukrajinském generálu Vlasovovi), obsadili město a okolí a pak odtáhli směrem k Praze. Při jedné srážce s
esesáky byli dva Vlasovci zabiti a jsou pochováni na mníšeckém hřbitově.
Dne 8. května bylo od Prahy slyšet silné dunění. Den na to pak veliká záře zalila z
večera i v noci oblohu. Hořela Staroměstská radnice a mnoho domů v Praze. Po všech
silnicích směřujících do Mníšku se valil nepřehledný a nepřetržitý řetěz všech druhů
motorových vozidel. Němci byli na šíleném útěku z Čech. Defektní vozidla vyhazovali
na místě do vzduchu a celé bedny střeliva odhazovali z vozů do příkopů, aby odlehčili
svému nákladu. Tento útěk trval až do druhého dne, tj. do 10. května dopoledne, a již
odpoledne po druhé hodině se v Mníšku objevily první tanky Rudé armády, nadšeně
vítány vším osvobozeným lidem.
Další dny byly ještě plny ruchu. Rudá armáda projížděla Mníškem, usazovala se v
okolních vesnicích a lesích. Dne 16. května procházely městem transporty zajatců, německých vojáků a civilistů.
V nedaleké Rymáni byla kozácká kapela na koních, která denně vyhrávala. Kozáci se
rozjížděli do Mníšku i okolí a svými říznými a veselými pochody obyvatelstvo vzrušovali. Rovněž tak se dělo i v "bažantnici" vedle Luckého mlýna, kde se usídlil ruský štáb
a kde bylo postaveno jeviště s nápisem: "Ať žije maršál Stalin". Byl zde denně pořádán
koncert kozácké kapely, jakož i čísla tance a zpěvu ruských umělkyň, které sem přijely
z Prahy, aby tu v nádherných krojích předvedly své umění. Podle zjištění bylo mezi
obcemi Řitkou, Čísovicemi, Rymání a Mníškem umístěno přes deset tisíc kozáků s pěti
tisíci koňmi. Kozáci bydleli ve stanech a koně měli umístěny v lesích.
Místní i okolní obyvatelstvo navázalo s ruskými bratry nejkrásnější přátelské styky a
nebylo divu, že při pozdějším odchodu vojska se v mnohých očích zaleskly slzy.
Z knihy " Městečko pod Skalkou " vybral a upravil Antonín Dvořák

Čekání na nejteplejší rok v historii
Současné suché počasí nahání hrůzu všem hospodářům s pitnou vodou. I u nás může
nastat velká krize v zásobování obce pitnou vodou. Trošku to souvisí i s následujícím
článkem.
.......
Kombinace současného globálního oteplování s povětrnostním jevem EI Nino způsobí, že rok 2007 bude dosud nejteplejší. Pro planetu Zemi to bude mít obrovské dopady, varoval čelný britský klimatolog.
Profesor Phil Jones, ředitel oddělení klimatologického výzkumu na University of
East Anglia varoval, stejně jako další čelní vědci, že rok 2007 bude klíčovým rokem
pro rozhodování, jak má svět reagovat na globální oteplování a na jeho dopady pro lidstvo. Profesor Jones poukazuje na to, že dlouhodobý trend globálního oteplování bude
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v letošním roce posílet povětrnostním jevem EI Nino, který vyvolávají nadprůměrné
teploty v Tichém oceánu.

Rekord po 450-ti letech
V součinnosti s globálním oteplováním způsobí EI Nino v letošním roce extremní
počasí v mnoha částech světa a rok 2007 bude teplejší než rok 1998, dosud nejteplejší
rok v historii. Je pravděpodobné, že rok 2007 bude také teplejší než rok 2006, který byl
v prosinci prohlášen v Británii za nejteplejší rok od roku 1659 a za šestý nejteplejší v
globálních záznamech.
Jones konstatoval: "EI Nino způsobuje oteplení světa a už nyní probíhá globální
oteplování, v jehož důsledku stoupají globální teploty o jednu až dvě desetiny stupně
Celsia za každých deset let. Proto bude rok 2007 zřejmě teplejší než loňský rok a možná bude nejteplejším rokem v historii."
Před šířícím se dopadem globálního oteplování varoval i Jim Hansen, americký vědec, který byl v roce 1988 jedním z prvních, kteří poukazovali na vznikající podnebné
změny. Hansen předpovídá, že globální oteplování se lidstvu vymkne z rukou a změní
planetu nadobro, pokud nebudou rychle přijata opatření na sražení emisí uhlíku.
"Vznikne tak jiná planeta. V Arktidě nebude led, podstatně stoupnou hladiny moří a
bude docházet k likvidaci přírodních druhů."
Jeho názor sdílí i Sir David King, hlavní vědecký poradce britské vlády, který konstatoval v roce 2006, že "už skončila diskuse ohledně toho, zda dochází k podnebným
změnám".

El Nino se vrací v plné síle
Světová meteorologická organizace, instituce OSN, která se zabývá předpovídáním
klimatu, varuje, že EI Nino už nad tropickou oblastí Tichomoří působí. EI Nino způsobí
extremní počasí velké části planety od Amerik a jihovýchodní Asie až po Afriku. Efekt
bude trvat nejméně po dobu prvních čtyř měsíců roku 2007.
EI Nino, "Nemluvně Kristus", meteorologický jev pojmenovaný podle toho, že bývá
poprvé zaznamenáván kolem Vánoc, je vzorec počasí, k němuž dochází jednou za dva
roky až sedm let. Poslední vážné EI Nino v letech 1997 a 1998 způsobilo více než 2000
mrtvých a celosvětové škody v hodnotě více než 40 miliard dolarů.
V nejhorším případě by se EI Nino mohlo proměnit v extremní vzorec počasí, který
by trval až půldruhého roku, jak tomu bylo v letech 1997-1998. Už nyní má rané a
"velmi intenzívní" důsledky, mezi něž patří sucho v Austrálii a dramaticky teplý Indický oceán, což by mohlo ovlivnit monzunové deště. Dopad na Evropu je nepředvídatelný. Pravděpodobně povede k rekordním teplotám.

Oceány ve vrcholném nebezpečí
Z dat z oceánografie, mořské biologie, meteorologie, vědy o rybaření a glaciologie
vyplývá, že se světové oceány dramaticky mění. Oceány přitom regulují podnebí. Dnes
v nich dochází k podstatným teplotním změnám a k chemické kontaminaci. Dále přispívá bezohledné rybaření k tomu, že jsou dnes oceány jako zdroj života v ohrožení.
V roce 2005 vědci zjistili, že se vrchní tři čtvrtiny kilometru vody v oceánech za posledních čtyřicet let v důsledku lidského vypouštění skleníkových plynů do atmosféry
rychle oteplují.
9
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Mimo jiné to vede k tání Arktidy. Tak vzniká povrchová voda, která dále urychluje
další oteplování a tání. Voda na pólech obsahuje dnes daleko méně soli, naopak tropická moře více soli. Tím se zrychluje cyklus odpařování vody a dešťů. To dále posiluje
skleníkový efekt. Od roku 1957 o třetinu zeslábl mořský proud, který nese směrem na
sever Evropy teplou vrchní vodu. Pokud by se úplně zastavil, dojde ke katastrofálním
podnebným změnám.

Řeky a velryby plné rtuti

Od začátku průmyslové revoluce oceány absorbovaly 118 miliard tun CO2. Dalších
20 - 25 tun CO2 se denně dál vypouští do atmosféry. Rostoucí kyselost ze stoupající
koncentrace CO2 mění PH rovnováhu moří. Očekává se, že škeblovité organismy v mořích se v roce 2050 začnou v důsledku zvýšené kyselosti moří do 48 hodin od vystavení
mořské vodě rozpouštět. Korálové útesy přestanou existovat a také přestane existovat
plankton. Fytoplankton absorbuje skleníkové plyny, produkuje kyslík a je základním
potravinovým zdrojem pro mořskou faunu.
V důsledku zplodin z uhelného a chemického průmyslu se do moří dostává rtuť.
Ukládá se na mořském dně, kde se stává součástí potravního řetězce, až ji konzumují
tuňáci a velryby, které obsahují milionkrát více rtuti než moře kolem nich. Nejvyšší
koncentraci rtuti má Mexický záliv. Z řeky Mississippi teče do moří každoročně deset
tun rtuti.
Mississippi také vypouští do moří dusík (často z hnojiv). Dusík podporuje ve vodě
růst rostlin a bakterií, které spotřebovávají kyslík. Tím vzniká situace, známá jako hypoxie, mrtvá zóna. Velká část Mexického zálivu se stala mrtvou zónou - většina ze 150
mrtvých zón v mořích leží u ústí řek.
Od roku 2000 vede intenzívní námořní rybolov k ostrému poklesu počtu ryb v mořích. Každoročně se do moří vyhazuje více téměř 50 miliard kilogramů umírajících či
mrtvých ryb, které
neodpovídají
normám.
Podle
srovnávací studie z
roku 2003 zůstává
v
mořích
ve
srovnání s rokem
1950 jen asi deset
procent ryb.
Mother Jones
Independent,
Britské listy,
vv

10

Zpravodaj 4-2007

Pozvánka
Královský průvod Z Prahy na Karlštejn
Cesta Karla IV. s korunovačními klenoty 1. a 2. června 2007
V pátek a v sobotu 1.a 2. června 2007 se uskuteční mimořádná akce pro všechny,
které lákají historické slavnosti, ukázky původních řemesel, rytířské souboje, legendární český muzikál, projížďka v povoze taženém koňmi nebo jen procházka krásnou krajinou.
V pátek 1. června vyrazí v poledne královský průvod z pražského Hradčanského náměstí směrem ke Karlštejnu, v podvečerních hodinách dorazí s několika zastávkami
v Praze a Černošicích do Dobřichovic, zde přenocuje, aby se druhý den, v sobotu 2.
června vydal přes Lety, Řevnice a Hlásnou Třebáň do Karlštejna, kde bude od rána
probíhat bohatý program pro veřejnost a večer bude na počest císaře uspořádáno divadelní představení muzikálu "Noc na Karlštejně". Podrobné informace o plánované akci
naleznete na www.kralovskypruvod.cz.
Historický průvod sleduje tento příběh…
Karel IV., z boží milosti císař římský a král český, veze císařské korunovační klenoty, posvátné symboly Svaté říše římské, zpět na hrad Karlštejn. Klenoty byly ukazovány poutníkům ze všech koutů Evropy v kapli Božího těla na Dobytčím trhu v Novém
Městě pražském a nyní se vracejí do bezpečných zdí Karlštejna. Tam budou opět uloženy do oltáře Kaple sv. Kříže.
Slavnostní průvod velkého císařského dvora v čele s Karlem IV. a jeho chotí císařovnou Eliškou se dne 1. června po ranní pobožnosti vydá z Pražského hradu. Odtud
pak císař po dva dny poveze klenoty přes starobylé vsi Dobřichovice, Lety, Řevnice a
Hlásnou Třebáň, v nichž bude vždy uvítán rychtáři a dalšími představiteli obce. Pak se
cesta podél Berounky stočí už k samotnému Karlštejnu. Tam císaře a jeho početnou
družinu přivítá rychtář spolu s purkrabím hradu, kteří jej obřadně uctí chlebem a solí i
vínem z karlštejnských strání. Karel IV. pak se svým nejbližším dvorem a vzácnými
hosty vstoupí do hradu, aby uložil klenoty do kaple ve Velké věži. V podhradí císařské
rezidence se dvořané, rytířstvo i lid zúčastní rytířských her, turnajů, hodování, zpěvů,
tanců a dalších zábav. Večer vyvrcholí velkolepým divadelním přestavením slavné hry
"Noc na Karlštejně" na louce "U křížku" nad hradem.
Historická akce se uskuteční pod záštitou hejtmana Středočeského kraje Ing.
Petra Bendla a primátora Hlavního města Prahy MUDr. Pavla Béma.
Pátek 1. června 2007
Trasa průvodu: Pražský hrad – Malá Strana – Karlův most – Staroměstské náměstí –
Smíchov – Radotín – Černošice - Dobřichovice

11
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Jednotlivá zastavení:
Pražský hrad - 11:00 zahájení akce, požehnání klenotům, setkání císaře Karla IV.
s prezidentem republiky Václavem Klausem, přehlídka Hradní stráže
Staroměstské náměstí - od 12:00 doprovodný historický program – šermíři, kejklíři,
chůdaři, 13:00 setkání císaře s primátorem Prahy a starostou Prahy 1
Radotín - 17:00 pozdrav císaře se starostou Radotína
Černošice - od 16.00 doprovodný historický program – šermíři, dobová hudba, tanečnice… 18:00 setkání císaře se starostou Černošic
Dobřichovice - 19:30 setkání císaře se starostou a městskou radou Dobřichovic
Sobota 2. června 2007
Trasa průvodu: Dobřichovice – Lety – Řevnice – Hlásná Třebaň – Karlštejn
Jednotlivá zastavení:
Dobřichovice - 10.00 zahájení doprovodného programu – šermíři, doboví muzikanti,
tanečníci, 12.00 začátek průvodu – připojit se může kdokoliv, v dobovém kostýmu i
bez něj
Lety - 12:30 přípitek císaře se starostou Letů
Řevnice - 12:45 setkání císaře se starostou Řevnic, krátký program na počest císaře
k průvodu se připojí delegace Mníšku pod Brdy v čele se starostou celé dopoledne se
na řevnickém náměstí konají košíkářské trhy
Hlásná Třebáň - 14:30 přípitek se starostou Hlásné Třebáně
Karlštejn na louce u mostu - od 10.00 bohatý historický program – šermíři, muzikanti, tanečníci, ukázky výcviku dravců,
historické tržiště…, 15:00 příjezd
průvodu do Karlštejna, rytířský turnaj
na počest císaře, setkání panovníka se
starostou Karlštejna, průvod na hrad
Karlštejn hrad - setkání císaře
s kastelánem, program na počest císaře,
středověká hostina, slavnostní ukládání
klenotů
Karlštejn, louka U křížku - 20:30
představení legendárního muzikálu Noc
na Karlštejně – zdarma
Vzhledem k plánovaným dopravním
opatřením a omezené parkovací
kapacitě
doporučujeme
všem
návštěvníkům akce místo dopravy
automobilem využít posílených železničních spojů nebo pěších a cyklo
tras
uvedených
na
www.kralovskypruvod.cz .
Podle dispozic MVP Agency - vv
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Společenská kronika
V Květnu 2007 oslaví významná životní jubilea tyto naše spoluobčanky

1.5.
5.5.
13.5.
15.5.

paní Marie Skřivanová (98) - nejstarší občanka obce!
paní Zdenka Kučerová
paní Vlasta Kautmanová
ing. Jaroslava Uremovic Jůnková

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

Čtení na dobrou noc.
Pozor "Hagen"!
Toto vyprávění by se svým obsahem mělo dotýkat ještě velikonočních svátků a to
"Velkého pátku", kdy se podle starých lidových pověstí otevírají podzemní prostory a
poklady v nich ukryté na sebe upozorňují zvláštní nepopsatelnou září a osoba, která
tomuto mámení podlehne a do podzemí vstoupí je většinou vždy krutě potrestána. I
přede mnou se otevřely podzemní chodby, nebylo to na "Velký pátek", ale na "Silvestra" minulého roku. Jednalo se o chodby a podzemní prostory ve vápencovém masívu
Českého krasu, kde se těžil a těží vápenec.
Český kras je v našem blízkém okolí. Skupině nadšenců, kteří milují prolézání různých jeskyní, chodeb a šachet se tak naskytla příležitost projít se labyrintem chodeb
pod Českým krasem. Přístup do těchto chodeb byl umožněn z jednoho lomu. Ke své
veliké radosti jsem byl přizván i já. Těchto nadšenců se na "Silvestra" po obědě sešlo
před bránou lomu asi padesát. U zaparkovaných aut následuje veliké převlékání a přezouvání. Ženy a muži bez rozdílu a studu svlékají své cestovní oblečení a navlékají se
do různých montérek, maskáčů a speciálních obleků. Na nohy mužů, ale i na křehké
nožky žen jsou nazouvány vysoké gumové boty. Na hlavy si tito lidé nasazují různé
přilby a na přilbách nebo v rukách účastníků se objevují všelijaké svítilny, nevyjímaje
karbidové lampy. Již jenom rozsvícení takové karbidové lampy je pro zúčastněné zážitek. Nejprve lampa nehoří, potom hoří moc, až je celá v plamenech. Nakonec, se ale
daří plameny zkrotit a lampa hoří jasným malým plaménkem. Od té doby svítí karbidové lampy, ( kterých je několik) bez problémů asi tři hodiny. Jsou to právě ony, které
poskytují nejlepší a nejkrásnější osvětlení podzemních prostor, které se před námi po
otevření mřížových vrat objevují. Veliká skupina lidí se velmi rychle rozpadá na malé
skupinky, podle toho jak se lidé znají. S malou skupinkou klopýtám přes prohlubně,
které v podlaze chodby zbyly po vytrhaných pražcích. Baterkou osvětluji chodbu, která
13
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je ražená ve vápencové skále. V místech, kde do skály zasahují jílové vrstvy je chodba
klenuta betonovými kvádry. Znalci z naší skupinky obdivují, že klenba ještě drží a odhadují kdy spadne. Tvrdí, že to může být ihned, klenba byla totiž zhotovena kolem roku
1920. Ve štěrbinách skály jsou občas zachyceni ve shlucích přezimující netopýři.
V Českém krasu se jich má mimochodem vyskytovat asi deset druhů. Za záhybem
chodby se náhle před námi objevuje denní světlo. Do chodby zde ústí z povrchu tak
zvané "okno". Nežádoucímu vstupu "oknem" z povrchu do chodby brání mříž.
V blízkosti těchto oken jsou na stěně chodby usazeni přezimující motýli (otakárkové
a babočky). Další okno, ke kterému přicházíme, ústí do štoly z boku, je veliké a není
zamřížované. Ústí totiž do kolmé skalní stěny. Přicházím na její okraj. Otevírá se mi
krásný výhled do lomu "Malá Amerika". Pode mnou se rozkládá malý zatravněný poloostrov s několika stromy, dno totiž tvoří jezero.V jeho vodách se odrážejí zlatavé paprsky slabého zimního slunce. Zůstáváme chvíli stát u skalní stěny a vystavujeme své
tváře těmto paprskům. I přesto, že je konec prosince příjemně hřejí. Poloostrov rozkládající se pode mnou, láká zvláště v létě k návštěvě lidi, kteří se přišli na "Malou Ameriku" podívat. Je to možné buď přeplaváním vod, které poloostrov obklopují nebo slezením stěny z okna, ve kterém právě stojím. Je zde, ale také jiná možnost. Pod chodbami, které právě procházíme se nachází ještě jedno spodní patro a z tohoto patra ústí
jedna chodba přímo na poloostrov. Jak se ale do toho spodního patra dostat, zůstává pro
mě záhadou. Pokračujeme dál, po nějaké době odbočujeme z hlavní chodby a lezeme
po čtyřech malou chodbičkou šikmo vzhůru. Náhle se ocitám na denním světle jakéhosi
malého lomu. Okolní stěny jsou kolmé, ale cestička dolů by se našla. Ostatně ohniště a
zbytky starého srubu svědčí o tom, že toto místo bývá navštěvováno trampy. Vracíme
se stejnou cestou zpátky a po nějaké chvíli navštěvujeme podobným způsobem ještě
jeden malý lom, v jehož středu je postavena záhadná kamenná mohyla. Později se dozvídám, že lom se jmenuje "Jižní kříž" a že pod mohylou je pohřbena, "člověče, div se"
- kytara. K vysvětlení dojdeme později. Vracíme se znovu do hlavní chodby, která zde
po několika metrech končí blátem, vodou a závalem. Vracíme se zpět. Po nějaké chvíli
pronesl někdo z naší skupiny slova, při kterých lidi "znalé" zamrazilo v zádech. "Ještě
jsme nebyli v pravé Hagenově chodbě. Ale vy nevíte, kdo je to "Hagen? " .Tak to vás
musím seznámit. "Hagen" je přízrak a vražedné monstrum, které se pohybuje
v podzemí Českého krasu. Znají ho všichni ti, kteří mají s těmito prostorami cokoliv
společného, trampové, jeskyňáři, ochranáři a zaměstnanci lomů. Hagenovi jsou dávány
za vinu veškeré úrazy, zvláště ty tragické, smrtelné, které se komukoliv v podzemních
prostorách nebo jejich blízkosti staly. Tvrdí se, že Hagena je možno přivolat úderem
železnou tyčí na kus kolejnice nebo důlní zvon zavěšený někde v podzemí. Vypráví se,
že tyto kovové zvuky probudí a vydráždí monstrum ukryté kdesi v nejhlubších temných
a vlhkých prostorách podzemí. Hagen po vás od této chvíle jde a smrti, v nejlepším případě zranění již neuniknete. Jak vlastně tato pověst vznikla? U trampských ohňů které
planou za vlahých letních večerů ve skalách, štolách a jeskyních krasu se po mnoho let
vypráví : Bylo to na konci druhé světové války. V podzemním krasu pracovali vězni,
možná těžili vápenec, možná pracovali v podzemní továrně, o které se říká, že zde také
byla. Vězně hlídali němečtí dozorci, z nichž nejhorší byl "Hans Hagen". Při dramatickém konci války vězni, kteří přežili, odvedli zajatého dozorce Hagena do podzemního
bludiště chodeb a jedinou přístupovou cestu odstřelili a tím způsobili zával. Od těch
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dob se duch Hagena pohybuje v podzemí. Příště Vám povím dva příběhy, které se vyprávějí u trampských táborových ohňů a které jsou jako mnoho dalších spojovány s
"Hagenem".
Pokračování příště
Antonín Dvořák

Líšnický slavík
Líšnický slavík 2007 - pěvecká soutěž pro děti od 6 do 18 let
Zveme vás na třetí ročník pěvecké soutěže, konané pod záštitou naší první dámy
pop-music Heleny Vondráčkové. Soutěž je určená dětem od 6 do 18 let,a bude se bude
konat v Líšnici, Praha- západ. První kolo proběhne v sobotu
19. 5.2007 od 15:00 hodin na podiu u ZŠ Líšnice (při dešti v ZŠ).
Vítězové prvního kola se setkají na finále Líšnického slavíka při příležitosti MDD, v
prostorách golfového klubu Líšnice v sobotu 2. června 2007.
Roli předsedkyně poroty opět přislíbila Helena Vondráčková.
Do soutěže je nutno se přihlásit vzhledem k velkému zájmu co nejdříve, nejpozději
však do 5. 5. 2007

Těšíme se na spolupráci i na nové talenty.
Informujte se na tel.: 774 922 134
Přihlásit se můžete na E-mailu: dana@zabanaprameni.cz
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