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Motto:
O vládě
Demokracie je metoda, která nám zaručuje, že se nám nebude vládnout lépe než si
zasluhujeme.
G. B. Shaw

Informace z OÚ




Poplatek za svoz a likvidaci domovního odpadu je třeba zaplatit do 30.3. 2007 na
obecním úřadě Řitka, kde Vám po zaplacení budou vydány nové nálepky na svozové nádoby pro rok 2007. Poslední vývoz na starou nálepku rok 2006 bude svozovou
firmou proveden v pátek 30. 3. 2007. Od pátku 6.4. 2007 bude svozová firma již vyvážet pouze nádoby označené známkou pro rok 2007. Poplatek růstává stejný jako
minulý rok, to znamená 500,- Kč za osobu hlášenou k trvalému pobytu v obci Řitka. Za nemovitost určenou k rekreaci v katastrálním území obce Řitka činí poplatek
500,- Kč. Ti vlastnící nemovitostí určených k rekreaci, kteří používají k odkládání
svého domovního odpadu velkokapacitní kontejnery ( u zámku – ulice Dvorská,
chaty V Násadách – ulice K Potokům), budou obesláni složenkou.
Očkování psů proti vzteklině proběhne v naší obci dne 17.3. 2007 od 14 do 15 hodin
před obecním úřadem (vzteklina 100,- Kč, kombinace 220,- Kč).
Antonín Dvořák - místostarosta

Zpráva pro zákazníky
Akciová společnost Vodovody a kanalizace Beroun, která provozuje v obci Řitka
vodovod od 1.listopadu 2005 a kanalizaci od 1.ledna 2006, si tímto dovoluje informovat zákazníky o problematice kvality pitné vody v obci Řitka a prováděných opatřeních
ke zlepšení fungování čistírny odpadních vod.
Vodovod
Voda pro obec Řitka se odebírá ze tří zdrojů v horní části obce Řitka. Jelikož voda
obsahuje velké množství železa a manganu, musí být upravována na úpravně vody. Obsah železa i manganu se za poslední období podstatně zvýšil, a to především vlivem
snížení hladiny podzemní vody ve vrtech. Na pokles hladiny ve vrtech má vliv několik
faktorů – zvýšený odběr vody v obci, nedostatek srážek a odběry podzemní vody domovními studnami, zvláště těmi, které nebyly povoleny.
Technologie úpravny vody byla ovšem konstruována na odstraňování podstatně
menšího množství obsahu železa a manganu ve vodě než jaké je potřeba odstranit
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v současné době. Nedostatek vody, její zhoršená kvalita a malá kapacita úpravny jsou
hlavní příčinou současné
nevyhovující
kvality
upravené pitné vody.
Pro úpravu vody se
používají průtočné filtry a
dávkování
určitého
množství
chlornanu
sodného (předchlorace) a
manganistanu draselného.
U těchto chemikálií je
nutno k odstranění železa
a
manganu
z vody
dodržovat
stanovené
dávky. Jelikož předchozí
provozovatel nedodržoval
přesný
postup
při
dávkování a při praní
filtrů, docházelo za celou
dobu k usazování těchto látek jak na filtrech, tak i v samotné vodovodní síti (řady, přípojky) po obci. Při nastavení optimálního provozu technologie tak v současnosti dochází navíc k rozpouštění těchto látek z filtrů a v síti a důsledkem je zákal vody daný přítomností železa a manganu. Odkalování a proplachy jsou při kapacitě zdrojů a tlakových podmínkách na úpravně a v síti účinné pouze na omezenou dobu.
V současnosti je na úpravně vody přesně nastaveno dávkování všech chemikálií,
provádí se vhodnější systém praní filtrů, než-li uvádí provozní řád úpravny, 2x týdně
probíhá v obci odkalování řadů v nejproblematičtějších místech. Bohužel, ani taková
opatření nejsou dostatečně účinná. Díky zhoršené kvalitě vstupní vody není úpravna ani
při nejlepším možném řízení provozu schopna železo a mangan z vody odstranit
v potřebném rozsahu.
Proto byl vypracován projekt na dostavbu a doplnění úpravny vody o novou technologii. Na tuto akci byla získána státní dotace a rekonstrukce se rozeběhne v nejbližších
týdnech. Po dokončení rekonstrukce úpravny bude provedeno další razantní odkalení
pomocí tlakové vody. Toto odkalení si vyžádá podměrně rozsáhlou přípravu a bude
spojeno s odstávkami vody, o kterých Vás budeme dopředu informovat.
Vážení odběratelé. Chápeme, že je velmi nesnadné tolerovat zhoršenou kvalitu vody,
která je v současné době dodávána do Vašich domácností a provozoven. Věřte, že se
snažíme dělat ve spolupráci s obcí maximum pro to, aby tento stav co nejdříve skončil.
Zároveň Vás chceme ubezpečit, že problematické prvky železo a mangan i ve zvýšených koncentracích neznamenají pro uživatele žádné zdravotní riziko. Dle výsledků
rozborů provedených v letošním roce se koncentrace železa v upravené vodě pohybují
okolo 0,4 mg/l (dle Vyhl. 252/2004 o požadavcích na pitnou vodu je mezní hodnota 0,2
mg/l) a koncentrace manganu okolo 0,1 mg/l (mezná hodnota 0,05 mg/l). Tyto koncentrace jsou zdravotně zcela nezávadné a problematickým může být pouze vzhled vody a
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její použitelnost například pro praní bílého prádla nebo v zařízeních obsahujících trysky
a podobně.
Mimo výše uvedená opatření hledáme ve spolupráci s obcí další zdroje pitné vody,
aby bylo možno uspokojovat potřeby odběratelů i v obdobích nejvyšších spotřeb.
Kanalizace
Na čistírně odpadních vod byl prodloužen zkušební provoz do 31.8.2007
s podmínkou, že budou odstraněny nátoky balastních vod z kanalizace, která je oddílná
a tudíž určena pouze pro odvádění odpadní splaškové vody a nikoliv vod dešťových.
Kamerovou prohlídkou byla vytipována místa vniku dešťové vody do kanalizace a zahájeny kroky k provedení nápravy. Jedná se o reklamační opravy stok a šachet a dále o
nepovolené vypouštění dešťové vody kanalizačními přípojkami z objektů některých
zákazníků. Řadě majitelů takových přípojek bylo toto zjištění oznámeno písemně
Obecním úřadem Řitka, je ale možné, že další přípojky budou identifikovány v rámci
dalších kontrol. Vyzýváme proto všechny majitele kanalizačních přípojek, aby ve
vlastním zájmu neodváděli dešťové vody do splaškové kanalizace. Přípojky, u kterých
bude zjištěno vypouštění dešťových vod, třeba i přes zásakové jámy, budou přerušeny a
bude jim znemožněno odvádění jakýchkoliv vod do odstranění závadného stavu.
VaK Beroun a.s.
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Zprávy ze školky
Hrajeme si na reportéry v Človíčkově.
Víte, jak se ve školce učíme?
Ve velké třídě si celý rok hrajeme s Človíčkem, a protože k nám zavítal z pravěku a
teprve objevuje okolní svět, máme ho co učit! V měsíci únoru si hrajeme na téma:
Čím budeš Človíčku, až vyrosteš?
Celý dlouhý týden jsme si povídali jen o profesích. Nejdříve jsme společně vzpomínali, jaké má maminka a tatínek zaměstnání, potom jsme hovořili o profesích obecněpoznávání na obrázku, hádanky typu: " Kdo spravuje střechu? Kdo peče chleba?"
Druhý den navštívila třídu paní reportérka (učitelka), děti se musely do mikrofonu
představit a odpovídat na otázky:
" Čím chceš být, až vyrosteš? A proč?"
Třetí den jsme si dávali s Človíčkem hádanky. Hra na pravdu – ANO x NE - děti
velmi zaujala a Človíčkem se nedaly ošidit a že se o to snažil …. např. Kuchař staví
dům!
Čtvrtý den jsme hráli pantomimu – vybrané dítě předvádělo profese pohybem a
ostatní kamarádi hádali, co to je a napodobovali jej. To jsme se společně nasmáli.
A konečně pátý den dostaly děti za úkol nakreslit Človíčkovi povolání, které se jim
nejvíce líbí.Však také Človíček dětem za hezké obrázky poděkoval.
Vidíte, ani jsme se nestačili celý týden v Človíčkově nudit a ještě jsme si užili
spoustu zábavy a legrace.

Profese očima dětí:
číšník - barník
horník - uhlík,uhlář
hrnčíř - pan hrnec
pokrývač - střešník, střechař
švec - botník

Nejhezčí odpovědi na otázku: "Čím budeš, až vyrosteš a proč ?"
"Vědcem, protože mě zajímají lektvary, elektrika a takové věci….."
" Já budu pracovatel ….."
"Pilotem, protože chci vozit lidi do Egypta."
"Budu chodit do práce, vydělávat penízky, abych si mohl kupovat různý věci, který
bych chtěl."
"Motorkářem, abych mohl jezdit na motorce o Egypta."

Ani malá třída nezahálela……
Dům staví "betovník."
Oblečení šije paní " oblečinka."
" Malovač" maluje.
A nejhezčí na konec : "Co se dává do pece? Děti !!"
Za kolektiv MŠ Řitka napsala Naďa Fausová
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Líšnická škola informuje
Také v únoru Vás chceme informovat o akcích naší školičky.










Dne 10.2. se konal v sokolovně na Řitce dětský karneval. Přípravy se ujaly paní
učitelky za vydatné pomoci rodičů a dětí líšnické školy a Klubu přátel školy. Děti se
představily v krásných kostýmech, přišel čmeláček, ještěrka, princezny, lvíčci, skřítkové i čarodějnice a jiné pěkné masky. Taneční rej střídaly hry a soutěže, které připravily paní učitelky. Za soutěže děti dostaly drobné dárky a myslíme si, že si maškarního veselí děti do sytosti užily. O hudbu se vzorně starala a pěkné písničky pro
děti vybírala DJ slečna Štěpánka Rychlíková.
Tímto chceme ještě dodatečně poděkovat panu Rychlíkovi, panu Maškovi za instalaci aparatury, kterou zapůjčila divadelní skupina Křoví, členům sokola za zapůjčení
sálu a rodičům za pomoc při přípravě i úklidu sálu.
20. 2. jedou 3. 4. a 5. ročník do Prahy na představení "Planeta opic"do divadla Minor.
Od 25.2. jsou týdenní jarní prázdniny. Mnohé děti jistě využijí tento týden a pojedou si zalyžovat na hory, když je letošní zima k nám tak skoupá.
O tom, jak se karneval líbil našim dětem, si můžete přečíst v těchto básních.
V sobotu byl karneval,
masek se tam každý bál.
Bílá paní strašila,
kabátek si ušila

Spiderman se po pavučině houpe,
princezna ve vaně se koupe.
Písničky tam hrají naplno,
je vidět, že je tam veselo.

Čarodějka když přiletí,
děti doufají, že odletí.
Batman pistoli vytasí,
maminky sahají do kapsy.
Čarodějka na koštěti,
bere s sebou malé děti.
Princezny tam měly bál,
mravenec jim k tomu hrál.

Piráti už plují sem,
maj to rovnou za nosem.
Pekelníci hrajou mariáš,
přitom je sleduje Goliáš.
Mravenci, brouci a kočičky
skládají veselé písničky.
Všichni jsme se pobavili,
vesele si zatančili.

Napsaly Ivanka Rychlíková, Anna Milerová a Anežka Matušinká.
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Z historie obce Řitka a jejího okolí
Vážení čtenáři, předkládám Vám dnes poslední část popisu našeho okolí, vesniček a
městeček v našem sousedství. Tento popis vznikl před rokem 1948 a jeho autorem je
řevnický vydavatel, mníšecký rodák a veliký milovník našeho kraje pan Jan Šťastný.
Přeji příjemnou četbu.
Jelikož máme ještě dosti času, zatáčíme po silnici prohlédnout si město Dobříš, se
všech stran obklopené rozlehlými hlubokými lesy, s výstavným barokovým zámkem
Colloredo-Mansfelda z roku 1765, obnoveným r. 1879, s nádherným francouzským
parkem dle vzoru vídeňského Schönbrunu s mnoha sochami od S. Platzera. V zámku
je fíkovna a oranžerie. Blíže zámku jsou dva veliké rybníky "Papež" a "Koryto". Kostel
Nejsvětější Trojice byl r. 1589 postaven místo staršího hradního kostela. Nad Huťským
rybníkem je na skále "Hrádek" ze XIV. století; býval to lovčí hrádek zřízený králem
Janem Lucemburským. V roce 1606 zpustl a proto byla vystavěna dřevěná tvrz, na jejímž místě stojí dnes zámek. Dobříš náležela od nejstarších dob českým knížatům a
králům, zejména Karel IV. a Václav IV. tu často dleli na lovu.
Osadu prý zakládal jakýs Dobřich. Roku 1321 se činí zmínka o Štěpánu z Tetína,
jemuž byla darována králem. Roku 1422 císař Zikmund Dobříš zastavil bratřím Bedřichu a Hanušovi z Kolovrat. Od Hanušova syna vyplatil Dobříš král Jiří a roku 1461 ji
zastavil svým synům. Později (1491) připadla Dobříš Děpoldovi z Lobkovic, jehož synové roku 1530 odstoupili Dobříš králi Ferdinandovi I. Roku 1589 až 1603 zde byl
ustanoven hejtmanem Oldřich Doudlebský z Doudleb, který dal u Dobříše postavit nový kostelík. 14. června 1630 byla Dobříš prodána Brunovi hraběti z Mansfeldu a Heldrunku, zemskému lovčímu, štolmistru a falkmistru za 40.000 stř. Roku 1780 připadla
Dobříš M. Isabele roz. Mansfeldové, provdané Colloredové. Dekretem presidenta republiky z roku 1945 bylo dobříšské panství znárodněno a zámek přidělen spisovatelům
k rekreačním a representačním účelům.
Málokterý císařský hejtman XVI. století zakusil tolik protivenství a urputnosti jako
Oldřich Doudlebský z Doudleb na Dobříši kvůli velbloudům:
Císař Rudolf II. dostal od nějakého velmože z východu 13 velbloudů, zvířat tehdá
téměř neznámých a nabaživ se jich na pražském hradě a nechtěje je tam mít déle, dal je
nejprve roku 1503 na Zbraslav do opatrování opatovi kláštera.
Ale jelikož opat pro velkou škodu na obilí v důsledku povodně a protože tráva na lukách byla podplavena, nemohl velbloudy déle chovati, rozhodli se u císařského dvora,
aby velbloudi byli posláni na dobříšské panství. Hejtman nevěděl, jak je uživit a kam je
umístit, ježto takoví velikáni potřebují hodně místa. Nemaje v zámku místa, zavedl je k
sousedu Kunšovi na dvůr, aby je zde ponechal 14 dní. Ještě větší svízel než se zvířaty
byla s jejich hlídačem - velbloudníkem, který byl vzpurné povahy a vyžadoval pro sebe, ženu i pacholka hojnost stravy a bílého piva, neb prý řídkého nebo společného pít
nemůže. Proto hned druhý den dopsal hejtman do císařské komory, aby ho zbavili zvířat, ježto krmě je namále a pro hlídače že by do týdnu ani sud piva nepostačil. Je neznámo jaká odpověď přišla. Po 14ti denní lhůtě dané Kunešem přišlo povolení, aby
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hejtman stavil stáj a hlídači bylo vyplaceno 14 fl. rýnských. Ale ježto nebylo řemeslníků a již bylo 8. listopadu, žádal hejtman, aby si dali velbloudy buď do Křivoklátu aneb
někam jinam, kde je píce dostatek, ale odpověděno mu 24. XI., aby zanechal výmluv,
postavil stáje a dodával píci. "Neb nemáte-li píce, máte v ruce peníze" bylo dodáno. Ale
pak si to v Praze nějak rozmysleli a velbloudi byli před vánocemi přece jen odehnáni.
Než na tom nebylo dosti, příštím rokem 30. července z Prahy opět bylo přihnáno 17
velbloudů na Dobříš a velbloudník se pro ně denně domáhal dvou strychů ovsa.
Hejtman nemaje píci, sháněl po celém panství oves, ale skoupil ho jen 20 strychů, poněvadž občané neměli a co měli, to dali do chleba. Hejtman velbloudníka podezříval, že
vlastně oves potřebuje pro své koně a proto si ke komoře na toho "všetečného" lotříka
stěžoval a velbloudník si zase stěžoval štolmistrovi na hejtmana, že "na něm sedí". Velbloudník zabil jednoho velblouda, maso z něho rozprodal a chtěl zabíti ještě jednoho, v
čemž mu bylo zabráněno pohrůžkou. Když pak pošlo ještě dalších devět velbloudů a na
Dobříš byl poslán císařský hejtmistr B. Dietrich, velbloudník se vymlouval, že dostával
od hejtmana shnilé seno a že mu nedal ani potřebnou sůl a dřevěný olej. Nato komora
na zbylých devět starých a na tři mladé velbloudy poručila "každého téhodne strych
ovsa, sůl a olej pro lékařství vydávati".
Příštím rokem bylo sem posláno v listopadu 24 velbloudů, z nichž dva pošli. Ale
stížnosti s obou stran se opakovaly. Velbloudník hrozil, že uteče a s velbloudy zahyne.
V létě 1596 posláno něco velbloudů a dva velbloudníci pryč a na Dobříši zůstalo jen
osm velbloudů. Ale jeden z velbloudníků se kolem sv. Jana Křtitele vrátil a za celou
dobu, kdy byl nepřítomen, se dožadoval platu. Hejtman psal opět komoře, že práci s
velbloudy zcela dobře zastal skoták, takže velbloudníci jsou zbyteční. Na hrad posláno
7 velbloudů, aby je císař často vídal, ale ke konci září byli posláni zase na Dobříš. Sotva je přivedli, pošel jeden mladý a k veliké mrzutosti hejtmanově přišel třetí velbloudník, veliký prý lotr a ještě za ním měl přijíti čtvrtý.
Nějaký čas potom byli velbloudi zase mimo Dobříš a teprve vprostřed července 1597
bylo opět přihnáno 13 velbloudů s několika hlídači. Ještě po Všech svatých byli velbloudi na Dobříši a co se pak s nimi stalo, není již známo.
Zde, milí přátelé, seznáváte, jaká muka musel zakoušeti dobříšský Oldřich Doudlebský s císařskými velbloudy.
A nyní pojedeme Starou Hutí podél lesa zpět do Mníšku. Zde na pokraji lesa lze
spatřit ještě kamenné pilíře, jichž je tu veliký počet. Jsou to zbytky tak zvané "Královské stolice". Některé pilíře se již rozpadávají, ale dosti velký počet z nich je zachovalý,
dokonce i s neporušenou omítkou, zatím co na několika již vyrostly dosti vysoké smrčky. Jsou stavěny z kamene a cihel na vzdálenost 5 m od sebe, jsou vysoké 2 m, do
čtverce v síle 1 m. Tyto pilíře byly spojovány vodorovně nad sebou položenými latěmi.
Postupem času mizel kus po kuse, takže zůstaly jen kamenné sloupy. Muselo jich býti
přes tisíc, neb na jednom je vyryta číslice tisíc, na jiném rok 1766.
Jak jsme se již zmínili, bylo dobříšské panství od královské české komory odprodáno za věrné služby císaři Ferdinandu II. prokázané: Brunovi, hraběti z Mansfeldů,
ovšem s výhradou volného lovu na vysokou a černou zvěř pro české krále. Roku 1765
kníže Jindřich z Mansfeldů dokončil stavbu zámku s parkem.
Toho roku dal patrně také ohradit zvláštní rozlehlou oboru na severovýchod od Dobříše, uprostřed níž na mírném návrší byl zřízen pro královské hosty dřevěný, šestihran7
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ný altán, vybavený odpočívadly. Vedlo odtud v podobě pravidelné hvězdy šest cest do
lesa, aby účastníci honů nezabloudili. Od nepamětna označuje lid toto místo "Královskou stolicí". Tato vzácná památka, dnes již dvě stě let stará, láká k sobě hlavně v letní
době značný počet návštěvníků.
Pokračujeme v další jízdě, abychom se do soumraku vrátili do Mníšku. Jedeme z
Dobříše po pěkné asfaltované široké silnici, okolo Malé Svaté Hory. Hned za ní po levé
straně je myslivna "Chouzavá", známá ze Svobodových básní a povídek. Vyjíždíme z
lesa a již spatřujeme tři makovice mníšeckého zámku, jehlancovitou věž kostela a za
ním bělavý, v nový šat oděný kostelík sv. Maří Magdaleny na Skalce s opraveným hospicem (klášterem).
Na závěr si přečtěte jednu mníšeckou pověst.
Bylo to v době, kdy na Mníšku vládl prastarý vladycký rod Vratislavů z Mitrovic. Původem byli ze vsi Mitrovic u Sedlčan a v Mníšku sídlili skoro dvě stě let. Původně se
nazývali Přibíkové z Mitrovic.
V té době byl sezením na Mníšku Jan Vratislav III. z Mitrovic, jehož předkové koupili
mníšecké zboží za 700 kop českých grošů. Jak je vám známo, zdržovali se v těch dobách
v hlubokých lesích kolem Mníšku loupeživí páni se svými hordami. Mnoho z těchto pochytaných lotříků skončilo svůj nepořádný život na vršku, dodnes nazývaném Šibeniční.
Proti případnému přepadení se Vratislavové náležitě zajistili. Před branou do hrádku postavili přes příkop padací most. Příkop byl plněn vodou z vedlejších rybníků a
most se spouštěl neb včas nebezpečí byl zdvihán řetězy po velkých železných kladkách,
které jsou na památku zasazeny nad portálem nynějšího zámku.
V tom čase dostal císař Rudolf II. od nějakého velmože z východu třináct vel-bloudů,
zvířat tehdy v Praze skoro neznámých. V téže době byl na dobříšském zámku císařským
hejtmanem Oldřich Doudlebský z Doudleb, a tomu císař Rudolf, když se vebloudů na
hradě nabažil, poslal zvířata do opatrování. Jelikož množením velbloudů stále přibývalo a sena na výživu nebylo, hejtman sháněl krmivo po celém okolí. Nejvíc spoléhal na
mníšeckého Vratislava, který však měl málo luk a bylo mu za těžko seno odprodat.
Avšak vysoká cena, jakou Doudlebský nabízel, přece jen Vratislava lákala, aby prodal.
Tuto palčivou otázku vyřešil podle starých zápisů tehdejší zámecký hejtman.
Navrhl svému pánu, aby nějakým způsobem získal od sedláků louku, kterou společně
užívali a jež sousedila s jejich statky. Byly to statky na východní straně v pořadí vedle
Velké panské hospody a táhnoucí se až k hostinci "U české koruny". V pozdější době za
švédských válek byly tyto statky Bannerovým vojskem vypáleny a majitelé se rozutekli.
Plán ke koupi louky byl hotov.
V předvánoční době byl uspořádán velký panský hon, kde bylo zastřeleno hojně zvěře. Byla uspořádána velká hostina na hrádku pro vůkolní šlechtu a hodnostáře a v zámeckém čeledníku byl vyvalen sud chmeloviny pro čeleď a nadháněče zvěře.
Druhého dne se po Mníšku počalo šuškat, že bude hostina také pro mníšecké sousedy. Byl spatřen panský dráb s lejstrem, jak obchází sedláky, sousedící s jmenovanou
loukou. Všichni pozvaní museli podepsat, že přijímají pozvání a přijdou na zaječí hody.
I rychtář byl pozván, ač žádnou louku neměl. Sedlákům lichotilo, že budou hoštěni
Vratislavem, ale některým bylo div no, proč se jim dostalo té cti.
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Hostina byla přímo knížecí, všeho hojnost. Zámecký hejtman v zastoupení vladyky Vratislava vybídl sedláky, že každý může po libosti sníst a vypít co hrdlo ráčí - což bylo i
přáním urozeného pána. Zvěř byla úmyslným přepepřením a přesolením upravena tak,
aby hosté hodně pili. A tak naši sedláci si notně přihýbali vyhlášeného mníšeckého piva, a nescházel ani soudek slivovice, pálené v zámecké palírně.
Když byli sedláci již v podroušeném stavu, přišel hejtman s návrhem a s kupní listinou, předem již připravenou, aby prodali louku mníšeckému pánu. Sedláci nebyli již při
dobrých smyslech a podepsali. Příštího roku o senoseči sedláci šli společně sekat svou
louku. Vratislavův dráb je však všechny vyhnal, že na louce nemají co pohledávat, že je
to louka panská. I šli se společnou stížností do hrádku, ale tam jim byla předložena
kupní listina, na které byly jejich podpisy jako důkaz, že louku prodali.
Takovým způsobem je tedy panstvo ošidilo.
Když panští začali sekat seno, přišly ženy sedláků na louku, kde hořce plakaly a naříkaly, že nebudou mít čím krmit dobytek - aby jim páni louku vrátili. To se opakovalo i
příštího roku, kdy ženy sedláků opět přišly o senoseči oplakávat svůj původní majetek.
Zámecký hejtman dal však drábem po Mníšku vybubnovat, že která žena ještě přijde na
louku plakat, bude odvedena drábem do šatlavy a robota jí bude zvýšena na míru dvojnásobnou.
A tak si povšimněte, že jakmile na této panské louce začnou sekat seno, padají vždy
slzy s nebe v podobě hustého deště. A proto se jí dodnes říká "plačtivá louka".
Z knihy "Městečko pod Skalkou" vybral a upravil A. Dvořák

Společenská kronika
Omlouvám se čtenářům, ale v minulém čísle jsem neuvedl "únorové kulatiny". Částečně to napravím v tomto vydání.
V Únoru 2007 oslavili významná životní jubilea tito naši spoluobčané

7.2.
8.2.
22.2.
23.2.
25.2.
26.2.

pan Jaroslav Rychlý
pan Jiří Kalivoda
pan Jaroslav Kočí
pan Petr Kotal
paní Milada Jarošová
paní Libuše Mašková

Všem jubilantům přejeme dodatečně mnoho štěstí, lásky a životní pohody.
Redakce
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V Březnu 2007 oslaví významná životní jubilea tito naši spoluobčané

6.3.
7.3.
21.3.

pan František Kosina
pan Petr Migota
pan Jaroslav Linhart

Přejeme jim také mnoho štěstí, lásky a životní pohody.
Redakce

Pozvánka
Pátá premiéra divadelní společnosti Křoví
V sobotu 10. března v 19:30 hodin zveme všechny příznivce Ivana Krause a Křoví
do mníšeckého kina na dlouho očekávanou hru od Ivana Krause: Poker bez esa.
Jak už je v Křoví zvykem, hru jsme si zpestřili vlastními autorskými písněmi i jinými
zajímavými chvilkami, aby to naše nadšené ochotnické hraní (si) také divákům pokud
možno co nejpříjemněji uteklo.
Hra oplývá krásným jazykem, ale je náročná více směry, (zejména pro paměťovou
kapacitu našeho souboru). Nemáme zde už možnost, schovávat se za čerty, víly, vodníky nebo opilé pytláky, jak jsme byli my i diváci zvyklí. Naše odvážná volba hry na
opravdové divadlo je pro nás velmi náročnou, leč radostnou cestou k užívání si života
Hra známého spisovatele Ivana Krause "Poker bez esa" je o tom, jak málo k může
někomu ke štěstí stačit a co jiný všechno potřebuje, a přesto šťastný není. A především
je to hra o svobodě, možnosti volby. Každý si může vybrat, zda podlehne obecné snaze
více a více spotřebovávat cokoli v jakémkoli směru-zážitků, zábavy, věcí... a tak hledat
náplň života, realizaci svých snů. Krausova hra o dobrovolných bezdomovcích nastavuje lehce groteskní zrcadlo naší uspěchané konzumní společnosti. Hra se svým obsahem dotýká nás všech, našich závislostí i touhy po svobodě, ale nic nevnucuje, nepoučuje, neadoruje a neodsuzuje. Naši hrdinové mají své klady, kus odvahy, ale i naivity,
mají své chyby, ale mají "svoji" svobodu, ve které je jim dobře.
Díky podpoře města Mníšek pod Brdy již čtvrtý rok zkouší i hraje naše líšnická divadelní společnost Křoví v mníšeckém kině. Scházejí se zde divadelní a hudební nadšenci z Mníšku, Všenor, Řitky, Líšnice, Černolic, i z Prahy.
Dana Radová, režisérka DS Křoví
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Pro zasmání
Murphyho zákony
1. Tělo ponořené do vany způsobí, že začne zvonit telefon.
2. Co se dá rozbít, to se rozbije, co se nedá rozbít, to se rozbije taky
3. Murphyho optimistický zákon: Usmívej se! Zítra bude hůř ... a pozítří možná už ani
nebude.
4. Zákon Murphyho dědečka: Člověk se nenaučí nadávat, dokud se nenaučí řídit auto.
5. Nikdy se nepři s blbcem. Někdo by si nemusel všimnout, že je mezi vámi rozdíl.
6. Je lepší být krásná než chytrá, protože průměrný muž lépe vidí, než myslí.
7. Dokud nepotřebujete odbočit vlevo, je silnice téměř prázdná.
8. Murphyho zákon o nocování v přírodě: Zvířata jednají pudově, což znamená, že po
vás pudou .....
9. Silniční zákon: Vedlejší jízdní pruh jede vždy rychleji.
10. Povídá žena muži: "Nebýt tebe, tak bychom byli ideální pár!"
11. Kdysi jsem býval velmi namyšlený, ale teď už jsem úplně bez chyby!
12. Nikdy neříkej, že něco nejde, protože se najde blbec, který neví, že to nejde a
UDĚLÁ TO !!!
(vv)
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