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Hlas lidu je posvátný.
Seneca

Informace z OÚ
Ani sv. Jan Nepomucký ji neuchránil!
 V noci 6. června při silné bouři, která se přehnala nad naší obcí, udeřil do kapličky
ukryté na řitecké návsi pod mohutnými korunami lip, blesk. Zřejmě se jednalo o kulový blesk, protože koruny lip zůstaly bez zjevného poškození. Blesk sjel po kříži na
báni kapličky, kterou poškodil a po táhle zvonu do vnitřku kapličky, kde z táhla přeskočil na zástrčku dveří, které rozštípal. Na táhle od zvonu a zástrčce dveří, zanechal
blesk stopy ve formě nataveného kovu. Blesk poškodil i elektroinstalaci a elektroniku v domě pana Kosiny, který s kapličkou sousedí, ale i elektroniku na jeho autě,
které u kapličky parkovalo. Dveře kapličky opraví pan Jiří Krs, který si je již odvezl
a byl to právě on, kdo je před pár lety ochotně vyrobil. Děkuji mu tímto za vstřícné
jednání.
 Ten čas je znovu zde. Ptáte se jaký? No přece prázdniny, čas užívání si letní pohody,
sluníčka, koupání, posezení u grilu za vlahých letních večerů při dobré "baště" a dobrém pití. Čas, kdy se rodiny při dovolených sejdou a mají alespoň pár volných dní a
chvíli času jeden na druhého. Dovolte proto, abych Vám jménem zastupitelstva obce
popřál krásné, příjemné prožití prázdnin a dovolených s hezkými zážitky a příjemný
návrat do zaměstnání s posíleným tělem i duší.
 V naší obci se opět začaly rozrůstat krádeže. Jedná se o vloupání do rodinných domů,
vykrádání sklepních kójí (bytovky). Krade se rovněž i na zahradách domů (zahradní
technika, vybavení zahrad, bazénů, dražší hračky). Došlo rovněž i k vykradení několika automobilů a to v neuvěřitelně krátké době a na sledovaných místech (před obchodem). Podle mých informací, krádeží nebo vloupáním postižení občané tuto událost často ani nenahlásili policii, přestože jejich ztráty byly značné. Nedivme se proto, že tato kriminální činnost v naší obci jenom vzkvétá. Před odjezdem na prázdniny
nebo dovolenou, zajistěte proto důkladně svůj majetek, dá se předpokládat, že tato
činnost bude v době prázdnin narůstat.
 Přeji zloději, který na návsi u stanice autobusu vytrhl z truhlíků tři vzrostlé petúnie
v plném květu, aby se jim u něho dařilo alespoň tak, jako na místě původním. Mě
osobně, by takto získané květiny zase doma tolik radosti nenadělaly.
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 Na dětském hřišti "Na Ladech" mě jednoho slunečného rána při cestě na úpravnu
vody vítala rozbitá lavička s přeraženou latí a uprostřed hřiště obrovský výkal - snad
psí . A tak mě znovu napadlo, že u nás ve vsi opravdu nemůže být nic hezkého.
 Řitka a koně – tahle dvě slůvka patřila v dávné minulosti k sobě. Nejznámějším řiteckým chovatelem koní byl hrabě Leopold Brandis majitel řiteckého zámku. Rodina
Brandisova byla mezi řiteckými občany velice oblíbena. Jezdecký sport proslavila
jeho dcera, komtesa Lata Brandisová, která v roce 1937 vyhrála "Velkou Pardubickou", což se až do dnešní doby žádné jiné ženě nepodařilo. V dnešní době se koně na
Řitce znovu chovají. Známý chov řiteckých koní má pan Ludvík Filípek, bývalý
"Horní řitecký statek" za restaurací "Veselka". Chovu koní se věnuje již léta celá jeho rodina a zúčastňují se úspěšně i různých závodů. O víkendu 14.-15. května proběhlo další kvalifikační kolo seriálu "Zlaté podkovy ve všestrannosti v Pecínově".
V rámci soutěže pro ponny se jelo i Středočeské mistrovství jezdců ponny. Na druhém místě skončila členka Jezdeckého střediska Řitka – Anna Ludvíčková s koněm
La Querida.
Dvořák Ant. Dvořák Ant. - místostarosta

Sportovní a kulturní festival "Mezi brankami"
4. června 2011 se uskutečnila již tradiční akce, v rámci které si na své mohli přijít jak
sportovní fandové, tak i vyznavači hudebních vystoupení. Zkrátka však nepřišly ani
děti, o jejichž zábavu se během dopoledne postarala cvičitelka ze Sokola, paní Dáša
"Kvaky" Kačírková.
Nutno podotknout, že organizace takové akce přináší mnoho starostí ještě v době kdy
my ostatní ani netušíme, že bude nějaký červen a že je potřeba najít vhodný termín, aby
vyhovoval co nejvíce lidem, a ještě se strefit do správného počasí.
Musely se tak do poměrně krátké doby směstnat "kolotoče" na Ladech, fotbal a hudební festival a počítat i s rybářskými závody (viz. níže).
Termín 4. červen byl zvolen i pro asociaci prvního červnového dne s tzv. dětským
dnem, a kdy se vždy pro děti něco pořádalo.
Největší podíl na organizaci (i na nákladech) měl pan Martin Klikorka z restaurace
Panský Dvůr, který vyjednával podporu od obce, Sokola i různých sponzorů.
Nemohu zde hodnotit úroveň fotbalového turnaje, ani kvalitu kapel zúčastněných na
koncertu, to mi nepřísluší. Ale po stránce společenské, kdy mají občané možnost sejít
se, poklábosit a ještě se u toho pobavit, musím vyslovit jednoznačné poděkování.
Vím, že se vše všem nelíbilo (vyskytly se i stížnosti na obec), doufám však, že další
takovéto akce nebudou v kalendáři chybět a organizátorům patří naše poděkování.
V. Vondrák

2

Zpravodaj obce Řitka - č.6/2011

Dětské závody 11.6. 2011 pořádané "Sdružením rybářů Řitka".
Závodů se účastnilo celkem 20 dětí od 2 do 14 let. Vítězkou se stala Tereza Králová,
která nachytala 847 cm ryb. Všechny zúčastněné děti obdržely věcnou cenu v hodnotě
118Kč. a vítězové rybářské nářadí.
Děkujeme tímto sponzorům:
OÚ Řitka
pan Martin Klikorka restaurace "Sokolovna"
pan Jelínek "Rybářské potřeby Řevnice"
Dík patří i občanům Řitky za pomoc při sběru "železného šrotu", z jehož výnosu
jsme mohli zakoupit hodnotné ceny.
Děkujeme za účast a těšíme se příští rok na shledanou.
Jednatel za SRŘ - Nachtigall

3

Zpravodaj obce Řitka - č.6/2011

Z historie obce Řitka a jejího okolí
Pokračování navazující na článek ve zpravodaji č.4, z dubna 2011.
Městečko Mníšek povstávalo za pana Engela rychle ze sutin, zvláště když jeho obyvatelům bylo ke stavbám obydlí poskytováno panské dříví. Pan Engel dal také znovu
vystavěti panské šenkovní domy, ale určil je ponejvíce za obydlí svým hospodářským
úředníkům a služebníkům. Jeden z těchto domů věnoval roku 1656 na faru a jiný na
školu. Roku 1668 obnovil velikým nákladem (2707zl.) velikou panskou hospodu na
jižním rohu mníšeckého náměstí a dal ji ozdobiti pěknými malbami na štítech a okenicích, práci provedl místní malíř Fabián.
Pro pohodlí obyvatel městečka přivedl z Rochotských (Skaleckých) pramenů dřevěným potrubím vodu do městských kašen. Ve Stříbrné Lhotce obnovil panský dvůr a při
něm panský dům nákladem (1567zl.), podobně obnovil i poplužní dvůr v Hraštici.
Zvláštní péči věnoval i své vsi Čisovicím, kde jeho koželužna byla zdrojem hojných
výdělků. I tam rád pomáhal svým poddaným s výstavbou dvorců a chalup. Roku 1656
zde obnovil krčmu zvanou "Na Šalandě" (stála 170zl.) Druhou krčmu čisovickou obnovil roku 1660, stála při silnici poblíž Řitky a byla zvána "Na Veselce", (zajímavá nová
informace). Taktéž obnovil v Čisovicích Bláhův mlýn nákladem (286zl.), nájemný
mlynář zde platil roční nájemné 30zl. a pánu dával vykrmeného vepře. Tento mlýn vynášel hlavně zvýšenou výrobou třísla.
V Čisovicích byly odedávna dva manské dvory, které příslušely k panství dobříšskému. Jeden z nich dvůr Lesslovský, měl 60 korců rolí, kovárnu a mlýn o jednom složení. Jeho hospodář měl povinnost hlídati dobříšské lesy, za to dostával každým rokem
dříví z jedné paseky, které zpeněžil výrobou prken a šindelů. Z držitelů tohoto dvora
jsou známí r.1416 Václav Žampach z Dobronic, r.1533 Vít Pokorný z Vysočan, r.1557
Vilém Chlumčanský z Přestavlk, r.1575 až 1578 Nathanael Švihovský z Risenberka,
r.1578 až 1580 Albrecht Zrucký z Chřenovic, potom Jiří Konstantin z Červeného pole,
Václav Bedřichovský z Lomné, r. 1594 Václav Kosmáček z Greifenfelzu (koupil za
1210 kop míš.), r.1630 Jan Bernart Turek z Hatvánu, lejtnant císařský, prodal ten statek
za (1150 kop míš.) Václavu Lesslovi z Radějovic. Od jeho syna Matěje Lessla, koupil
zpustlý statek Lesslovský r.1666 pan Servác Engel z Engelsflussu za 2 154 zl.(vzácně
zachovaný seznam vlastníků dvora).
Druhý dvůr manský se nazýval "Bouškovský" a všichni jeho držitelé se jmenovali
Bouška (Bohuška). K tomuto statku patřilo 89 korců rolí, pět přisedlíků u dvora (obdělávali 51 korců svých polí), lán lesa, víska Bojov a dvě chalupy v Záhořanech. Roku
1654 držel statek Jiří Bouška, víska Bojov s mlýnem a 54 korci polí byla zcela pustá.
Po smrtí Jiříka Boušky připadl statek komoře královské, ta jej roku 1668 prodala za
1750 zl. panu Serváci Engelovi z Engelsflussu, který takto zcelil svůj čisovický majetek. Později oba statky spojil v jediný dvůr, který zůstal v držení mníšecké vrchnosti až
do roku 1838. Koupil a zvelebil ještě mnoho nemovitostí v blízkém i vzdáleném okolí.
Když pan Servác Engel vycítil , že se jeho dny prožité na tomto světě krátí, pořídil
dne 2. března 1674 poslední vůli. A v ní hned na počátku napomenul své dítky, aby se4
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trvaly ve svaté víře katolické , v níž byl i on sám zrozen. Při rozdělování svého majetku
nezapomněl ani na almužnu pro chudé a žebráky, která činila (150zl.). (Cituji
z dobového textu knihy). "Ku konci dubna roku 1674 zemřel pan Servác Engel
z Engelsflusu, maje věku asi 60 let, a zůstavil dobrou pamět u svých poddaných Mníšeckých, jenž byl pánem dobrodějným, neboť za znuzelé válkou a potřebné po několik
let platil kontribuci, v nouzi je zakládal obilím, a svědčí o patriarchálním poměru vrchnosti k poddaným, že pan Engel, obě manželky i dítky jeho, byly úhrnem asi 80krát za
kmotry při křtu rozeňátek z poddaných rodin panství Mníšeckého." (Konec citace).
A to je příběh muže, který pozvedl náš kraj z trosek a jeho obyvatele z bídy po prodělané třicetileté válce. Pochopil, že když pomůže, zdecimovaným a zchudlým lidem,
tak se mu tato pomoc několikanásobně vrátí. Lidé ho za tuto pomoc milovali. Byl to
muž statečný a praktický, který se z daleké ciziny přistěhoval do Čech a zde
z odborného vedení řemesla a obchodu, kdy uměl v pravý čas šetřit a naopak na pravém
místě neskrblit, vypracoval se k velikému bohatství, které by dnes daleko přesáhlo 3
miliony zlatých (rozuměj roku 1899), který se dočkal veliké obliby od obyčejných lidí a
byl i povýšen mezi vysokou českou šlechtu.
Z brožury "Historické paměti bývalého panství mníšeckého a kláštera sv. Máří Magdaleny na Skalce sepsaných roku 1893".
Vybral a upravil: Dvořák Ant.
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Vážení čtenáři i dnes bych Vám chtěl předložit jednu z humorných příhod z malé knížky, kterou nejen pro své pobavení napsal můj přítel Toník Gilg z malebné šumavské
vísky Srní.
Promluva k čtenáři:
tato malá publikace je určena hlavně kamarádům a blízkým známým, kteří dovedou
s určitým nadhledem a smyslem pro recesi a humor, níže uvedený obsah vzít tak, jak je
napsán. Nechávám jen na čtenáři, zda-li tuto knížečku dočte do jejího konce, nebo ji
předčasně odloží. Pokud zvolí druhou variantu, sám se ponoří do vod nevědomosti a
neznalosti. Možná autor přesně vše nezaznamenal tak, jak to ve skutečnosti bylo, ale
prosím ponechte na něm, aby se vyjádřil jak to cítí on sám.
Některé tyto příběhy byly zaznamenány z ústního podání v malé hospůdce "Pod
Smrkem".
Každé místo bývá opředeno svými mýty, záhadami, taji a proto huráááá do čtení…
Antonín Gilg

Bílá paní.
Jednou takhle při sezení u zlatavého, pěnivého moku v malé šumavské hospůdce,
která se pyšní ve svém názvu slůvkem občerstvení, někdo z přítomných chlapů nadhodil téma na obecní kroniku. A jak se tak u piva mluví a mluví, došlo také na tvrzení, že
při návštěvě okresního archívu v Klatovech, narazil jeden z přítomných na zmínku
v obecní kronice, že snad v Srní byla spatřena kdysi dávno "Bílá paní". Jelikož je kronika psána v německém jazyce mohl čtenář, který tento jazyk ovládá jen spoře, vydedukovat, že pověst o této "Bílé paní" má snad pravdivé kořeny. Samozřejmě, že vypravěč se u přítomných chlapů setkal jen se smíchem a posměšky na svou osobu a nikdo
s přítomných nechtěl věřit, že by v obci byla kdysi "Bílá paní".
Jak běžel čas, tak se na pověst o "Bílé paní" zapomnělo a obec si žila svým běžným
životem a občané se potýkali se svými starostmi a strastmi. Až do doby kdy při dobré
debatě se několik místních domorodců zase sešlo v hospůdce a zdrželi se při různých
povídačkách dlouho po půlnoci, když najednou někdo rozrazil dveře výčepu a v nich
stojí cizí člověk s výrazem v očích, jakoby snad spatřil zjevení. Když viděl pohledy přítomných, trochu se uklidnil a roztřeseným hlasem povídá, "tam, tam je bílá paní"!
Všem se objevil na rtech úsměv, který po malé chvilce přecházel v úšklebek
z opovržení k tomu, co právě slyšeli od příchozího, který měl chvílemi úzkost a strach
v očích. Když znovu opakoval již pronesenou větu, tu v hospůdce všichni zmlkli, až do
chvíle, kdy mladý hostinský řekl větu, která se na dlouhou dobu vryla do paměti přítomných. –"Kurva chlapi jdem"! A tak z hospůdky vyrazil směrem k návsi malý průvod statečných, leč mírně opilých chasníků doprovázený vylekaným turistou a tuto
skupinku uzavíral hostinský se svým psím přítelem, neohroženým strážcem státní hranice černým vlčákem Benem.
V tu dobu dle vládního nařízení v rámci úspor elektrické energie bylo na návsi tma
jako v ……, jen tu a tam přes mraky vykukoval srpek měsíce, který spoře osvětloval
6
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stromoví na návsi. Zpočátku nebylo ničeho vidět, ale po chvíli jeden z přítomných ukázal směrem k hotelu "Šumava", a všichni zůstali jako opařeni horkou vodou. Skutečně
tam stálo zjevení, jaké nikdo z přítomných nikdy neviděl. Skutečně tam byla postava
v bílém odění procházejíce se sem a tam, a v nepravidelných intervalech cosi blikalo či
rozsvěcovalo se u její hlavy, jako by skupinku odvážných vybízela, aby si dodali odvahy a přišli blíže. Aniž by si něco řekli, vzbudil se v nich pradávný pud lovce a taktika
uzavřeného kruhu. Taktika uzavírající se smyčky nabírala na své realitě. Pomalým váhavým krokem se píď po pídi přibližovali tito lovci ke své oběti, a už už málem došlo
k finálnímu útoku, když "Bílá paní" promluvila. "Co tady děláte vy opilci, to jste ještě
neviděli v noci ženskou v noční košili ? – No co utekl mi pes tak čekám a koukám odkud vyleze". Když chlapi zjistili, že se jedná o jejich známou Carmen s úlevou si oddychli, že ještě nedošlo k nějaké tragédii.
Od těch dob má Carmen v celém domě otočené kliky, aby pes "doveda" nemohl
volně odcházet z domova kdy se nu zamane, a historie obce má skutečně svou živou a
hmatatelnou "Bílou paní". To, že "Bílá paní" je členkou obecního zastupitelstva ji nebrání do budoucna v tom, že se bude v nočních hodinách procházet obcí ve flanelové
noční košili s cigaretou v ústech. A chlapi v hospůdce mají opět o čem debatovat.
Antonín Gilg

Pranostika pro měsíc červen.
1.červen
O sv. Fortunátu má kapka deště cenu dukátu.
8.červen
Medardova krápě – čtyřicet dní kape.
Pláče-li Medard, i ječmen zapláče.
Jaké počasí na Medarda bývá, šest neděl trvání mívá.
12.červen
Sv. Tonička mívá často uplakaná očička.
21.červen
Na sv. Aloise poseč louku, neboj se.
24.červen
Na sv. Jana otevírá se létu brána.
27.červen
Prší-li na Ladislava, déšť po sedm neděl trvá.
29.červen
Prší-li na sv. Petra a Pavla, bude mnoho myší, urodí se hodně hub.
Je-li od Petra až do Vavřince parno, bývá v zimě dlouho studeno.
Dvořák Ant.
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Přečetli jsme …
Zbudou nám aspoň Hradčany?
Zbudou nám aspoň Hradčany? Podle posledních zpráv prý nějaký miliardář koupil
zámek a hotel Hrubá Skála v Českém ráji. Jiný miliardář vlastní Lázně Luhačovice a
Jáchymov.Tito zbohatlíci už opravdu neví "roupama co dělat". V kontextu takových
zpráv dobře zapadá snaha o prodej Lobkowiczkého paláce, jen proto, že prý má historický význam pro Německo. Politika polistopadových vládců, jejíž perlou je vláda pana
Nečase, skutečně dělá vše pro vykradení a ožebračení naší země.
V této souvislosti je třeba položit otázku, kdy vláda prodá Hradčany, třeba do USA,
aby je mohli rozebrat a postavit znovu ve Washingtonu, aby tak získali konečně něco
opravdu historického. Vláda pana Nečase a Kalouska by pak mohla mít zase na chvíli
nějaké peníze na účast České republiky ve válkách po boku USA.
Boris Valníček

Já vás budu klvaňovat!
Občané jsou prý nechápaví, domnívá se Klaus-Nečasova vláda. Aby tedy veřejnost
konečně porozuměla tomu, že je třeba šetřit, bude nutno utratit možná až stamiliony
korun, tvrdí odborníci. Kabinet se chystá daňové poplatníky za jejich vlastní peníze klvaňovat...
Lidé bývají často opravdu velmi nechápaví. Stálo například spoustu peněz a mnohaleté úsilí, než firmy přesvědčily chudnoucí Američany, že je vlastně vynikající žít na
dluh, a jen naprostý blbec by to nedělal. S českými reformami to nebude jiné. Hloupí
občané totiž nerozumějí tomu, jak pro ně bude výhodné odcházet do důchodu po sedmdesátce (pokud se jí zejména manuálně pracující vůbec dožijí, samozřejmě), platit za
zdravotní péči (pokud na ni budou mít, samozřejmě) a připlatit si za potraviny a knihy
(pokud knihy ještě vůbec kupují, samozřejmě). A protože ministrům se tyhle jednoduché počty nějak vysvětlit nedaří, nastoupí odborníci na vysvětlování.
Už jsme to přece jednou zažili. Pan Radar dostal zaplaceno, aby přesvědčil českou
veřejnost, že bude vynikající mít v Brdech kus amerického protiraketového systému.
Jak to nakonec dopadlo je známo. Veřejnost nezabrala a USA projekt zrušily. Klvaňa
shrábnul tučnou odměnu, jinak se ale proti stavu, kdyby ho vláda nenajala, nic nezměnilo.
Až potud je jasno. Hádanka, jíž řešení naopak dosud chybí, však zní: Jakou PR agenturu by si občané museli najmout, aby vysvětlili této vládě, že politici, kteří kradou,
sotva přesvědčí občany o potřebě radikálních úspor?
Karel Dolejší
( Na www.blisty.cz přečetl V.Vondrák )
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