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Je třeba dávat přednost obecným zájmům před soukromými, trvalým před
pomíjejícími.
Plinius

Informace z OÚ
Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu a poplatek ze psů je třeba zaplatit
na obecním úřadě do konce měsíce března. Poplatek za svozové nádoby příslušející
k bytovým domům, zaplatí předsedové bytových družstev, kteří peníze vyberou od
obyvatel bytů v domě.
Radar namontovaný na sloupu osvětlení přechodu na autobusové zastávce směr Praha v lokalitě Bučina, již rychlost neměří. Byl totiž zcizen. Zřejmě některému řidiči
moc vadilo, že před ním musí dát nohu z plynu. Zcizena byla i kamera, která však
zloději zřejmě mnoho radosti neudělala, byla to totiž pouze atrapa. Tato událost mne
nepřekvapila, "jsme na Řitce a zde jak známo nemůže nic pěkného nebo užitečného
být!!! Tuto záležitost vyšetřuje policie ČR, vzniklá škoda je asi 30 000 Kč.
Upozorňuji řidiče vozidla ŠKODA OCTAVIA modré barvy, jehož SPZ zde nebudu
uvádět, který odvezl (ukradl) od sběrné buňky "Asekol" na sběr elektroodpadu za
obecním úřadem odloženou aut. pračku, že tato již byla podle zákona o odpadech
vlastnictvím obce. Nicméně, kdyby přišel na OÚ a požádal o ni, zřejmě bychom mu
vyhověli a pračku mu dali. Upozorňuji občany, že elektroodpad (el. spotřebiče), které chtějí občané do sběrné buňky uložit, by měly být kompletní. O uložení elektroodpadu do sběrné buňky je třeba požádat buď přímo na OÚ nebo na telefonech 318
592 289, 721 844 587.
Jsem velice rád, že ještě existují občané, kteří při spadu sněhu uklízejí chodník před
svým domem a pomáhají tak obci. Velice si těchto lidí vážím a děkuji jim za jejich
nezištnou pomoc. Jejich jména zde nebudu uvádět, protože bych nerad na někoho
z nich zapomněl. Ještě jednou děkuji.
Dvořák Ant. - místostarosta

Co je nového ?
Oprava obecních komunikací
V návaznosti na předpokládanou rekonstrukci chodníků v obci Řitka a velmi špatný
technický stav obecních komunikací je nyní diskutována oprava komunikací, které již
jsou v natolik špatném technickém stavu, že dílčí opravy již neplní svůj účel. Konkrétně se jedná o komunikaci na ulicích Líšnická a Na Návsi. Je samozřejmé, že pozornost
si zaslouží v obci téměř všechny komunikace, nicméně obec je značně limitována svými prostředky a proto k dalším opravám, či kompletním rekonstrukcím bude přistoupeno v dalších letech. Bohužel v letošním roce nebylo možné žádat o prostředky z dotač1
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ních titulů na opravy místních komunikací, neboť ty počítaly pouze z obecními komunikacemi zaústěnými do silnic 2. třídy a výše, což bohužel není případ Řitky.

Zastávky autobusů
Jak jste byli informováni v posledním vydání zpravodaje, je již připravena oprava a
instalace čekáren na stanicích Řitka-hl.silnice a Řitka-Bučina. Na zastávce ŘitkaBučina pak ještě dobudování chodníku na zastávce ve směru na Mníšek p. Brdy a instalace osvětlení. Na chystaných pracích se nic nemění, jen byly posunuty na dobu, kdy
bude vhodnější počasí, neboť nynější vlna mrazů neumožňuje práce v dostatečné kvalitě.

Vybavení kuchyně MŠ Řitka
Vzhledem k dosluhujícímu vybavení kuchyně naší MŠ byl zakoupen a instalován
nový konvektomat, který umožní zajistit dostatečnou kapacitu jídel. Mimo jiné tento
způsob přípravy jídel zajišťuje jejich vyšší nutriční hodnotu i celkovou kvalitu a vede i
k značným úsporám energie.

Kontrola čerpání dotace na opravu střechy MŠ
V pátek 3.2.2012 se uskutečnila kontrola KÚ Středočeského kraje, která přezkoumala podmínky využití dotace, průběh výběrového řízení a další související okolnosti. Na
základě výsledků této kontroly bude ve prospěch obce uvolněna poslední část dotace ve
výši 25% poskytnutých finančních prostředků. Na místě bylo předběžně konstatováno,
že výběrové řízení, zhotovení a čerpání dotačních prostředků proběhlo řádně a po vyhodnocení bude obec písemně informována o výsledku kontroly a následném uvolnění
zbývajících dotačních prostředků.

Rozšíření občanské vybavenosti - uvažovaná výstavba supermarketu Billa
V průběhu druhé poloviny minulého roku byla obec oslovena řetězcem Billa, která v
rámci svých současných akvizic rozšiřuje svou síť supermarketů. Vzhledem k tomu, že
obec v současnosti, s výjimkou malé prodejny potravin na ulici Pražská, nemá zařízení,
které by občanům umožňovalo celosortimentní nákup potravinářského zboží tj. včetně
masa, ovoce a zeleniny, obec vstoupila do jednání s výše uvedeným podnikatelským
subjektem. Základním problémem však je skutečnost, že obec nevlastní dostatečné
množství obecních pozemků, které by vyhovovaly předpokládanému účelu. Požadavek
na pozemek ze strany případného investora nebyl nijak přemrštěný, neboť se jedná o
kategorii supermarketu a uvažovaná plocha potřebného pozemku je pouze cca 4 tis. m2.
Samotná velikost marketu je předpokládána na cca 1000 m2 + zbytek je určen na parkoviště pro 40 vozů a komunikaci pro pěší. Z tohoto důvodu se investorovi a de facto i
obci jevilo jako možné místo část pozemku tzv. "Lada", a to z hlediska všeobecné pěší
dostupnosti pro řitecké obyvatele a rovněž pro cyklisty a automobilisty. Obec Řitka v
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lokalitě "Lada" vlastní cca 1900 m2 plochy a zbývající část tj. necelých 20.000 m2 je ve
vlastnictví Jednoty Sokol Řitka. Investor navrhl pronájem na dobu cca 30 let, s tím, že z
pozemku ve vlastnictví jednoty SOKOL Řitka by potřeboval pás široký cca 20 m v části sousedící s obecním pozemkem. Všechny 3 zúčastněné strany vstoupily do jednání,
přičemž podmínkou obce ve vztahu k investorovi bylo mimo jiné konečné slovo k urbanistickému a architektonickému řešení objektu (tj. žádná prefabrikovaná "krychle",
ale stavba zapadající do charakteru obce a krajiny), vybudování chodníku pro pěší přes
"Lada" + osvětlení, přechod pro pěší přes komunikaci Všenorská a spolupodílení se na
řešení kruhového objezdu na Křižovatce "Veselka" s vlastníkem, resp. správcem krajské komunikace. Další podmínkou bylo vytvoření pracovních míst pro obyvatele obce
(kdy investor se zavázal přednostně zaměstnávat zájemce z Řitky a blízkého okolí), instalace bankomatu a vybudování elektrické a vodovodní přípojky pro zbývající prostranství na většinové části pozemku "Lada", kde se konají kulturní, sportovní a společenské akce. S podmínkami obce investor souhlasil a považoval je za rozumné. Co se
týče samotného pozemku pro výstavbu marketu se tedy v zásadě jednalo o relativně
malou část prostranství, které v současnosti není žádným způsobem využíváno.
Nynější stav jednání je takový, že vedení organizace vlastníka většinové části pozemku (Sokol Řitka) se v zásadě vyjádřilo kladně, nicméně jeho finanční představa o
výši nájmu značně převyšuje rozumně akceptovatelnou a ekonomicky zdůvodnitelnou
částku pro investora. Nicméně jak byla obec informována, je ještě hypoteticky možné,
že tato záležitost ještě bude projednávána na valné hromadě Sokolu Řitka, která proběhne v následujících týdnech.
Bez ohledu na tento současný stav obec hledá alternativu pro umístění tohoto zařízení (byť možnosti jsou velmi omezené), a to jak ve spolupráci s investorem, tak i jinými
pozemkovými vlastníky, neboť tato příležitost ke zlepšení služeb pro obyvatelstvo se
již nemusí opakovat, a to jak z hlediska nynější ekonomické situace, tak i z hlediska
tzv. spádovosti. Stačí totiž, aby takovýto investor zvolil jinou lokalitu (obec) cca v dosahu 15 km a Řitka bude součástí tohoto spádového okruhu a již nebude zájem ani důvod zde obdobné zařízení stavět. Aktivita obce je v tomto směru posilována i většinově
kladnou odezvou mezi oslovenými obyvateli, kteří tento záměr považují za jednoznačně pozitivní, zejména vzhledem k velmi nízké občanské vybavenosti obce, a to v této
souvislosti zcela opomíjím předpokládaný další rozvoj obce, resp. developery plánovanou výstavbu v lokalitách Jižní stráně a Řitka-Líšnice.
V Řitce dne 12.2.2012 - Mgr. Kamil Abbid, starosta

Z historie obce Řitka a jejího okolí.
Roku 1789 řádily v Čechách černé neštovice a skvrnitý tyfus, takže tohoto roku byla
i v našem, jinak velmi zdravém kraji dvojnásobná úmrtnost obyvatel. Jan Nepomuk
z Unvertu, který se ujal mníšeckého panství roku 1780 pojal v roce 1787 za manželku
hraběnku Marii Annu Hartmannovou z Karlštejna, jež s sebou přinesla i 24 000 zl. vě3

Zpravodaj obce Řitka - č.2/2012

na. Žili spolu, ale pouhých pět let. Jan zemřel jako čtyřicetiletý 11. listopadu roku 1792
"zatvrzením" jater. Pochován byl vedle svého otce v kryptě nového mníšeckého kostela. Brzy po jeho smrti ho následovala i jeho manželka, zemřela již 29. května 1794.
Poté zemřel roku 1795 i její čtyřletý synáček Fridrich a po něm sedmiletá dceruška
Henrietta, která zesnula roku 1797 a tak zbyla po hraběti Janovi toliko dcera Kristina,
která zdědila po svém otci a matce 73 000 zl. Když povyrostla, vdala se v roce 1810 za
Moravského hraběte Jiřího de Sylva Taroucca, jemuž porodila dva syny.
Po smrti nedospělého hraběte Fridricha z Unvertu, připadlo mníšecké panství jeho
nejbližšímu strýci, hraběti Josefu z Unvertu. 3.října 1798 byl ukončen soudní odhad
všeho, co patřilo k mníšeckému panství.
Zápis odhadců je velice zajímavý a zní takto: Půda jest středohorská, prostřední hodnoty, poněkud mělká, podnebí chladné. Poddané městečko Mníšek má do roka 6 výročních a dobytčích trhů a sice dva na důchod vrchnosti a čtyři na důchod obce.
K panství náležejí vsi Kytín, Lhotka, Čisovice, Bratřínov a Velká Hraštice, samoty Veselka (dnes část Řitky) a Skalka. Poplužní dvory v Mníšku, Lhotce a Hraštici. Ovčíny v
Mníšku a Čisovicích. Osm zákupných hospod, tři v Mníšku, po jedné na Veselce,
v Čisovicích, Bratřínově, Hraštici a v Kytíně. Panská hospoda na Skalce, panský mlýn
v Mníšku, tři zákupné mlýny v bažantnici (rozkládala se u rybníku Sýkorník), Čisovicích, Bratřínově. Cihelna v Mníšku, lom na Skalce. Poddaných se zde čítá 57 potažníků, 33 chalupníků, 199 domkářů a podruhů, celkem 1974 "duší". Dále je zde popisován
zámek mníšecký na skále s malými klenutými sklepy a neurčitými chodbami pod zemí
vše v odhadu (5000zl.), skleníky a zahradní budovy (280zl.), panský dům nedostavěný
č.6 (600zl.), dům úřední č.2 (550zl.), obydlí purkrabího č.61 (250zl.), pivovar se spilkou č.124 (5270zl.), dům panského bednáře č. 13 (60zl), dům panského žida páleníka a
flusovníka č.132 (370zl.), dřevěný dům nadmyslivce č.48 (250zl.), sušírna lesních semen (100zl), dům panského mušketýra č.119 (50zl.), dům panských vysloužilců č.55
(230zl.), dřevěný dům panského felčara č.62 (150zl.), dům v panské zelnici č.46
(600zl.), mlýn podhrádecký (250zl.), panská cihelna (200zl.), haltýř rybní (40zl.), šatlava (70zl.), panská chalupa č.109 (50zl.), chalupa v bažantnici (40zl.), včelín (10zl.),
v bažantnici dům "pro panské veselí"se sálem (100zl.), chalupa chmelničného (45zl.),
hospoda na Skalce (400zl.), myslivny Na Veselce (25 zl. na Řitce), v Kytíně (520zl.),
v Čisovicích (80zl.), tamtéž ovčín (350 zl.). Zajímavý je i výčet rybníků: u zadní hospody, pod Skalkou, v lukách, Nadýmač, Sýkorovský (největší), hořejší zámecký, prostřední zámecký, dolejší pod zámkem, pod Štítkem. Následuje výpis polí, luk a lesů,
náležejících k jednotlivým gruntům a obcím.
V panském pivovaře se za rok uvařilo 36 várek piva po 24 sudech, z čehož byl čistý
zisk 1813zl. 28 kr. Žid platil z vinopalny a flusovny 260zl. za rok.
Flusovna - flusárna: bývala i na Řitce a byla to chalupa, kde se z dřevěného popela
vyrábělo draslo (potaš) potřebné k výrobě skla. Technologie výroby drasla byla jednoduchá, spálilo se dřevo, kůra, tráva nebo listí. Popel se nasypal do sudu, poléval vodou
a otvorem nade dnem sudu vytékal louh. Louhem se plnil kotel pod nímž se topilo. Na
jeho dně se vařením a neustálým doplňováním tvořila sedlina drasla (německy Fluss),
z které po odpaření zbylé vody vzniklo draslo. Touto prací se zabývali většinou židé.
Dům pro panské veselí se sálem: Jdeme-li od Luckého mlýna po hrázi "Sýkorováku", podél staletých dubů k myslivně, z níž v podvečer vycházívala ke svým nočním
4
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toulkám nebojácná sličná myslivcová s puškou na rameni, ploužívajíc se kolem bažantnice u níž zastřelila mysliveckého mládence, spatříme velmi půvabný koutek. Lučinu
vroubenou lesem a při ní jezírko s modrojasnou vodou a plovoucími lekníny. Na západní straně jezírka dal postaviti, jak je ještě dnes ze sutin patrné (rozuměj v roce
1948) držitel Mníšku a zakladatel nynějšího zámku baron Engel z Engelsflussu půvabný, veškeré pohodlí poskytující lovecký zámeček, s velkým sálem pro větší zábavní
podniky. Zde se konávaly při honech a jiných příležitostech pikniky spojené s různými
kratochvílemi, pro které nebyl mníšecký zámek příhodný, neboť zde mohlo být využito
dostatečné volnosti v přírodě. Toto místečko lásky vyhovovalo jak místnímu panstvu,
tak i sezvané vůkolní šlechtě.
Další záznamy se zmiňují o robotě:
Jízdní robota poddaných obnášela 8424 dělných dní do roka. Pěší robota (od sv. Jana Křtitele do sv. Václava) činila 7832 dělných dní. Hodnota všech robot je odhadnuta
na kapitál 49.360zl. Avšak od roku 1802 se mohli poddaní z roboty vykoupiti, za 20
krejcarů den jízdní roboty a za 10 krejcarů den roboty pěší.
Panská cihelna dávala do roka 5500 cihel. Panská solenice (sklad sole) roční prodej
154 beček. Všechen majetek mníšeckého panství byl odhadnut na 322 765zl. a 15 krejcarů, jak ztvrdil správce odhadní komise Václav svobodný pán Hennet.
Z brožury "Historické paměti bývalého panství mníšeckého a kláštera sv. Máří Magdaleny na Skalce" sepsaných roku 1893 a z knihy Městečko pod Skalkou vybral a
upravil:
Dvořák Ant.

Pranostiky pro měsíc únor
2.únor

Jak dlouho skřivan před Hromnicí vrzá, tak dlouho po ní zmrzá.
Na Hromnice jasná noc - bude ještě mrazů moc.
Hospodář obcházel s posvěcenou hromničkou třikrát za sebou úly a při
tom se modlil, což mu mělo zajistit zdravé včely a hojnost medu.

6.únor

Na sv. Dorotu odmeť sníh od plotu.
Dorothea v rychlém běhu přinášívá nejvíc sněhu.

14.únor

Na sv. Valentýna zamrzne i kolo mlýna.
Je-li na sv. Valentýna hvězdnatá obloha, bude pozdní jaro.

22.únor

Je-li mráz o sv. Petru nastolení, po 40 dnů mu konec není.

24.únor

Sv. Matěj láme led - není li-ho, zmrzne hned.
Sv. Matěj zimu tratí, když netratí, obohatí.
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MŠ Řitka informuje
Informace k zápisu do Mateřské školy Řitka, okres Praha-západ – konanému dne 14.3.2012 a stanovení podmínek pro podávání žádostí o přijetí
dětí k předškolnímu vzdělávání
Č.j. MŠ Řitka/31/2012
Ředitelka Mateřské školy Řitka, okres Praha- západ, U Školky 140, 252 03 Řitka,
příspěvková organizace po dohodě se zřizovatelem obcí Řitka a v souladu s § 34,§ 165
odst.2 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání ( školský zákon ) stanoví následující upřesnění pro podávání žádostí o
přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2012/2013:
Zápis do Mateřské školy Řitka a odpoledne otevřených dveří se koná dne 14.3.2012
od 12:00 hod do 18:30 hod v budově Mateřské školy Řitka.
Předpokládaný počet volných míst v MŠ Řitka je 18 ( kolik dětí odchází do ZŠ, tolik
je přijato – záleží na rozhodnutí zákonného zástupce předškolního dítěte o odkladu
školní docházky). Kapacita naší mateřské školy je celkem 50 dětí.
Rodiče si ve dnech 12.3. a 13.3. 2012 vyzvednou v mateřské škole v době od 8-16
hod pořadové číslo s hodinou zápisu ( aby se pokud možno předcházelo dlouhému
čekání). Vyzvednutí pořadového čísla je povinné.
K samotnému zápisu zákonný zástupce dítěte přinese rodný list dítěte a OP obou
rodičů - postačí i kopie. U cizinců-cestovní pas.
Žádost a přihlášku dítěte k přijetí do MŠ obdrží rodič přímo u zápisu - dříve NE. Také zákonný zástupce dítěte obdrží registrační číslo, pod kterým bude jeho dítě popř.
přijato k předškolnímu vzdělávání.
Ve dnech 20.3 a 21.3. 2012 v době od 8-16 hodin se budou v MŠ Řitka odevzdávat
vyplněné a lékařem potvrzené formuláře (žádost a přihláška k přijetí do MŠ). Jen
v tomto termínu - na pozdější odevzdání přihlášky nebude brán zřetel.
Děti budou do MŠ Řitka přijímány na základě přijímacích kritérií.
Od odevzdání přihlášky začne probíhat 30 denní lhůta správního řízení. Dne
10.4.2012 bude na dveřích budovy MŠ Řitka po dobu 15 dnů zveřejněn seznam přijatých dětí ( ne jmenný, ale pod daným registračním číslem, které zákonný zástupce
obdržel u zápisu). Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání za oznámená a nebudou již rozesílána písemně.
Rodiče přijatého dítěte jen podepíší v MŠ Rozhodnutí o přijetí, které zůstává
v MŠ. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude zasláno poštou zákonnému zástupci a
to do vlastních rukou.
14.2.2012 Řitka

Naděžda Fausová - ředitelka MŠ Řitka
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Ředitelka Mateřské školy Řitka, okres Praha- západ, U Školky 140, 252 03 Řitka,
příspěvková organizace po dohodě se zřizovatelem obcí Řitka a v souladu s § 34,§ 165
odst.2 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání ( školský zákon ) stanoví Kritéria pro přijetí dětí k předškolní vzdělávání pro školní rok 2012/2013 :
Platnost uvedených kritérií od 14.2.2012
Č.j. MŠ Řitka/30/2012

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Řitka,okres Praha-západ pro školní rok 2012 / 2013
1) předškolní děti a děti s odkladem školní docházky, dítě trvale přihlášeno do

31.12.2011 v obci Řitka
2) děti s celodenní pravidelnou docházkou, dítě trvale přihlášeno do 31.12.2011v obci Řitka

a) dítě, které má v MŠ Řitka staršího sourozence ve školním roce
2012/2013
b) dítě matky samoživitelky
c) děti v pořadí dle dosaženého věku
K zápisu se mohou dostavit děti narozené před 1.9.2009.
3) děti s celodenní pravidelnou docházkou, dítě trvale hlášeno v obci Líšnice,
Černolice
a) předškolní děti a děti s odkladem školní docházky, dítě trvale hlášeno
v obci Líšnice, Černolice
b) dítě matky samoživitelky
c) děti v pořadí dle dosaženého věku
K zápisu se mohou dostavit děti narozené před 1.9.2007.
4) děti s 4 hodinovou docházkou do MŠ z důvodu pobírání rodičovského příspěvku - z obce Řitka
V případě, že přijaté dítě k 1.9.2012 nenastoupí do MŠ Řitka a zákonný zástupce neoznámí do 2 týdnů důvod jeho nepřítomnosti, bude vyloučeno a ředitelka MŠ Řitka postupuje při přijetí nového dítěte dle daných kritérií.
Zastupitelstvo obce Řitka může na základě svého usnesení ve výjimečných případech
rozhodnout o umístění dítěte do MŠ Řitka mimo rámec uvedených kritérií, za předpokladu, že to kapacitní a provozní podmínky umožňují, a to na podkladě písemné žádosti zákonného zástupce - podaného obci Řitka a v kopii Mateřské škole Řitka,okres
Praha-západ.
14.2. 2012 Řitka

Naděžda Fausová - ředitelka MŠ Řitka
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Informace pro rodiče
Co by dítě mělo při nástupu do MŠ umět:
obouvat a zouvat bačkory a boty (tkaničky zaváže učitelka)
poznat si své oblečení (vše by mělo být podepsané)
oblékat a svlékat tričko, kalhoty, ponožky (učitelka připraví, nasměruje, pomůže, ale
dítě by se mělo snažit)
vydržet sedět při jídle u stolu
jíst ovoce a zeleninu (pokud není dítě alergik)
samo se najíst lžící
pít z hrnečku
umývat si ruce mýdlem, utírat se do ručníku, ovládat kohoutek
používat záchod – včas si dojít, utírat si zadeček (pleny jsou nepřípustné)
používat kapesník, vysmrkat se
zvládat chůzi po schodech

Co budete do MŠ potřebovat:
bačkory, starší sandálky na přezutí (pantofle, kroksy nejsou vhodné)
náhradní spodní prádlo, ponožky, tričko (i větším dětem se může stát, že se mohou
polít)
oblečení do třídy – pohodlné pro dítě : punčocháčky, legíny, tepláčky na gumu, ne na
šňůrku ( kalhoty na knoflík a zip a šatičky se zapínáním na zádech raději ne ) – vše
podepsané
oblečení na pobyt venku (džíny nejsou na vycházku to pravé – také musíte počítat s
tím, že se děti venku zašpiní)
pláštěnka , gumovky
v zimě rukavice, možno je přidělat na šňůrku k bundě (zamezíte případné ztrátě)
pyžamo, noční košilku (podepsané)
Pokud Vaše dítě něco z výše uvedeného ještě nezvládá - do začátku nového školního roku máte spoustu času vše se pokusit natrénovat. ☺
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Přečetli jsme …
Proč si Václav Klaus zaslouží tykadla
Ač za Václava Havla byly milosti udělovány jako na běžícím pásu a společnost
značně polarizovaly, a současný prezident jich uděluje o poznání méně, diskuzím kolem nich se zřejmě nikdy nevyhneme. A vyhýbat bychom se jim ani neměli. Mohou být
totiž zajímavou zprávou o stavu, míře a podobě spravedlnosti u nás
Už zase ty milosti…
Milosti prezidenta ČR vždy, když k nim přikročil, přišly na přetřes médií. Nejinak
tomu je i nyní. Jistě se dočkáme mnohých diskuzí na téma, zda by nebylo lepší udělování milostí prezidentem zrušit, abychom se dalším tahanicím o to, komu byla udělena
„právem“ a kdo si ji nezaslouží, obloukem vyhnuli. To by ale byla upřímně škoda. Vyhnuli bychom se totiž úvahám nad současným stavem konceptu spravedlnosti a etiky.
Najmě bychom ovšem přišli o další kousek střípků skládanky tvořící obraz Václava
Klause, který ze své pozice a práv z ní vyplynuvších vesele boří a ničí alespoň občasné
výsledky české policie, zastupitelství a soudů, svádějící obtížný boj s korupční hydrou.
Korupci si za rámeček hlavních politických priorit dává každá politická strana. Láká je
jako dítě lízátko. Obvykle to dopadne tak, že čím větší je důraz ve volebním programu
na ni kladený, tím tristnější jsou samotné výsledky. Tato skutečnost již v české kotlině
nabrala podobu jistého opakujícího se mechanismu. Příkladem par excellence je strana
Věci Veřejné, která své údajné vlajkové lodi dodala pachuť groteskní parodie, které se
snad nemůže smát ani milovník humoru z řady nejčernějšího. O to důležitější je seznamovat veřejnost s úspěchy, které jsou na protikorupčním bojišti svedeny. Jeden z nich
vyšel v širší známost až s další várkou udělených milostí.
Václav Klaus totiž posledním udělením 14 milostí (v jednom případě rozhodl o odkladu výkonu trestu) notně rozbouřil vody pražského státního zastupitelství a je
s podivem, že zatím pouze tyto. Případněji řečeno, nesouhlasnou reakci vyvolalo udělení milosti Anně Benešové, která stála v čele Metropolitní univerzity v Praze. Ponechme stranou zjištění Lidových novin ze 17. 2. 2012, která zřejmě povedou k dalším
zajímavým interpretacím udělení milosti Benešové, po kterých budeme jen nevěřícně
kývat hlavou.
Ve své pozici se rozhodně nechovala upejpavě. Uplácela, zpronevěřovala (nechala si
na náklady školy opravit dům) a některým význačným studentům odpouštěla školné,
čímž okrádala školu o miliony. Za porušování povinností při správě cizího majetku,
podplácení a zpronevěru dostala dvouletý trest odnětí svobody s podmíněným odkladem na dobu čtyř let a zákaz činnosti na školách.
Proti udělení milosti prezidentem v pořadu ČT Události, komentáře odvysílané 16.
2. 2012 vystoupil pražský státní zástupce Marek Bodlák, jenž ze své pozice udělení této
konkrétní milosti kritizuje pro zmaření čtyřleté práce policie, státního zastupitelství a
soudu. V debatě s ním jeden z poradců prezidenta Jiří Pazdera v ČT řekl: "Právní reflexe nikdy není spravedlivá, nikdy neodpovídá skutečnosti, vždycky tam dochází
k rozporům. A institut milosti je vlastně možnost, podívat se na to úplně jinýma očima.
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To znamená, ta milost vůbec nesouvisí s tím, co se stalo, vůbec. Tam prostě není vůbec
žádná souvislost."
Klausova podoba konceptu spravedlnosti a etiky
Nejde nesouhlasit. Pojetí spravedlnosti jsou různá. Rozhodnutí Václava Klause jde
proti právní reflexi, ale bohužel také proti "lidové" představě, jak by měla justice fungovat. To, že každý člověk (ano, i Václav Klaus je jenom člověk, byť by ho o tom poradci měli informovat častěji) jednotlivé spory a události interpretuje jinak, je zcela
běžné, a též v linii občanského práva. Ale ze své pozice není možné, aby nevěděl, co
toto rozhodnutí vyvolá a k jakým důsledkům jeho jednání povede. Co legitimizuje
vlastní vidění prezidenta a jeho rozhodnutí udělit milost? Právo. Ano, má na to právo.
Ale právo je vždy jen jedním ze segmentů rozhodování, navíc právo na vynesení rozsudku již využily orgány k tomu určené. Etika vedle toho bledne závistí. Zase zůstala
bez povšimnutí ležet v obláčcích pouhých slovních proklamací Jiřího Pazdery.
Prezident má jistě právo argumentovat tím, že poukazuje na dosavadní bezúhonnosti
a osobní poměry odsouzené. Jenže prezidentovi zcela ušlo, že tyto okolnosti již byly
zohledněny a zhodnoceny v navrhnutém nízkém podmínečném trestu, který osobním
poměrům odsouzené vycházel vstříc tím, že jakákoliv péče o manžela nemohla být pro
pouhou podmínečnost trestu omezena. Soud tak dal jasnou zelenou trestu, ve kterém
citlivě zohlednil okolnosti, které VK interpretoval jako dostatečné na to, aby rozsudek
z odsouzené sňal. Tím je legitimita dosavadního rozhodovacího procesu a práce několika složek státních orgánů mávnutím kouzelného proutku pera prezidenta vyhozena
z okna.
Druhým důsledkem, který řadového občana napadne je: pokud dostane milost člověk, který je obžalován snad ze všech myslitelných finančních přečinů, které člověku
s bujnou fantazií vůbec připadnou na mysl, jenž by za normálních okolností měl být
studentům morálním vzorem, je to opět zpráva o tom, jaké "hodnoty" a činy jsou za
morální shledávány Hradem. Proč bych si i já nemohl něco podobného dovolit? Asi
proto, že nemám potřebné konexe.
Jiří Payne by rád formuloval nový koncept spravedlnosti. Koncept spravedlnosti se
svými etickými hodnotami, tak jak jej prezentoval VK, ale daleko spíše vede k úvahám
nad tím, jakéže to hodnoty prezident reprezentuje. Není pochyb o tom, že s etikou spravedlnosti toho v některých případech nemají pranic společného.
Co lze vyčíst za kouřovými signály? Studenti VŠ: kupujte si tituly
Prezident nám se svými rádci poslal zprávu. Připodobníme-li ji ke kouřovému signálu, v obláčcích dýmu lze vyčíst hned dvě zkazky. Zaprvé jde další jasný signál, jak to
s korupcí u nás myslíme, i když roční suma peněz vyhozených za investice do předražených zakázek podle Transparency International pohybuje kolem 100 miliard Kč. O to
víc je křiklavá reakce, kterou prezidentova milost v tomto případě vyvolala.
Spěchejme ale dodat, že jde též o zajímavý vzkaz studentům (soukromých) vysokých
škol, který nesmíme přehlédnout. Benešová krom jiného byla odsouzena za prokázané
kupčení se školným. Odtud k "shopování" titulů je asi tak daleko, jako k současné inflaci vysokoškolského vzdělání, na níž se podílejí právě lidé jako Benešová.
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Veškeré snahy jdoucí proti těmto trendům jsou tak Klausem vysmívány. Studentské
a akademické iniciativy nyní spojené vůči neoliberálním reformám vysokoškolského
vzdělávání by tak analogicky reakci pražského státního zastupitelství neměly tuto skutečnost nechat stranou s tím, že jde jen o další výstřel z Hradu. Mluvíme totiž o plivnutí
do tváře jak protikorupčním snahám, ale najmě o příkladnou ukázku toho, jak je pro něj
důležitá jedna z páteří fungování každého státu – kvalitní vzdělávání.
Tykadla pro prezidenta
Není možné kauzu prezidentské milosti Benešové nevztáhnout směrem k rozsudku
vynesenému nad Romanem Smetanou, který dostal sto dní natvrdo za čmárání fixkou
po předvolebních plakátech ODS, ČSSD, KDU-ČSL v olomouckých autobusech MHD,
a ještě byl odsouzený ženou politika, jehož takto také zkrášlil. Tady jde o odvrácenou
tvář naší justice. Roman Smetana reprezentuje občana ČR, který má názor a postoj. Situaci pro přesvědčení o své nevině dohnal do krajnosti a pomalu se z něj stává zlidovělá
postava, která mezi masou obyvatelstva vzbuzuje sympatie. Občanská letargie se
opouští jen na sociálních sítích, kdy se proti rozsudku protestuje zatím jen pěkně z tepla
domova formou hrátek ve photoshopu, kdo vtipněji ztvární politika s tykadly, ale jistě
nejvýznačnější místo v tomto otykadlovaném panteonu by mělo patřit tomu, kdo si
spravedlnost vykládá po svém.
Michal Pavlásek
Podle www.blisty.cz – (vv)
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