Zpravodaj obce Řitka - č.3/2012

Čím více zákonů a pravidel, tím více banditů a zlodějů.
Lao‐c v Tao‐te‐ťing (600 l př. n. l.)

Informace z OÚ
 Na autobusové zastávce "Bučina" směr Mníšek pod Brdy bylo dokončeno osvětlení
zastávky a chodníku. Připravuje se vydláždění chodníku zámkovou dlažbou. Obě zastávky budou v dohledné době vybaveny i čekárnami. Proběhne i celková rekonstrukce autobusových zastávek při rychlostní silnici R4.
 Proběhne předletní výměna nesvítících výbojek veřejného osvětlení. Uskuteční se
kontrola svítidel, ale všechny závady nemusí být zachyceny, prosím proto občany o
nahlášení nesvítících nebo blikajících svítidel.
 Stožár veřejného osvětlení (parkoviště – zastávky autobusu u rychlostní silnice R4),
byl po nedávné, poměrně náročné opravě znovu "nabourán", po kolikáté již? Zvažuje
se jeho zrušení. Stožár osvětlení, parkoviště i autobusové zastávky jsou umístěny v
katastrálním území obce Líšnice.
 Na řitecké návsi byly odfrézovány pařezy po poražených ořešácích a sakurách, které
svým špatným stavem již ohrožovali své okolí. Připravuje se výsadba mladých stromů stejného druhu.
 Upozornění, do konce měsíce března je třeba na OÚ Řitka zaplatit poplatek ze psů a
poplatek za svoz a likvidaci domovního odpadu.

 Jako každým rokem byly i letos po zimní údržbě zameteny řitecké asfaltové komunikace. Firma Komwag u nás vyzkoušela nový výkonnější zametací vůz, který chce
zakoupit do svého vozového parku. Naše komunikace zametl opravdu dobře a
v kratším čase.
 Vývoz domovního odpadu: Firma Komwag, která vyváží v naší obci každý pátek
domovní odpad (vývoz popelnic) má podle uzavřené smlouvy na tento vývoz celý
den (tj. 24 hodin) to znamená od 24 hodin - konec čtvrtka do 24 hodin – konec pátku.
Svozová firma nyní vyváží odpad dvěma vozy a ne pouze jedním, jako doposud.
Může se proto stát, že odpad bude vyvážen i brzy ráno. Je proto lepší připravit nádobu s odpadem na vývoz již ve čtvrtek večer.
Antonín Dvořák - místostarosta
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Z historie obce Řitka a jejího okolí
(Pokračování z minulého čísla)
Hrabě Josef Unvert pojal roku 1802 za manželku slečnu Annu Marii Alsterlovou a
s ní přijal na své mníšecké panství její matku Marii Terezii rozenou hraběnku Choryňskou. Tento manželský sňatek zůstal bezdětný a jeho manželka Anna Marie umírá roku
1816 ve věku 50 let a roku 1821 umírá ve věku 81 let i její matka. Obě jsou pochovány
v kryptě mníšeckého kostela. Hrabě Josef Unvert udržoval vřelé přátelské styky se
svým švagrem c.k. majorem a komořím pánem Františkem Schrenkem z Notzingru.
Když tento pán roku 1810 zemřel, vzal hrabě Unvert jeho dva sirotky, Josefu a Aloisia,
k sobě na Mníšek a vychovával je jako vlastní, z nichž Alois potom vstoupil do stavu
duchovního a v letech 1838-1849 byl pražským arcibiskupem. Hrabě Josef Unvert se
ještě v pozdním věku oženil podruhé a to se slečnou Karolínou Dejmovou ze Střítěže a
tento manželský sňatek zůstává rovněž bezdětný. Když nabyl mníšecké panství, prodal
svůj stateček Strejčkovu Lhotu u Knína, který ho živil a roku 1808 koupil panství "Pohleď". Byly to časy zlé, kdy v Čechách místo stříbrných peněz kolovaly "černé bankocetle" a protože byly vydávány bez počtu, pozbývaly ceny. K nápravě měny musely
kostely roku 1810 vydati všechno své přebytečné stříbro. I mníšecký kostel vydal do
mincovny všechny své stříbrné předměty, které pro kostel a klášter na Skalce nechal
zhotoviti pan Ignác Karel z Engelsflussu. Všechny tyto oběti, ale stejně neodvrátily finanční úpadek, který nastal v roce 1811. Následoval válečný rok 1813, po němž
v Čechách přezimovalo spřátelené ruské vojsko, rozložené ve všech krajích. Roku 1814
byl rušitel míru všech evropských národů Napoleon, císař francouzský svržen a roku
1815 učiněn neškodným, následoval dlouhotrvající mír a i lidé země české si oddychli.
Hrabě Josef Unvert byl šetrný a spořivý člověk a tak měl po své smrti svým nejdražším
co nabídnouti. Zatím si však užíval svého stáří ke vší spokojenosti. Nemaje vlastních
dětí, přilnul svou láskou k potomkům příbuzných. Velmi často u sebe hostil svou neteř
Kristinu hraběnku de Sylva-Taroucca, jejího manžela i synáčka Eugenia a v přátelském
poměru žil i s rodinou své zemřelé sestry Karoliny Hraběnky Štampachové. Hrabě Josef z Unvertu, byl i příznivcem školní mládeže, o Svatováclavské pouti vždy tradičně
obdarovával školní dítky a jejich učiteli posílal jako poutní dar dva zlaté a vědro piva.
Když slavil hrabě narozeniny "pacholíci školní", svátečně oblečeni a vyzbrojeni dřevěnými zbraněmi, vytáhli vojenským pochodem k zámku, aby tam zaujali stráž. Hrabě
oblečený do uniformy císařského komořího k nim sestoupil a po vojensky velel, děvčata(žákyně) stála za chlapci v řadě jako markytánky. A potom byly na zámku vystrojeny
slavné hody pro žáky a žákyně. Jeho manželka hraběnka Anna Márie, školním dětem
také přála, pletla pro ně punčochy, o poledni přicházela do školy, kde dlely přespolní
děvčata a za zavřenými dveřmi, aby nebyla nikým vyrušována, podělila je dobrým jídlem, čistotné chválila, jiným přičesávala a zaplétala vlasy. Když se pak naplnily dny
hraběte Josefa Unverta, napsal dne 20. prosince roku 1821 "leže v nemoci ve svém domě v Praze v ulici Panské číslo 887a 890 svou poslední vůli". Žádal býti pohřben
v kryptě kostela mníšeckého, na 25 mší v mníšeckém kostele vykázal 50 zl., na 50 mší
u sv. Jindřicha v Praze 100 zl. Chudým v Mníšku měla jeho paní rozděliti 50 zl. a ve
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vesnicích panství mníšeckého 150 zl. Těm mníšeckým poddaným, kteří byli hraběti
dlužní odpustil polovinu dluhu a z druhé poloviny měl býti uhrazen výroční rekviem za
jeho duši. Z peněz, co by i potom zbyly, mělo býti uhrazeno ošacení tří žáků a tří žaček
z mníšecké školy. Všechno obilí uskladněné na panské sýpce přikázal prodat a výtěžek
věnoval na opravu kostela, protože zvony visely doposud na staré srubové zvonici. U
nového kostela měla býti zbudována nová zděná zvonice s hodinami, na níž měly být
zavěšeny i zvony. Manský dvůr v Čisovicích odkázal na doživotí svému bratrovi Ignáciovi, který měl po něm převzít mníšecké panství, po jeho smrti měl dvůr připadnout
univerzálnímu dědici Eugeniovi hraběti de Silva Taroucca, synovi jeho neteře Kristiny.
Své paní Karolíně rozené Dejmové odkázal na doživotí svá panství Frauentál a Termesífy, na němž měla zajištěno své věno 50.000 zl. a k tomu jeho dům v Panské ulici. Lidumilný nábožný hrabě Josef Unvert zemřel 12. ledna 1822 v 69. roce svého života.
Jeho tělo bylo převezeno do Mníšku a za asistence deseti kněží bylo pohřbeno
v kostelní kryptě. Ovdovělá hraběnka Karolina nechala na jeho památku postavit
v mníšeckém kostele sousoší z bílého karrarského mramoru, které zhotovil pražský sochař Vincenc Prachner. Sousoší představuje hraběte Josefa a jeho bratra Jana
s manželkou Marií Annou, kterak je za hrobem vítají jejich rodiče Ignác hrabě Unvert
s manželkou Marií Terezií rozenou Čejkovou. To vše v životní velikosti je umístěno po
levé straně kostelní lodi.
(Z brožury "Historické paměti bývalého panství mníšeckého a kláštera sv. Máří Magdaleny na Skalce sepsaných roku 1893".)
Vybral a upravil: Dvořák Ant.

Pranostika na měsíc březen.
12. března
22. březen
30. březen

Na sv. Řehoře čáp letí přes moře, žába hubu otevře, líný sedlák, který neoře.
Na Kazimíra pohoda, na brambory úroda.
U sv. Kvirinu, je teplo i ve stínu.
Březnový slunce má krátký ruce.
Březen suchý, duben mokrý, květen větrný - pytle obilím naplní.
Kolik mlh v březnu, tolik lijavců v červenci.
Hřímání v březnu, sněhy v květnu.

Velikonoční koleda.
Název "koleda" je odvozen od římských lednových přání – Calendae Ianuariae. Byla
to obřadní obchůzka spojená se zpěvem písní a popěvků a říkadel, za něž koledníci dostali dary. Koleda vznikla v předkřesťanském období a byla spjata s jarním časem, který měl zejména pro rolnický lid veliký význam z hlediska zemědělských prací. Podsta4
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tou a smyslem těchto tradičních obchůzkových obřadů bylo přinést blaho, zdar a štěstí,
jak v osobním tak v rodinném životě, tak v hospodaření. Časem se koledování rozšířilo
i na jiná období a koledovalo se vlastně u různých příležitostí po celý rok.
Řezám proutky u potoka,
hastrmanka na mě kouká,
hastrman se rmoutí,
že mu řezám proutí.
Vylez, hastrmane z vody,
budeme plést pamihody,
utáhnu ti jednu,
potopíš se ke dnu.
Zastupitelé a zaměstnanci obce přejí všem občanům krásné a pohodové prožití "Velikonočních svátků" a dětem bohatou pomlázku.
Dvořák Ant.
Tento článek, který mi poslal jeden můj přítel po "netu", je vtipný a pravdivý.

Dědeček a vnuk.
Jednou večer si dědeček s vnukem povídali o současném životě. Najednou se vnuk
zeptá svého dědečka: "Dědečku kolik je Ti vlastně let?" Dědeček odpoví: "Nechej mě
chvíli přemýšlet… narodil jsem se před televizí, kopírkou, kontaktními čočkami a antikoncepčními pilulkami. Nebyly policejní radary, kreditní karty, laserové paprsky. Ještě
nevynalezli klimatizaci, pračky ani sušičky, oblečení se prostě ručně vypralo a pověsilo
na čerstvý vzduch, aby uschlo. Člověk nebyl na měsíci a neexistovala dopravní trysková letadla. Oženil jsem se s tvou babičkou a žili jsme spolu. V každé rodině byla matka
a otec. Slovo "gay" bylo respektované anglické slovo, které označovalo veselého, laskavého, spokojeného muže a ne homosexuála. O lesbičkách jsme ani neslyšeli a muži
nenosili náušnice. Narodil jsem se před počítači, paralelním studiem a skupinovou terapií. Lidé nechodili na preventivní prohlídky, ale lékař je dle potřeby posílal na vyšetření
krve a moči. Dokud mi nebylo 25 let oslovoval jsem každého muže "Pane" a ženu "Paní nebo Slečno." Když v té době nastoupila žena do tramvaje nebo do autobusu, děti a
mladí lidé spěchali, aby ji uvolnili místo. Pokud byla těhotná, doprovázeli ji k sedadlu a
když bylo třeba šli ji koupit jízdenku, kterou jí přinesli. Muži chodili u okraje chodníku,
ženy podél domů. Na schodech se ženám přenechávala strana u zábradlí, nastupovali do
výtahu jako první a muži jim vždy přisunuli židli, když si sedaly. Muži nikdy nezdravili
ženu, aniž by přitom nevstali, pokud v okamžiku, když vstoupila seděli. Vstávali od
stolu pokaždé, když vstala žena, i kdyby to bylo pouze na okamžik. Muži ženám otevírali dveře auta nebo jiné dveře a pomáhali jim při odkládání kabátů. V mé době panenství nezpůsobovalo rakovinu a takové dívky znamenaly pro svou rodinu čest a pro svého manžela čistotu. Náš život se řídil "Desaterem", střízlivým uvažováním, úctou ke
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starším lidem, chováním dle zákona. Naplňovalo ho plodné soužití s ostatními a odpovědná svoboda. Učili nás rozlišovat dobré a špatné a odpovědnosti za své činy i jejich
důsledky. O rychlém občerstvení jsme si mysleli, že je určeno pro lidi ve spěchu. Vážný vztah znamenal, že máme dobré vztahy se svými bratry a sestrami a dalšími blízkými i vzdálenými příbuznými a přáteli. "Time sparing" znamenalo, že rodina je na dovolené s jinými rodinami a ne, že sdílí prostor s cizími lidmi. Neznali jsme bezdrátové
telefony, nemluvě o mobilech. Neposlouchali jsme stereo nahrávky, stereo rádio, CD,
DVD a neměli jsme elektronické psací stroje, počítače, notebooky. Notebook znamenalo notový sešit. Hodinky jsme natahovali každý den. Nic nebylo digitální a domácí spotřebiče neměly světelné displeje. Když už mluvíme o strojích, nebyly bankomaty, mikrovlnné trouby, budíky s rádiem. O videorekordérech a videokamerách nemluvě. Neexistovaly digitální ani barevné fotografie, jen černobílé a na jejich vyvolání se čekalo
nejméně tři dny. Pokud bylo na výrobku uvedeno "Made in Japan" znamenalo to, že je
špatné kvality a zboží označené "Made in Korea" či "Vyrobeno v Číně", nebo
v Thajsku ani neexistovalo. Neslyšeli jsme o Pizza go home, Mc Donaldu nebo o instantní kávě, umělých sladidlech… V obchodě bylo možno koupit něco za 5 - 10 haléřů. Zmrzlina, jízdenka nebo osvěžující nápoj stál 50 - 70 haléřů. Nové auto 20 000 korun, ale kdo měl tolik peněz? V mé době byla tráva něčím co jsme kosili a ne kouřili.
My byli poslední, kdo byli přesvědčeni, že žena potřebuje muže, aby mohla mít dítě.
Teď mi řekni kolik si myslíš, že je mi let? "Ach dědo… více než 200!" odpověděl
vnuk. "Ne miláčku pouze padesát pět."
"Stejně si myslím, že si děda pár let ubral, protože televize začala vysílat v roce
1953."
Dvořák Ant.
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Přečetli jsme …
Faceliftovaný kabinet
Ministr školství Dobeš oznámil
odchod z funkce; oficiálně tak učinil
kvůli nesouhlasu se škrty ve vlastním
resortu a důvody hodlá podrobně
vysvětlit během dneška.(22.3.2012)
Kromě toho se proslýchá, že na
spadnutí je i odchod ministrů Drábka a
Pospíšila. Někteří se možná radují, leč
pravda bude nejspíše taková, že se
Nečas chystá se svým stále nepopulárnějším kabinetem podstoupit
kosmetickou operaci, která by mu
umožnila vydržet se stávajícím
programem ve funkci až do hořkého
konce volebního období.
Po protivládních demonstracích a
neúspěšném pokusu opozice odvolat
vládu tak dojde k upuštění páry z řádně
natlakovaného
kotle
lidové
nespokojenosti; noví ministři školství a
sociálních věcí se budou nějakou dobu
"seznamovat s resortem" a veřejnost
bude zase napjatě očekávat, zda se svým (mírně řečeno) nepopulárním předchůdcům
vyrovnají, nebo je dokonce předčí. Tenisový time, který si Nečasův kabinet tímto způsobem vybere, by se při troše šikovnosti mohl protáhnout až do parlamentních prázdnin. Určitě dost času na to, aby se mezitím odpůrci vlády navzájem povylučovali z různých politických grémií a národních rad, pohádali se do krve, obvinili všechny, kdo se s
nimi nechtějí sjednotit, ze zrady a zaprodanosti, a rozešli se do svých domovů. Novináři
mezitím objeví všechny certifikované fašisty vystupující na konferencích různých výzev a vysvětlí veřejnosti, že na tyhle, co jsou ochotni se spojit doopravdy s každým, by
si měli dát pořádný pozor.
Samozřejmě, veřejné nespokojenosti vlastně nijak zvlášť neubude - jen ztratí dva z
nejdůležitějších terčů ztělesňujících jako nikdo jiný aroganci a nekompetentnost "reformní" a "rozpočtově odpovědné" vlády.
A faceliftovaný kabinet si bude moci v klidu nabrousit náčiní na další okrajování živého masa z občanů.
Karel Dolejší
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Slepice – klece – vejce“
Ukončení použití nezdokonalených klecí pro nosnice od ledna 2012
Společnost pro zvířata je členem Evropské koalice pro hospodářská zvířata (ENFAP). Společně vedou celoevropské kampaně za lepší životní podmínky hospodářských zvířat – Společnost pro zvířata již více jak 15 let.
Jedna z jejich hlavních aktivit je také informovat veřejnost o strádání nosnic v klecích. Od 1. 1. 2012 letošního roku vešla v platnost Směrnice Rady 1999/74/ES, kterou
se stanoví minimální požadavky na ochranu nosnic. Směrnice stanoví ukončení použití
klecí nezdokonalených, ale dále mohou být slepice stále uzavřeny v klecích tzv. obohacených.
Od 50. let minulého století, v souvislosti se vznikem industriálního zemědělství, doplácí hospodářská zvířata na to, že lidé konzumují nadměrné množství živočišných potravin za nízké ceny a ztrácejí úctu ke zdraví i životu zvířat. Zvířata strádají, trpí bolestí, psychickou deprivací a životem v nedůstojných podmínkách. Jsou namačkána na
malé ploše, bez možnosti většího pohybu, protažení, bez možnosti chovat se přirozeným způsobem.
Zavedení znění směrnice do praxe je malým pozitivním krokem pro všechny nosnice
chované v EU zemědělským průmyslem.
Žádám média, aby nezapomněla na skutečnost, že za vejci v obchodě je především
živý tvor. Vyvolávání paniky a jednostranné informování médii – v současnosti o vysoké ceně vajec – není rozhodně fér ke slepicím, které stráví svůj život zavřené v malé
kleci, jen proto, aby pro lidi snášely vajíčka. Pravděpodobně by nikdo z lidí takto žít
nechtěl: v malé ubikaci, bez pohybu, toalety, koupelny a pod., nebo Vy ano? To
v jakých podmínkách budou slepice žít, záleží jenom na nás na lidech. My si můžeme
vybrat, jestli dáme přednost vejcím z klecí nebo z chovů, kde jsou brány ohledy na jejich přirozené potřeby, nebo můžeme naopak jejich konzumaci omezit.
Nepodporujte nákupem vajec z klecí věznění nevinných tvorů.
Tisková zpráva Společnosti pro zvířata
( www.blisty.cz – vv)
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