Zpravodaj obce Řitka - č.5/2012

Velikost člověka posuzujeme podle ctnosti, nikoliv podle majetku.
Nepos

Informace z OÚ
 25. - 27. května zavítá na Řitku, jako každým rokem, pro pobavení dětí ale i dospělých "Lunapark". Umístěn bude tentokrát v horní části Lad a na prostranství u vodojemu. V sobotu 26. května bude od 14. hodin v restauraci Panský dvůr vyhrávat
k tanci i poslechu kapela pana Maříka.

Připravuje se
 Dne 18.4. proběhlo veřejné zasedání hodnotící komise v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, kdy předmětem veřejné
zakázky bylo:
Sportovní hřiště Řitka
Rekonstrukce chodníků v obci Řitka
Rekonstrukce komunikací Na Návsi a Líšnická.
Hlavním hodnotícím kritériem (kromě obligatorních zákonných kritérií), nejnižší nabídnutá cena.
V rámci výběrového řízení na zhotovitele "Sportovního hřiště Řitka", byl jeden z uchazečů vyloučen.
*Vzhledem ke skutečnosti, že k datu redakční uzávěrky květnového čísla zpravodaje,
jsou ještě v běhu odvolací lhůty pro jednotlivé uchazeče o veřejnou zakázku, zatím
nejsou uváděny názvy firem, které nejlépe vyhověly zadaným kritériím ani firem vyloučených.
Po uplynutí zákonných lhůt a po projednání a schválení výsledků výběrového řízení
zastupitelstvem obce Řitka, které se bude konat dne 17.5.2012 v 18.00 na OÚ Řitka,
bude veřejnost informována o konečných výsledcích jak v dalším čísle Zpravodaje, tak
i na webových stránkách obce.
Předpokládaná realizace oprav komunikací a chodníků je zamýšlena do období
prázdninových měsíců, tak aby byla pokud možno, co nejméně narušena dopravní obsluha a pohyb chodců v dotčených lokalitách.
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 Co se týče výstavby sportovního hřiště, tak realizace zřejmě opět vyjde na prázdninové měsíce, zde je obec ještě vázána na vydání stavebního povolení, uzavření
smlouvy s Nadací ČEZ a způsob čerpání části prostředků z grantu Nadace ČEZ –
projekt "Oranžová hřiště". V souvislosti s výstavbou nového sportoviště dojde k posunutí stávajícího dětského hřiště o cca 15 metrů, přičemž bude částečně změněna
jeho kompozice a zasazení do terénu a bude rovněž doplněno o další prvky.
 Avizovaná jarní oprava čekáren u autobusových zastávek Řitka hl. silnice a doplnění
přístřešků pro cestující na zastávkách Řitka – Bučina, musela být odložena z důvodu
překážek na straně dodavatele. Nicméně záměr obce je jasně daný a k realizaci akce
zřejmě opět dojde v letních měsících.
 Vzhledem k dosluhujícímu a téměř nečitelnému označení většiny řiteckých ulic (dosluhujícímu spíše z hlediska dodané "kvality" než v důsledku běhu času), byly na základě nabídkového řízení objednány nové tabule s názvy ulic, které budou průběžně
instalovány.
V této souvislosti považuji za vhodné informovat majitelé nemovitostí o ustanovení
§ 30 zákona č.128/2000 sb ve znění pozdějších předpisů "o obcích" (obecní zřízení),
a to:
§ 30
Označení ulic a jiných veřejných prostranství provede obec na svůj náklad. Vlastník nemovitosti je povinen strpět bezúplatné připevnění tabulky
s označením ulice nebo jiného veřejného prostranství na své nemovitosti;
v blízkosti tabulky nesmí umístit jiné nápisy. Označení nesmí být poškozeno, odstraněno nebo zakryto.
 Jsem přesvědčen, že připravované akce (poté co budou zdárně realizovány), přispějí
ke zlepšení kvality a pohodlí života a bydlení všech řiteckých občanů.
K.Abbid, starosta

Z historie obce Řitka a jejího okolí.
(Pokračování)
A protože se hraběnka Marie Anna Pachtová, ale i hraběnka Terezie Unvertová a
hraběnka Kristina de Sylva Taroucca, drželi odkazu v poslední vůli Ignáce Unverta,
byla vedena první právní pře o panství mníšecké, jež od roku 1827 do konečného rozhodnutí bylo spravováno úředníkem zemských desek. Od listopadu roku 1831 do května roku 1932 řádila v Čechách poprvé cholera. Krajiny mníšecké, vysoko položené a
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oplývající zdravým vzduchem se ani netkla. V oněch dvou letech zemřelo v Mníšku 38
lidí, ale na choleru jen dva lidé a v přifařených vesnicích nezemřel na tuto chorobu nikdo. Pře o mníšecké panství, byla konečně rozhodnuta v roce 1838 a sice podle testamentu prvního Engelsflussa. Panství mníšecké připadlo hraběnce Marii Anně Pachtové
a jejím potomkům. Dvůr v Čisovicích se vsí Bojovem a dvěma usedlostmi
v Záhořanech, byl přiřčen hraběnce Kristině de Sylva Taroucca a jejímu synovi Eugeniovi. Z výnosů panství nashromážděných v době vedení sporu obdržela hraběnka Terezie Unvertová své zjištěné věno. Tato nábožná paní žila potom v Praze a zde jako
68letá 9. května 1858 zemřela. Ve své poslední vůli nezapomněla na skalecký klášter.
Pro nemocné mníšecké ženy zařídila nadaci "Tří postelí" v nemocnici Alžbětinek
v Praze a jinou nadaci založila na podporu chudých lidí z Mníšku. Pochována byla do
krypty skaleckého kostelíku po boku svého manžela. V roce 1858 byla provedena změna v obvodě mníšecké fary (přifaření). Ves Veliká (Velká) Hraštice, byla pro značnou

vzdálenost od městečka Mníšku (přifařena) postoupena k duchovní správě fary Staroknínské. Oproti tomu blízká ves Čisovice, která byla až doposud přifařena ke kostelu sv.
Kiliána v Davlích (Davli), byla přidělena pod duchovní správu kostela mníšeckého.
Hrabě Karel Pachta z Rájova a na Liblici, manžel hraběnky Marie Anny Pachtové, (rozené ze Štampachu) nové držitelky mníšeckého panství, byl v Mníšku oblíben a ctěn
jako člověk nábožný a dobrotivý, tak jako jeho choť. Dožil se věku 88 let a zemřel 18.
prosince 1846. Jeho manželka odešla na věčnost dne 4. ledna 1848 ve věku 73 roků.
V manželství nezplodili žádného syna, ale zůstalo po nich šest dcer. Nejstarší z nich,
komtesa Emanuela Pachtová z Rájova držela mníšecké panství od roku 1846. Pro její
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špatné zdraví spravoval panství její svat (zeťův nebo snašin otec, též starosvat) Jan
svobodný pán ze Širndingu a po jeho smrti jeho syn Karel svob. pán ze Širndingu. Po
smrti komtesy Emanueli Pachtové 20. března 1885, která se dožila 88 let, připadlo mníšecké panství ke svěřenské držbě. A to je konec popisu rodů, ale i zajímavých příběhů a
prožitků držitelů mníšeckého panství a jeho okolí. A je to i poslední údaj v knize "Historické paměti bývalého panství mníšeckého a kláštera sv. Máří Magdaleny na Skalce",
kterou dle původních pramenů sestavil a napsal v letech 1884-1895 Josef Vávra profesor na c.k. české reálce v Praze.
Na konci knihy je uvedeno ještě několik zajímavostí z Mníšku a okolí, které stojí za
přečtení a tudíž je zde ještě uvádím.
Roku 1866 když se chýlilo k válce Rakouska s Pruskem a Itálií postihlo městečko
Mníšek veliké neštěstí. Dne 20. května za ranního šera zde vypukl obrovský požár, shořelo šestnáct stavení na západní straně městečka, (část náměstí, kde jsou dnes obchody)
která však potom výstavbou nových staveb získala lepší vzhled. V červnu vypukla oče-

kávaná válka. Pro Rakousko, které bojovalo na italské půdě probíhala dobře.
V Čechách to již tak dobré nebylo. Prusům byla česká země otevřena doslova dokořán.
Ti dne 6.července opanovali Prahu a odtud se 11.července dali do stíhání rakouských
vojů o nichž se domnívali, že se šikují u Příbrami. Do Mníšku tehdy přitáhlo asi 300
vojáků, odtud táhli k Milínu, ale na rakouské vojsko tam nenarazili. Vrátili do Mníšku,
zde zůstali několik dní, nechávajíce si sloužiti vším pohodlím, až se vrátili zpět do Pra4
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hy. Nutno dodat, že po sobě nezanechali v mníšeckém kraji zlou pověst. Počátkem srpna se začali Prusové vracet z Čech domů a v září po nich nebylo v Čechách již ani památky.
Kostel sv. Václava v Mníšku, jehož stoleté výročí výstavby, bylo náležitě oslaveno,
doznal nemalého zvelebení. Roku 1868 byla jeho neforemná zvonice stržena a pražský
stavební podnikatel Josef Šulc nad kostelním portálem vystavěl novou bytelnou a
úhlednou zvonici se štíhlým jehlancovým krovem, pobitým měděným plechem. Zde
byly zavěšeny kostelní zvony a i bicí věžní hodiny(dnešní podoba) .
Roku 1862 se mění životní poměry v mníšeckém kraji. Byla zprovozněna železnice
Praha –Plzeň a z nejbližších stanic Dobřichovic a Řevnic začali do Mníšku přicházet
letní, ale i zimní hosté. Jsou to vesměs pražské rodiny, jež si zde od roku 1863 najímají
byty na zotavení na zdravém vzduchu, což přináší Mníšku , ale i jeho okolí nemalé peníze. Za letního období přijíždějí výletníci takřka denně a často ve velikém počtu. Nejvíce pobývají na lesnatém vrchu Skalce, kde je ovzduší obzvláště osvěžující a ještě překrásný výhled do okolního kraje. Výhodné spojení Mníšku se západní drahou bylo vylepšeno roku 1882 stavbou okresní silnice ze Řevnic do Mníšku. Zájem letních hostů o
návštěvu zdejšího kraje ještě vzrostl, když byla roku 1897 dostavěna lokální trať Modřany – Dobříš. V Mníšku a jeho okolí pomalu zaniklo i dříve výnosné punčochářství,
zaniklo i hrnčířství a též dovoz dřevěného uhlí do Prahy, čímž se živili někteří obyvatelé městečka, ale i okolních vsí, přepalujíc stromovou klesť v milířích což vzduch nad
zdejší krajinou naplňovalo nepříjemným zápachem. Nákladní vozy jedoucí po hlavní
silnici z Prahy na Příbram ještě stále zastavovaly u hospod v městečku Mníšku, ale poštovní povozy a dostavníky s cestujícími, měly hlavní zastávku v hospodě "Na Veselce",
poblíž Řitky a Mníškem potom již jenom projížděly. Zprovoznění západní dráhy podpořilo v Mníšku i rozvoj výroby různého zboží. Na louce pod "Zlatým vrchem" vznikla
továrna na výrobu obuvnických "nejtků". Tento závod byl později přeměněn na výrobu
bramborového škrobu a jiných lučebnin. Továrna náležela pražskému průmyslníku Novákovi. V městečku vznikl i závod strojnický. V roce 1884 byly zaznamenány i dva
dary mníšeckému kostelu. Karel, svob. pán ze Širndingu kostelu daroval obraz sv. Jana
Křtitele od pražského mistra Karla Javůrka. Dílo bylo určeno pro poboční oltář. Vzácným darem pro kostel byla i nová, silně zlacená stříbrná monstrance v gotickém slohu,
kterou darovala kostelu Ludmila hraběnka Pachtová, tehdejší patronka kostela a fary. A
tím končí naše dlouhé vyprávění o Mníšku a jeho okolí. Děkuji všem čtenářům, kterým
se články na pokračování líbili, za pochvalu, kterou mi někteří z nich vyslovili.
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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Oslavujeme již 67. výročí ukončení druhé světové války.

Útržky z historie
Příliš mnoho mrtvých na nevelkou zemi.
Když se po válce sčítají ztráty, jsou mezi nimi i utýraní a padlí Čechoslováci. Není
jich sice tolik jako Rusů či Poláků, čísla jsou však přesto strašlivá a v součtu jde o více
než tři sta padesát tisíc obětí.
Sto devadesát pět tisíc lidí se nevrátilo z koncentračních táborů a věznic. Dalších sto
padesát šest tisíc osob bylo popraveno, nebo padlo na frontách druhé světové války.
(Čechoslováci padlí v uniformách wehrmachtu a zbraní SS nejsou do tohoto čísla zahrnuti). Přes tři tisíce našich občanů poslaných do Německa na nucené práce, zahynulo
při bombardování říše.

To ne, to ne!! Hácha zvrátí šedivou hlavu, cosi mu možná našeptává – podepiš, bez
rozhodnutí parlamentu to stejně žádnou právní moc nemá, ale podpis Emila Háchy zůstane na tomhle papíru navěky. Bude to osobní závazek prezidenta! Hitler se svými
lidmi naléhá, tlačí ho čas, chce mít tu deklaraci podepsanou. Cizině se přece musí něco
předhodit, až začne řvát, že Německo uprostřed Evropy jedná útočně a navíc křivopřísežně. Takže už podepište, Herr President, podepište!
Hácha sahá zdráhavě pro pero, ale pak se zarazí. Drží se rukou za prsa a klesá mu
hlava. Je už strašně pozdě a je mu zle. Odvedou ho vedle, uloží na pohovku. Hitlerův
osobní lékař mu dá posilující injekci a ujistí svého vůdce, že Hácha v Berlíně neumře.
Prezident Emil Hácha přijde za chvíli k sobě a ještě se nějakou dobu brání. Nemá
však dost síly, aby tady v kancléřství práskl dveřmi. A pustili by ho vůbec ven? A tak,
nakonec kolem páté hodiny ranní ten osudný glejt podepíše. Už ani nevnímá, co nyní
říká Hitler. Probere se naplno až v hotelu Adlon, kde své dceři popíše trýznivou noc
s Hitlerem a řekne: "Za to, co jsem učinil, mě národ jednou nazve zrádcem." (Moji mysl tíží otázka, kdo byl vlastně větší zrádce, Hácha? Anebo prezident Beneš, který aby se
vyhnul jednáním s Němci a Hitlerem, raději utekl do Anglie? poznámka A.D.) Hitler
téhož dne po sedmé hodině večer přijíždí do Prahy.
Háchův prezidentský vlak se zpátky z Berlína vracel dlouho. V Německu ho několikrát uměle zpozdili, prý kvůli sněhovým závějím, jen aby se prezident nedostal do Prahy dříve než-li vůdce. Občas i některé detaily mohou sehrát svou roli.
Vůdce se usadí na Pražském hradě, protože psychologické hře rozumí a chce tuhle
zemi přesvědčit, kdože je tu vlastně pánem. Čechy – to už je opravdu terno! Máme jejich zbrojovky, železárny a obrovskou výrobu bot, které jsou přece tak důležité pro válku. A máme teď ostatně i české zbraně, s výjimkou těch, které zůstaly na Slovensku.
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Některé, když se nám budou hodit, sami použijeme a ostatní budou připraveny pro naše
spojence.
Vůdce je na Hradě určitě velmi šťastný a vychutnává si triumf. Poruší dokonce i zásady své životosprávy a přestože je jinak abstinent a vegetarián, nechá si k večeři přinést plzeňské pivo a zapíjí pěnivým mokem pražskou šunku. Jak symbolické! Kdesi
v kanceláři Hradu šije teď pár německých juristů dokument, který má nově vzniklé situaci dát alespoň nějaký právní řád.
Když Háchův prezidentský vlak konečně dorazí na Wilsonovo nádraží, prezidenta již
nevítá naše čestná stráž, ale předpisově seřazená setnina wehrmachtu. Nezazní ani státní hymna "Kde domov můj", ale německý marš "Preussens Gloria".

Zkratka UNRRA znamená v angličtině United Nations Relief and Rehabilitation, což
v překladu do češtiny znamená Správa Spojených národů pro pomoc a obnovu. Nešlo
však o záležitost ryze americkou, jak se bude jednou mylně říkat. Šlo o pomoc mezinárodní, na které se podíleli i Kanaďané, židovské spolky v Británii, Švýcaři se svými
léky, Švédové, Argentinci a ještě pár dalších, co na to měli a jimž z válečných časů zůstalo dost přebytků. UNRRA se týkala především Evropy a Dálného východu a pomoc
v jejím rámci získalo i Československo. Do země plynuly v létech čtyřicet pět a šest
dodávky v rozsahu přes 240 miliónů tehdejších dolarů. S nimi i tisíce traktorů a automobilů. Možná až ze tří čtvrtin jde o dodávky americké, vždyť v USA vznikla snad polovina světové průmyslové výroby a taková země si může ledacos dovolit.
Nakonec však dodávky z UNRRY na naše území jen kapou a ministr zahraničí Jan
Masaryk, se marně snaží přesvědčit Západ, především Američany, aby ta podpora běžela ještě nějaký čas dál. A mezi řádky svých depeší jako by říkal: "Vždyť tím, proboha,
ženete vodu na mlýn Rusům!"
Vzápětí si však Masaryk s Benešem musí položit otázku. Nezačíná již Západ Čechoslováky odepisovat? Konečně, ani žádost o americkou půjčku nedopadla dobře.
Jestliže si v květnu 1945 někdo myslel, že USA tak jako po válce v roce 1918 vycouvají z Evropy a budou si v klidu prožívat svůj americký sen, pak se spletl. Ve Washingtonu by museli vládnout blázni, pokud by válkou rozoranou Evropu předhodili
jediné velmoci, která v ní zbyla a nabídli ji Josefu Stalinovi. Američané drží v rukou
tentokrát dva trumfy, na které Rusové zatím nestačí. Mají jako jediní na světě v rukou
vyzkoušenou atomovou pumu a navíc jim skvěle běží ekonomika, což se o válkou poničeném Rusku rozhodně nedá říci.
Plán, jemuž propůjčí své jméno americký generál, nyní již vlastně politik Georgie C.
Marshall, zahrne Evropu miliardami dolarů, tak aby se co nejrychleji postavila na nohy,
nabídne jí zrychlený rozvoj s vidinou blahobytu a stvoří v ní nakonec štít proti ruské
moci, přikrytý tím, čemu se bude říkat "americký raketový deštník".
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Ale v Moskvě nesedí hlupáci a velkomyslnou nabídku Ameriky Evropě, za pár týdnů
dešifrují. Ministr zahraničí Molotov opustí 2. července 1947 konferenci v Paříži, věnovanou Marshallovu plánu : Sovětský svaz s ním nechce mít nic společného. Dva dny
poté říká v pražské vládě Jan Masaryk, že se s Československem v Marshallově plánu
počítá. Všichni jsou pro, včetně komunistů, žádný politik nemůže u nás nabídku odmítnout. Dal by tím přeci soupeřům do rukou zničující argument.
Ostatní středoevropští spojenci Moskvy Marshallův plán odmítli, ale Československo je snad jiné! Stanovisko naší vlády je sice jednoznačné, ale její předseda pro klid
duše, doporučí probrat tuhle zvláštní věc přímo v Moskvě. Jan Masaryk na to řekne, že
sovětští diplomaté mu k této věci sice nic znepokojivého nesdělili, nicméně že návštěvu
naší vládní delegace v ruské metropoli zařídí. Na východ poletí premiér Gottwald,
s ním i on Masaryk, coby ministr zahraničních věcí a navíc ještě národní socialista Drtina.
V Moskvě naše zástupce přijmou už
8. července. Rusové najednou začínají
spěchat. Po příletu, jak nejrychleji to
jde, odvezou Gottwalda k Josifu
Stalinovi. Na přednostní přijetí má
samozřejmě právo, jelikož je premiér
spojeneckého státu. Masarykovi s Drtinou je však jasné, že jede ke Stalinovi
především jako důvěrník a teprve
potom jako předseda pražské vlády.
V Kremlu
mluví
Stalin
s Gottwaldem mezi čtyřma očima.
Žádný zápis z jednání nevznikne,
nikdo se nikdy nedoví, jak jednání
probíhalo a oba si za necelých šest let
vezmou tohle tajemství na věčnost.
Začne snad Gottwald kličkovat a tvrdit,
že naši komunisté, Moskvě vždy věrní,
dokáží vést zemi k socialismu za
americké peníze ? "Není to snad ta
nejkrásnější
dialektika
v praxi,
soudruhu Staline?" Možná to nějak
podobně zkusí a Stalin ho pošle ke všem čertům. Svou masku hodného, kníratého strýce při tomhle setkání odhodí…"A ty soudruhu Gottwalde, a s tebou všichni tví soudruzi, co jsou u vás v československé vládě, jste byli pro Marshallův plán ! Máme to snad
chápat jako zradu? V tu chvíli se Klement Gottwald začne v duchu třást, protože žil
v Moskvě dost dlouho na to, aby věděl, jak Josif Vissarionovič Stalin trestá zrádce.
Při jednání s celou naší delegací je potom Stalin již klidný, ovšem nežertuje, jak mívá jindy ve zvyku. Gottwalda zlomil a s těmi dalšími si poradí taky. Vždyť, co je vlast8
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ně Marshallův plán? Pokus jak isolovat Sověty, kteří se ještě nedávno bili s Němci
nejen za sebe, ale za celý svět, tedy i za Američany. Kolik Němci ve válce zformovali
divizí? Na sedm set a přes dvě třetiny jich v troskách či zajetí skončily na východní
frontě.
Pražský přístup k Marshallovu plánu ? To je, zachmuří se Stalin, průlom fronty slovanských států a čin namířený proti SSSR . V zápětí naznačí, že Moskva je sice dobrý a
prakticky jediný spojenec Prahy, ovšem co kdyby kvůli Marshallovu plánu vypověděla
spojeneckou smlouvu s Československem? Válčete si potom v budoucnu s Německem
bez nás, "golubčiki" a věřte přitom, že vám pomůže západ. Už jednou jste takhle přemýšleli, a kde to skončilo… v Mnichově.
Na odpor se z české strany nezmůže nikdo. Desátého července pražská vláda couvne.
Prezident Beneš jí zašle vzkaz: "Po tomto jasném stanovisku Sovětského svazu je třeba
účast na Marshallovu plánu odvolati." Musí být zoufalý, protože k ničenu takovému
Československo vést nechtěl a Rusové ho přitiskli ke zdi.
Jan Masaryk se vrací domů a v soukromí, mezi nejbližšími řekne strašnou větu: "Jel
jsem do Moskvy jako ministr nezávislého státu a vrátil jsem se jako Stalinův sluha."
Udělal snad, ale v ruské metropoli něco, alespoň nějaké gesto, aby tím sluhou nebyl?
Z knihy: Drsný střed Evropy (Potlučený lev aneb "Soumrak, noc a svítání doruda"),
kterou napsal spisovatel a publicista Zdenek Čech, vybral a upravil: Dvořák Ant.

Pranostiky pro měsíc květen.
Český název tento měsíc pojmenovává zcela výstižně. Květen je skutečně plný květů, vůně, slunce a svěží zeleně. Prostě jaro je již v plném proudu.

1. květen -

První květen deštivý – polím, lukám škodlivý.

4. květen -

Je – li na den sv. Floriána silný vítr, bude toho roku mnoho ohňů.
Až přijde máj, vyženeme kozy v háj.
Když máj vláhy nedá, červen se předá.
Když se v máji blýská, sedlák si výská.
Roj, který se v máji rojí, za plný vůz sena stojí, v červnu rojení nestojí za zvonění.
Jsou – li májové hřiby červivé, bude suché léto.
Dvořák Ant.
9
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Pokud se přísloví použijí doslova....
Svědecká výpověď o požáru mlýna
Zdeněk Svěrák
Požár vypukl kvůli Vilémovi. Můj bratr Vilém je již devatenáctiletý chlapec, ale má
řadu nepěkných vlastností. Například stále chodí spát se slepicemi. Rodiče to dlouho
trpěli, ale onoho večera, když tatínek viděl, jak Vilém s přikrývkou v podpaží leze do
kurníku, řekl si, že je nejvyšší čas a to nocování na hřadu mu zatrhnout.
"Hned slezeš a lehneš do postele!" přikázal mu. Ale Vilém za sebou ještě vytáhl žebříček a že nepůjde. To se ví, hned byl oheň na střeše. První jsem ho zpozoroval já.
"Hoří!" zvolal jsem. Když to tatínek uslyšel, ztratil hlavu. Nevěděl jsem v té chvíli, co
dřív: zda hasit, či pomoci otci s hledáním hlavy. Ještě ke všemu maminka odněkud volala, co se stalo, a nikdo nevěděl odkud, poněvadž maminka měla vždy práce nad hlavu,
takže na ni nebylo vidět.
"Pojď sem," přikázal jí tatínek, "nevím, kde mi hlava stojí." "Vždyť nehoří," zabroukala vlídně maminka a pomalu se štrachala z hromady práce k nám. "Právě, že hoří,"
řekl tatínek.
"Nemaluj čerty na zeď," pohrozila mu maminka, neboť otce znala a měla za to, že si
krátí čas kreslením svých oblíbených čertisek a luciferů na bílé stěny mlýnice.
Mezitím však Vilém slezl z kurníku, a protože musel hned do všeho strkat nos, měl ho
již od požáru pěkně popálený. "Hoří nám mlýn!" řekl. "Myslím, že nám nastanou horké
chvilky!
Tatínek se na Viléma zadíval a řekl: "Už vím, kdo podpálil!" Maminka se zhrozila:
"Panebože, táto, jen nikoho nejmenuj, víš dobře, že tu i stěny mají uši." A skutečně,
jemně ochmýřené boltce vyčuhující z omítky a chabě zakryté tu obrázkem, tu parožím,
chtivě hltaly každé slůvko. "Já ne, tatínku!" dušoval se Vilém a sundal si čepici, abychom se sami přesvědčili, že nemá máslo na hlavě. To ho zachránilo. "Ale co si počneme," zoufala si maminka. "Prásknu do bot," rozhodl se Vilém, a jak řekl, tak udělal.
Rána to byla slušná, ale na rozsahu požáru to nic nezměnilo. "Ty se jdi vycpat," řekl
tatínek a Vilém se schlíple odšoural do stodoly. Když se vrátil, vyčuhovala mu jak z
ušních, tak z nosních dírek stébla sena. "To nebyl rozumný nápad s tím vycpáním," pokárala maminka otce. "Takhle Vilém chytí jako fagule." Vtom jsme zaslechli tiché a
pravidelné vrzání. "Mele pantem, chudák," řekla maminka. Vilém často semílal zrnka
obilí roztroušená po mlýnici, pomáhaje tak otci v práci, seč mohl. "Teď je ten pravý čas
na hračičky," mrzel se tatínek a přikázal Vilémovi, aby si sbalil svých pět švestek a
zmizel. Vilém měl pro strach uděláno a na zahradě doupě, kam začal své švestky jednu
po druhé nosit. "Proč je nevezmeš všechny najednou?!" obořil se na něj.
10
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Maminka se však Viléma zastala: "Má obě ruce levé, tatínku, vždyť to sám nejlépe
víš." To byla pravda. Co jen s tím měl Vilém za trápení ve škole, kde ho pan učitel Víšek nutil psát pravou netuše, že je také levá. "Ať sebou aspoň hodí," hartusil dále otec.
Vilém sebou tedy hodil, ale švestka, kterou nesl, se mu při tom zakutálela pod postel.
"Tatínku," prosila za Viléma maminka, "chlapec neví, čí je, a ty na něj takhle!" To však
tatínka ještě více popudilo. "Že neví? To bych se na to podíval!"
Ptali jsme se tedy Viléma, čí je, ale jemu se to vykouřilo z hlavy. Z uší mu ještě stoupaly ke stropu obláčky dýmu." Vidíš, neví!" řekla maminka a byla, to se rozumí, na koni.
Když si toho tatínek všiml, řekl vyčítavě: "Teď je ten pravý čas na rajtování! Meleme z
posledního a ty si hledíš své zábavy." "Nedělám to pro zábavu," vyjela si na otce maminka tak prudce, že musel vyskočit na pec, aby ho kůň nepokopal, "jedu pro hasiče."
Než však maminka otočila klisnu ke dveřím, vrátil se z doupěte Vilém a volal: "Hasiči
jedou, viděl jsem je, slyšel jsem je!" "Dobrá, dobrá," řekl tatínek, "jen už dej ty nohy
dolů, nevidím to rád." Zapomněl jsem uvést, že Vilém, chuděra, byl chlapec samá ruka,
samá noha, neměl takřka žádný trup, a jak spěchal, vzal nohy na ramena, což vypadalo
nepěkně. Když dal Vilém nohy dolů, čekali jsme na příjezd hasičů.
"Uhasí to raz dva," odhadoval tatínek, když viděl, že mlýn je v jednom plameni. "Co je
pro hasiče jeden plamen?" Avšak hasiči stále nejeli.Bůhví, co Vilém viděl a slyšel, pomyslil jsem si. Zapomněl jsem uvést, že Vilém měl oko z Kašparovy krávy. O Velikonocích mu je transplantoval veterinář Proboř z Jablonce. Kromě toho často slyšel trávu
růst a snad to nebožák považoval za hasičskou trubku. "Smůla se nám lepí na paty,"
řekl tatínek. A opravdu, pryskyřice z naší podlahy se žárem rozehřála natolik, že jsme
se nemohli hnout z místa. "Mám obavu, že dnes nevytáhneme paty z domu," řekl ještě
tatínek a všem nám po těch slovech naskákala husí kůže. Vilémovi tu a tam vyrazil na
těle i brk. Žár naštěstí zesílil tak, že se smůla stala povolnější, a všichni jsme vyběhli
před stavení.Když jsme zpovzdálevší sledovali požár, zaslechli jsme z plamenů náhle
hudbu.
"Kdo tam hraje?" divil se tatínek. A tu, k velkému překvapení celé rodiny, vyšla z ohně
teta Bláža. Hrála všemi barvami. Byla u nás pečená vařená, dočista jsme zapomněli, že
je na návštěvě. Teta šla klidně, jako by jí ani nehořelo za patami. I v tom horku měla
srdce na dlani a v druhé bylo pár kaštanů, které se jí podařilo vytahat za tatínka z ohně.
"Cože jste tak zaražení?" tázala se s úsměvem. "Mlýn je přeci pojištěn.." Když tatínek
uslyšel ta zlatá slova, zvolal: "Juch!", bezhlavě se rozběhl k vantrokům a smál se na
celé kolo, které vesele klapalo. Opíral se o hořící zábradlíčko, pak se však nemohl smíchy udržet a spadl do vody.Tam radostně dováděl, cákal a rozplýval se blahem, až se
nám docela rozplynul. Ještě chvíli jsme se dívali do šumícího proudu a teta Bláža řekla:
"Neplačte pro něj, děti. Tatínek je ve svém živlu. Vždyť je to voda na jeho mlýn."
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Vážení rodiče, přátelé,
T. J. SOKOL by chtěl všem poděkovat za pomoc při sportovních a kulturních akcích: VODA, CYKLOVÝLETY, MIKULÁŠSKÁ, KARNEVAL, POCHOD ZA ZAJÍČKEM, majitelům řiteckého zámku za pomoc s organizací a
zapůjčení nádherných prostor kolem zámečku, hasičskému záchr. sboru
stř. kraje - stanice Řevnice pod vedením velitele Bc. Jeřábka a dobrovolným hasičům ze Stříbrné Lhoty, Hnutí Brontosaurus - p. Jeřábkovi, vojákům z Příbrami, panu Soukupovi, všem z T. J. Sokol pod vedením starosty
L. Maška a všem ostatním - Marušce, Lence, Vlastě, Blance, Terezce,
Ivetce, Evičce, Mojmírovi ml., Mojmírovi st., Michalovi.

T. J. Sokol Řitka pro Vás a Vaše děti připravila před
prázdninami:
POHÁDKOVÉ CVIČENÍ – 24. 5. ( Sněhurka a sedm trpaslíků)
ATLETICKÉ ZÁVODY – 31. 5. ( běh, hod a skok do dálky)
Ukázka bojového umění KICKBOXING – 7. 6. v 18,45 a
od září nové cvičení

14.6. - poslední cvičení ve školním roce 2011/2012
Vše bude probíhat v hodinách cvičení pro děti, ve čtvrtek od 18,00
v SOKOLOVNĚ nebo v prostorách kolem sokolovny.
V červenci proběhne oprava a nátěr podlahy.

V tělocvičně probíhá cvičení pro členy a pro širokou veřejnost:
florbal – žáci, muži ( pondělí, úterý, pátek ) badminton – ženy ( pondělí, čtvrtek ),
zdravotní cvičení pro ženy ( úterý ), zumba ( neděle ), jóga – pro děti a dospělé ( středa, neděle )
cvičení pro rodiče a děti - RD, předškolní děti - PD a školáky – všestrannost (čtvrtek)
Chtěla bych oslovit a poprosit Ty co mají dojem, že SOKOL je uzavřená společnost, ať přijdou mezi nás a my
moc rádi mezi sebe přijmeme členy, kteří mají chuť sportovat a ne jen kritizovat
a rádi přiloží ruku k dílu!
Budeme vděčni za Vaše připomínky, náměty a návrhy na další sportovní a kulturní činnost.

Dětem přejeme krásné prázdniny, nám rodičům pohodovou
dovolenou a budeme se na Vás a Vaše děti těšit v září!
T. J. SOKOL náčelnice Dáša K. – tel.:774 833 188, email: dasa.kvaky@seznam.cz nebo
www.sokolritka.cz
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