Zpravodaj obce Řitka - č.6/2012

"Kdo říká pravdu, potřebuje rychlého koně."
Wiliam Cody, řečený "Buffalo Bill"

Informace z OÚ
 "Tento způsob léta", děl v posled odvraceje se od přístroje Celsiova, "zdá se mi poněkud nešťastným. Je chladno a můj dech, jakkoliv jsem nepozřel vody, je mrazivý.
Který měsíc nám zbývá, jestliže ani červen není dost vhodný, abychom pečovali o
zdraví a tělesnou čistotu?"
 Báječný čas prázdnin je zde a my všichni i se svými dětmi si budeme užívat dovolených, letní pohody a dočerpávat životní energii potřebnou pro horší časy. Zastupitelé
a zaměstnanci obce Vám všem vážení občané přejí krásné a příjemné prožití dovolených a prázdnin a lepší počasí nežli to, o kterém se mluví v úvodním odstavci.
 Výměna ořešáku na návsi. Jeden z nově vysazených ořešáků na návsi byl již zřejmě
při výsadbě suchý a byl vyměněn za nový strom. Na nově vysazené stromy se vztahuje záruka a jak to s nimi opravdu vypadá se dozvíme až příští rok na jaře.
 OÚ Řitka nechal posoudit zdravotní stav jedle na řitecké návsi. Stav stromu byl
shledán dobrým. Strom byl vysazen v roce 1947, jeho obvod ve výšce 130cm nad
zemí činí 228cm, průměr 73 cm, odhadovaná výška stromu 24 metrů, šířka koruny 9
metrů. Posudek je vyvěšen na úřední desce v čekárně na řitecké návsi.
 V průběhu dalších dnů budou občané obce informováni o stavební činnosti, která
v obci proběhne v měsících červenec, srpen. Bude se jednat o opravu stávajících
chodníků a ulic Líšnická a Na návsi.
Dvořák Ant. - místostarosta

Z historie obce Řitka a jejího okolí
Řitecká "Lada" – Jak to vlastně tenkrát bylo.
(Opis dokumentů, které se této záležitosti týkají.)
V současné době se mě stále více lidí ptá, jak to vlastně je s vlastnictvím pozemků
kde se říká "Na Ladech". Protože jsem v naší obci "naplavenina", bydlím zde asi 36
roků, velice těžko bych dokázal na tyto dotazy odpovídat. Ale jak to tak někdy bývá,
potkala mě zajímavá a šťastná událost.
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Díky mému zájmu o historii obce a našeho okolí, jsem od jednoho člověka získal dokumenty, které měli skončit v popelnici a za něž mu velice děkuji. Po jejich prostudování jsem získal mnoho zajímavých informací, krom toho i informace, jak to tenkrát
bylo s řiteckými "Lady". Vraťme se tedy do roku 1945 a přečtěme si zápisy ze schůzí,
které se tehdy konaly.
Na veřejné obecní schůzi konané na "Veselce" dne 24. června 1945 o 14.45 hodině čte pan předseda MNV Karel Mašek dopis "Svazu místní mládeže", v němž žádají
MNV o pozemky na hřiště a koupaliště. Dopis je podepsán mládeží, asi 30 podpisů
(dopis se bohužel nezachoval a není k dispozici ani jeho text) . Na základě toho vchází
pan předseda do jednání se slečnou Latou Brandisovou, která nám ochotně vychází
vstříc a zatím než nám dá prohlášení písemné, učinila toto ústně: "Ráda na tak zvelebovací věc pro milou nám obec, postoupím pozemky. Na koupaliště, kde komise obce
uzná za vhodné, respektive vyzvaný odborník dá doporučení. Pro hřiště žádá obec u
státní silnice Všenorské, místo toto žádá výslovně proto, že na místě se budou konat
veřejná cvičení, slavnosti a podobně, by bylo v blízkosti spojení a středu obce. Případně
aby mohl na místě v budoucnu být postaven společenský dům, pro konání vzdělávacích
přednášek, divadel, zábav a podobně. I tomuto požadavku sl. L. Brandisová ráda vyhovuje s přáním brzké aktivní práce.
Vzhledem k tomu, že místní mládež, jakožto složka místní tělovýchovy, přislíbila
vlastní pílí se starati o finanční úhrady a provedení za součinnosti obce projektovaných
staveb, vyzývá pan předseda MNV představitele tělovýchovy pana Kosinu Fr., aby se
ujali aktivní práce budovatelské. Bratr Kosina děkuje za brzké sjednání pozemku a vynasnaží se dle možnosti, aby vbrzku od projektu bylo přikročeno k práci na místě. Pan
Mašek Jar. nám dává na vědomost potěšující zprávu, místní mládež se již stará o finanční prostředky, dne 23.6. t.r, na svém podniku vyzískala 1 100Kč čistého zisku.
MNV děkuje mládeži za porozumění, spolupráci s obcí, že má smysl pro podchycení
financí pro zvelebení, pro užitek a radost nás všech i budoucích. Žádá mládež, aby ve
svém předsevzetí vytrvala, za žádných hrozeb a výstrah se svého cíle nevzdala, nýbrž
tak, jak bojovníci na barikádách za svým cílem šla. Dobrá věc dosáhne vždy svého cíle.
Zdar vaší ušlechtilé práci!
Schůze národního výboru, konaná dne 29. července 1945 v hostinci u Léblů ve
21.30 hodin.
"Svaz místní mládeže" děkuje MNV za spolupráci. Čteny prohlášení o darování pozemku na hřiště s parcelou pro tělovýchovný svaz v Řitce a na koupaliště pro obec.
Zplnomocněná sl. L Brandisová podotýká, že daruje jmenované pozemky výhradně pro
projektované účely a nesmí jich býti použito k jiným účelům, ani zcizeno, za což podepsání béřou zodpovědnost. (Následuje podpis L. Brandisové a čtyři podpisy zástupců
MNV.) Příští týden přijede Ing. Janoušek vyměřiti pozemky, aby mohlo býti přikročeno
k dalším pracem a zaknihování. Předložen veřejnosti projekt hřiště a koupaliště od p.
Arch. Svobody ze Zbraslavi. Proti provedení jmenovaných staveb, není ze strany veřejnosti námitek.
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Dopis paní Pazderníkové (podle mého odhadu snad účetní "Svazu místní mládeže" nebo MNV.)
Po slyšení stran týkajících, dá se dopisem paní Pazderníkové na vědomí, že výtěžky
zábav místní mládeže jsou určeny na stavby hřiště a koupaliště v obci, obec sama nemůže finanční náklad nésti, neb je zadlužena a má co dělati uhradit svůj řádný rozpočet.
MNV při schůzi mládeže dne 28.července 1945 bylo dáno na vědomí: Ze zábavy "Zahájení žní" daruje mládež pozůstalým po padlých v revolučních dnech 2000 Kč, místnímu hasičskému sboru 1000 Kč, těm, kteří si přejí zaplatí kroje a zbytek i s výtěžkem
z předešlých zábav, po ponechání existenční pokladní jistiny daruje tělovýchovnému
svazu v Řitce na úhradu vyměření a zaknihováni pozemku pro jmenované účely a na
zakoupení potřebného materiálu.
Místní mládež je si vědoma, že podniky její mohou býti vždy aktivní za řádné podpory občanstva a rádi zájemcům z řad občanstva předloží doklady, kam výtěžky obrací,
toto činí ve vědomí, že to povede dobrému oboustrannému pochopení, jsou složkou
samostatnou do jejíž přímé správy nemá v obci kdo zasahovat, ale předsevzali si zvelebování obce za spolupráce představenstva obce, proto jako zástupci obce se rádi podrobují přímé kritice veřejnosti. (Zajímavé, "Místní mládež" byla v té době zřejmě nejbohatší složkou v obci a "Sokol" podle těchto zápisů získal "Lada" zásluhou "Místní mládeže").
Darovací smlouva ze dne 26. července 1945.
Titl. Národní tělovýchovný výbor, "Sokol" v Řitce.
Podle svého rozhodnutí jednajíce v plné moci jménem rodiny Brandisovi a všech
podílníků zúčastněných na majetku velkostatku Řitka čp.1., daruji Vám pro účel tělovýchovy na vybudování cvičiště (hřiště) a všeho co s tělovýchovou souvisí t.j. případnou stavbu tělocvičny pozemek, ležící pod čís. parcely: x. y, v místě zvaném "Na Ladech", od státní silnice a podél okresní silnice vedoucí do Všenor. Celková výměra pozemku, který Vám předávám jest 18.800 čtverečních metrů. Vám předaný pozemek
chceme, aby sloužil pouze účelům tělovýchovy a nesmí být nikdy pro jiný účel prodán.
Jako záruku našeho rozhodnutí pro dobu přítomnou i budoucí ověří originál podpisu i
kopii tito pánové: Karel Mašek předseda MNV, Stanislav Mudr tělovýchovný referent
MNV, Fr. Kosina starosta Národního tělovýchovného výboru "Sokol", Ant. Mašek jednatel Národního tělovýchovného výboru "Sokol". Zároveň předávám Místnímu Národnímu Výboru pozemek na vybudování koupaliště, který musí sloužit tomuto účelu a
musí být přístupný širší veřejnosti, ve kterém i Vy jakožto tělovýchovná instituce najdete svůj stánek.
Přeji Vám mnoho zdaru ve Vaší příští práci pro blaho našeho lidu, naší obce, našeho
národa a republiky.
Marie Láta Brandisová.
(Na společenský dům, pro konání vzdělávacích přednášek, divadel, zábav, a podobně, o
kterém byla v úvodu řeč, se ve smlouvě již jaksi pozapomnělo.)
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Architekt, stavitel: Hynek Svoboda Zbraslav.
Tělocvičné jednotě "Sokol" v Řitce.
Vypracoval jsem Vám ideový projekt na budoucí Vaše letní cvičiště a staveniště pro
budoucí sokolovnu a podávám k tomu toto svoje vyjádření.
Projekt jest řešen za předpokladu požadavků budoucí doby, kdy tělovýchova a sport
budou silně podporovány a na prostředky budou kladeny velké požadavky. Pro takový
předpoklad Vám doporučuji zajistiti si staveniště a hřiště po celé délce silnice
k Dobřichovicím (Všenorům) a na šířku 80 metrů směrem podél silnice státní. (směr
Mníšek) Máme–li pro budoucno předpokládati s fotbalovým hřištěm podle asociačního
fotbalu, musíme míti hřiště široké nejméně 61 metrů a připojíme-li pak k tomu závodní
dráhu 5 metrů a nějaký prostor na přírodní plot, vychází nám nutná šířka 80 metrů.
Získáte-li pozemek po celé délce silnice k Dobřichovicím, bude možno stavěti budoucí
sokolovnu při odstupu nejméně 20 metrů od státní silnice. Sokolovnu pak počítám širokou 30 metrů a mezi fotbalovým hřištěm a budovou opět asi 10 metrů. Před sokolovnou
doporučoval bych restaurační zahradu s přímým vjezdem na ose čisovické silnice. Zde
bych Vám pak doporučoval zřízení kuželníku.
Fotbalové hřiště vyhovuje všem asociačním předpisům a má rovnou závodní dráhu
dlouhou 120 metrů a atletickou dráhu 300 metrů. Na tomto travnatém hřišti mohou se
kromě fotbalu uskutečniti všechny závody a to i vrh oštěpem. Pro prostná je to cvičiště
cca pro 1 800 cvičenců, kde by mohl být i župní slet.
Za fotbalovým hřištěm vyhrazuji prostor pro nářaďový tělocvik a v čele tohoto prostoru mohou býti šatny, sprchy, záchody a skladiště pro nářadí. Projektuji zde také jedno
hřiště pro košíkovou, jedno hřiště pro odbíjenou a eventuálně jedno hřiště pro tenis, neboť se musí počítati s okolností, že bude-li postavena v budoucnu vhodná sokolovna
s restaurací, soustředí se tam veškerý společenský život celé obce. Je dlužno také počítati s tím, že obec sama má příznivé podmínky v budoucnu pro výstavbu letních sídel,
zejména tehdy, podaří- li se obci zříditi vlastní koupaliště.
V takovém případě, kdybyste dostali pozemek vcelku, jednalo by se o rozměr cca. 18
800 m2. Kdyby, z jakýchkoliv důvodů, nebyl tento pozemek v celku dosažitelný, doporučuji Vám získati pozemek na délku cca. 170 metrů, v tom případě zůstal by pozemek
až za fotbalové hřiště, jak je v pláně vyznačeno červenou čarou. V tom případě také
omezili bychom hřiště ostatní a přesunuli je k budově sokolovny v místa proponované
restaurační zahrady.
Detailní projekt vám pak vypracuji až dle okolností, jaký získáte pozemek. Zmenšený
pozemek by měl výměru cca 14 000 m2. Jakmile pokročíte v jednání, podejte mě brzy
zprávu, já bych vám pak zařídil u některého ze zbraslavských geometrů vyměření pozemku na místě a vypracování oddělovacího plánu, který by pak sloužil jako podklad
pro smlouvu trhovou.
Vřele Vám doporučuji získati také od velkostatku potřebné dříví na oplocení. Jiné věci
zatím nedělejte, o všem se poraďte dříve se mnou, mile rád Vám ve všem poradím.
S bratrským pozdravem architekt Hynek Svoboda.
(K dopisu je přiložen rozpočet na úpravu hřiště pro tělocvičnou jednotu "Sokol" za 130
180 Kč a ideový plán na úpravu hřiště a cvičiště. )
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Architekt Hynek Svoboda Zbraslav.
Národnímu Výboru v Řitce
Mile rád jsem vyhověl projevenému přání pana předsedy Národního výboru, Karla
Maška a vypracoval jsem Vám polohopisný plánek s vyznačením koupaliště na pozemku č.k.X.Y. v Řitce. K tomu dovoluji si Vám podati toto vyjádření:
Situačně jest pozemek velmi způsobilý na zřízení umělého koupaliště. Z obou stran
přírodní hráze přímo předurčují šířku koupaliště a jeho délka pak může se říditi podle
přání a podle zájmu, budou-li snad na koupališti také pořádány plavecké závody, do
budoucna se může počítati se vším. Jednalo by se tedy jedině o zřízení příčné hráze a
na tuto hráz pak použilo by se materiálu získaného při prohlubování koupaliště. Dříve
však, nežli zásadně budete hovořiti o technickém provedení, upozorňuji Vás na jednu
okolnost nejdůležitější, to je na dostatečný příliv vody, i za suchých letních dnů. Znám
z praxe případy, kdy krásná a nákladná koupaliště neudržela se právě pro tento nejdůležitější činitel, to je pro nedostatek vody. Doporučuji Vám proto předem a to hlavně za
suchých letních dnů vyzkoušeti přítok a přímo si zjistiti, kolik vody proběhne za jednu
časovou jednotku. Nebude-li tato zkouška příznivá, nedoporučuji pak vůbec se stavbou
koupaliště počítati.
V případě příznivém, doporučuji Vám pak provésti dno i svahy dlážděné do cementové
malty, jinak vzniklo by kaliště a semeniště komárů a nečistoty. O těchto detailech pojednal bych později, eventuálně vypracoval bych Vám také přesný projekt a provedl
bych Vám přesné proměření a to hlavně výškové.
Konečně poznamenávám, že tuto svou práci jsem Vám provedl zcela z ochoty a zdarma u příležitosti projektu letního cvičiště tělocvičné jednoty "Sokol" v Řitce.
Poroučím se Vám
s veškerou úctou architekt Hynek Svoboda Zbraslav.
( I k tomuto dopisu je přiložen rozpočet "na zřízení obecního koupaliště pro místní Národní výbor na Řitce", za 181 500Kč. Zmiňovaný polohopisný plánek však chybí.)
Co říci nakonec?
Od získání pozemků, zásluhou "Svazu místní (řitecké) mládeže" v roce 1945 uplynulo
již 67, ano slovy šedesát sedm let. Řitecký Národní výbor, nakonec místo koupaliště,
tuším někdy v šedesátých letech, vybudoval brouzdaliště pro děti, jako součást rybníka.
A řitecká, promiňte vlastně sokolská "Lada" se za tu dobu "pyšní" dvěma rezatými
brankami na malý fotbal, vlastně je to jen jedna branka, protože druhá je již několik
měsíců poražená. Okrasou "sportovního areálu" jsou také dvě rezaté železné trubky žalostně trčící k nebi, z nichž jedna je ohnutá a snad i vyvrácená. Kdysi zřejmě sloužily
k připevnění sítě na volejbal a nohejbal. Není se proto čemu divit, že dnešní řitecká
mládež má zcela jiné zájmy, nežli je sport. Nedávno přišel na OÚ jeden chatař
s prosbou, zda by si mohl na týden pronajmout volejbalové hřiště, chtěl si se svými
kamarády zahrát o dovolené nohejbal. Nemohl uvěřit, že na Řitce nic takového nemáme. Nakonec mu snad jeho přání splnila čisovická paní starostka, které jsem zavolal.
Jsem sportovní antitalent a nechci "Lada" hanit. Pro mne je to krásné místo. Každý den
ráno chodím na vodárnu přes "Lada". Jsem milovník přírody a tahle mokřadová louka
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uprostřed obce má své kouzlo jak v zimě, tak na jaře a v létě. Kvete zde spousta květin,
z nich některé jsou i chráněné a já při své cestě letním ránem se nestačím dívat a obdivovat tu jejich krásu. Lada jsou místem, kde je možno spatřit ještě i motýly, kteří z naší
krajiny vymizeli, zejména maličký "modrásek". "Lada" prý na podzim slouží i k pouštění papírových draků, jak tvrdí jeden "sokolík". Mrzí mě, že jsem nikoho na podzim na
"Ladech" pouštět draka neviděl. Tak se snad letos dočkáme a ten propagátor jejich
pouštění, uspořádá pro řitecké děti na "Ladech" drakiádu.
Kopie citovaných dokumentů, jsou vyvěšeny ve vývěsce autobusové zastávky na návsi
obce. Poznámky uvedené v závorkách, jsou poznámkou autora.
Dvořák Ant.

Pranostika pro měsíc červen.
V červnu deštivo a chladno,
způsobí rok neúrodný snadno.
Často-li se v červnu hrom ozývá,
kalné léto potom přicházívá.
Co se v červnu vylíhne, velmi často
pohyne.
Netřeba v červnu o déšť prositi,
přijde, jak začneme kositi.
Rýma tento měsíc lidi nejvíce
posedá.

Svatojánská noc 24. červen sv. Jan
Křtitel.
Slunce v tento den dosahuje svého
vrcholu na obloze, ale i ve své síle. Od
toho dne pomalu slábne. A právě z tohoto
poznatku vyplývá původní pohanská
oslava. Lidé se všemožně snažili slunci dodávat sílu a moc. Ze všeho nejvíce byl rozšířen zvyk zapalovat v podvečer dne ohně, protože se věřilo, že teplo a světlo ohně pomohou doplnit sílu slunce. Po západu slunce nastává noc, spojovaná s mnoha magickými obřady, která skrývá mnoho tajemství. Naši předkové věřili, že v temné noci ožívají tajemné síly, které mají za úkol střežit poklady země. Mezi ně patřili čerti, čarodějnice a také bludičky a divoženky.
Bludičky a také bludný kořen rostoucí v lese byly nástrahou pro ty, kteří chtěli v tuto
noc najít poklad. Překročení bludného kořene způsobilo, že zabloudil. Bludičky (bludná
světýlka) ho lákaly do bažin. Obávat se jich však musel jenom člověk nepoctivý a zlý.
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K zahnání bludiček prý nepomáhalo modlení, ale naopak, když člověk klel a nadával.
Ale i tak ho prý bludičky pronásledovaly až domů a ještě dlouho se dívaly do jeho
oken. Věřilo se, že tato světýlka jsou duše zemřelých nepokřtěných dětí (nekřtěňátka
tančící po lesích, lukách a bažinách.) Avšak člověku s dobrým srdcem, tomu naopak
často pomohly poklad najít. Postrachem pro lidi a to nejen tuto noc, byly také divoženky (divé ženy, lesní panny, bosorky). Také se prý rády dívaly do oken a vyměňovali
lidské děti za své. Nejraději však lákaly tancem a zpěvem mládence a slibovaly jim hory doly. Nechal-li se mládenec zlákat, dopadl velmi špatně. Divoženky ho nejdřív utancovaly k smrti a pak ho roztrhaly na kusy a roznesly po lese.
Pohanská oslava slunovratu byla natolik silná, že odolala snahám církve o její vymýcení. Církev ji tedy přijala za svou a dala ji nové jméno "Svatojánská noc."
Velmi rozšířenou tradicí je pálení ohňů. Na přípravě velkých hranic se vždy podílela
mladá chasa z celé vsi. Děvčata hledala devatero kvítí, ze kterého uvila věnec, chlapci
připravovali hranici. Ta musela být postavena na vyvýšeném místě v okolí – kopci.
Uprostřed hranice z chrastí a chvojí byl v zemi zaražen strom jedle nebo smrk, na němž
byly zavěšeny věnce z květin. Když kmen přehořel a strom spadl všichni kolem se snažili získat věnec, nebo jeho část. Byť byl ohořelý, měl totiž kouzelnou moc ovlivňovat
kladně hospodaření. Proto se zavěšoval někde v domě, nebo na rohy domácím zvířatům. Velmi oblíbené bylo přeskakování ohně, to prý přinášelo pevné zdraví. Věřilo se,
že když současně přeskakuje chlapec se svou milou a nepopálí se, tak se vezmou. Kolem ohně se tancovalo a hrály se i různé hry. Chlapci chytali věnečky, které děvčata
prohazovala přes plameny. Když mládenec takový věneček chytil, znamenalo to budoucí milenecké spojení této dvojice. Černobýl byl považován za mocnou bylinu. Pletly se z něho věnečky, přes které se dívalo do ohně. Tak se prý člověk mohl chránit před
bolestmi hlavy a očí. Někde se také vyhazovala do vzduchu hořící košťata. Sledovalo
se přitom, kolikrát se podaří koště vyhodit do vzduchu než uhasne. Počet vyhození se
rovnal počtu roků, kdy bude dotyčný zdráv a živ. Stará loukoťová kola namazaná smolou, se zapálila a pouštěla se z kopce dolů.
Svatojánské koření byl název pro byliny natrhané brzy ráno nebo večer do "půlnočního Jána". Bylo účinným prostředkem proti nemocem a také surovinou pro výrobu nápojů s magickými účinky. Toho ve velké míře využívaly zaříkávačky, protože dobře
znaly léčivé účinky rostlin. Svobodné dívky trhaly devět druhů bylinek (kopretinu, růži,
smolničku, chrpu, rozchodníček, čičmudíček, mateřídoušku, fialku a zvonek) a vily
z nich věnce. Ty potom uložily na noc pod polštář a ráno je hodily do vody a čekaly, až
se jim zjeví tvář jejich ženicha.

Pranostiky o sv. Janu Křtiteli
Na sv. Jána otevírá se létu brána.
Nekuká-li kukačka před sv. Janem, bude neúrodný rok.
Radši čerta než hřib před sv. Janem viděti, to se stele k hladu.
Na sv. Jána jahody do džbána.
Dvořák Ant.
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Přečetli jsme …
Proč nikdy nedoženeme Řecko
Armáda letadla Casa nepotřebovala, tak jí je ministerstvo obrany koupilo. Inu, tak
funguje samoobsluha, žertem zvaná český stát.
Že rajón ministerstva obrany funguje jako samoobslužná kantýna, kde se nakupuje
bez ohledu na cenovky a co hrdlo ráčí, neboť z daní poslušných poplatníků, není žádné
vojenské tajemství. Casa, Komár, Pandur, Iveco, Grippen ... atd. atd. atd.: kdo by našim
chrabrým obráncům vlasti nepřál to nejlepší?
Škoda jen, že nemáme moře. Bez přístavu a námořních sil se nákup fregat, minolovek, torpédoborců a ponorek těžko zdůvodňuje. I na letadlovou loď bychom si jistě rádi
připlatili. Ale takhle Řecko opravdu nedoženeme !
Co jiného měl asi top strážce pokladny Kalousek na mysli, když před volbami varoval národ před hrozbou nápodoby řecké fiskální katastrofy, než nestřídmé zbrojní výdaje?
Jenom 5 států NATO vydává na armádu víc než kýžená, mýtická, Vondrou (USA)
vytoužená 2% HDP: kromě tradičních velmocí to dokáže (dokázalo ?) jen Řecko: 3.2%
prosím, zatímco my ani ne polovic - 1.4%!
Není to skandál?
P.S.: A na co že tu armádu vlastně potřebujeme?
Michal Vimmer
www.blisty.cz
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Bajka
Byl to podivný všední den, leč všední. Na státní zastupitelství v Praze 14 přišel jakýsi pán středních let, řekl, že se jmenuje Michálek a že chce učinit oznámení. O čem,
chtěl vědět úředník. O korupci, odpověděl pan Michálek. Hm, hm, kývl úředník a začal
zapisovat páně Michálkovo oznámení. Když zápis skončil, zasmušil se a vysvětlil, že v
takovémhle případě musí informovat vyšší místa a požádal pana Michálka, aby laskavě
v úřadovně počkal. Nabídl mu kávu nebo čaj, pan Michálek zvolil čaj a čekal. Do půl
hodiny přijel na stanici muž v civilu, který se Michálkovi představil jako náměstek ministra Libor Vrbička. Vysvětlil, že páně Michálkovo oznámení je příliš závažné a musí
být zvolena zvláštní strategie. Především se o tom nesmí dovědět nikdo, zejména ministr, nikdo z vyšších policejních míst, vlády atd. Proto vybrali jen skupinku špičkových
detektivů a těm úkol svěřili. Akce trvala přes tři měsíce. Detektivové sledovali a odposlouchávali telefony Michálka, Knetiga, Drobila, asi deseti dalších významných členů
strany, především těch, kteří měli něco společného s financováním. Kontrolovali pohyby na účtech fondů a státních lesů. Skutečně se podařilo udržet celou akci v tajnosti.
Posléze umístili odposlouchávací zařízení do asi deseti kanceláří v sekretariátech a pěti
bytů a po dalším měsíci došlo při nasazení asi sta policistů k více než deseti zatčením.
Zatčen byl jeden ministr, tři poslanci, sedm úředníků a čtyři generální ředitelé. Předseda vlády rezignoval, dvě politické strany odvolaly své vedení…
No - bajka.
Alex Koenigsmark - převzato z www.blisty.cz
10

Zpravodaj obce Řitka - č.6/2012

O školní slavnosti
Celoroční školní projekt věnovaný osobnosti prof. Kubálka a 150. výročí školy v
Horních Mokropsích vyvrcholil podvečerní slavností ve čtvrtek 17. května.
Nabitý program zahájilo shromáždění před původní hornomokropeskou školní budovou, kde jsme si připomněli její kulaté výročí. Nečekaně početný průvod vedený koňským spřežením s historickou bryčkou pak vyrazil s mnoha transparenty přes obec směrem ke všenorské škole.
Na prostranství u prvního stupně pak v pásmu vystoupení žáků a zaměstnanců školy
bylo představeno nové logo školy. Byla založena tradice udělování Čestné plakety prof.
Josefa Kubálka, první nositelkou se stala žákyně Kačka Králová ze 7. třídy, autorka vítězného návrhu školního loga.
Keramická plaketa i diplom jsou dílem všenorského výtvarníka Jana Mageta. Brdskou
vodou byla pokřtěn školní almanach, připomínající život školy v tomto roce.
Vyvrcholením celé akce bylo slavnostní otevření Muzea prof. Josefa Kubálka, na jehož
vybudování svým dílem přispěli všichni žáci školy. Přestřižení pásky se ujal vzácný
host – vnučka pana profesora Doc.RNDr. Světla Vacková.
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