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Dnes jenom cennost má cenu: lze úřady za zlato získat, za zlato přátele též,
chudák, ten není zde nic!
Ovidius.

Informace z OÚ
 Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu proběhne v sobotu 13.října 2012 od
8 do 10.30 hodin a budete ho moci uložit do kontejnerů na známém místě u řitecké
samoobsluhy. Velkoobjemový odpad ( matrace, koberce, části nábytku, atd.) Nebezpečný odpad, (barvy, ředidla, pneu, akumulátory, léky, atd..). Jsem povinen zde připomenout, že při sběru tohoto odpadu se rozhodně nejedná o možnost vyklizení
stavby, nebo vyklizení a odvezení celého zařízení domu za obecní finance. Rovněž
nebezpečný a velkoobjemový odpad vyprodukovaný firmou, je tato firma povinna
zlikvidovat na své náklady. Upozorňuji občany, že elektronika a elektrospotřebiče se již při tomto sběru sbírat nebudou a je možné, je na požádání kdykoliv umístit
do sběrné buňky ASEKOL za budovou obecního úřadu.
 Upozorňuji, že elektroodpady, které jsou uloženy před sběrnou buňkou za budovou
OÚ jsou podle zákona majetkem obce a není tudíž možno si je libovolně rozebírat.
Jsou totiž jedinci, kteří tento odpad zcizují a zřejmě s ním i dále obchodují. Tato lokalita je monitorována kamerou a není problém tyto jedince identifikovat. Ještě chci
upozornit, že elektroodpad by měl být do sběrné buňky odevzdán nerozebraný, tak to
totiž vyžadují směrnice sběrných firem.
 V současné době dochází velmi často k nedodržování obecně závazné vyhlášky obce
Řitka ze dne 15. 10. 2009 o veřejném pořádku, opatřeních k jeho zabezpečení a čistotě v obci Řitka. A to zejména:
Čl. 2. Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství.
2.1 Na veřejných prostranstvích v zastavěné části obce (příloha č.1-názvy ulic) je možný pohyb psů pouze na vodítku.
Toto ustanovení se nevztahuje na psy služební, záchranářské při výkonu služby a záchranných prací, na psy speciálně vycvičené jako průvodci zdravotně postižených osob.
Čl.4. Noční klid a používání hlučných strojů.
4.1 Noční klid v obci je stanoven na dobu od 22.00 hodin do 6.00 hodin. V této době je
každý povinen omezit hlučné projevy a zachovat klid.
4.2 Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci je používání hlučných strojů a zařízení (např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů)
v nevhodnou denní dobu. Každý je povinen zdržet se veškerých prací spojených
s používáním hlučných strojů:
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a) ve všedních dnech v době od 6.00 hodin do 8.00 hodin a od 19.00 hodin do 22.00
hodin,
b) v sobotu v době od 6.00 hodin do 8.00 hodin a od 19.00 do 22.00 hodin.
c) v neděli a ve státem uznávaných svátcích v době od 6.00 hodin do 9.00 hodin a od
12.00 hodin do 22.00 hodin.
Dvořák Ant. - místostarosta

Z historie obce Řitka a jejího okolí
Zajímavosti a statistické údaje z našeho kraje okolo roku 1850. (pokračování)
Okres Smíchovský a Zbraslavský.
Nemocenské pokladny (pojišťovny): jejich účelem je pojištění dělníků pro případ
nemoci a úrazu. Na Smíchovsku a Zbraslavsku působí okresní nemocenská pokladna a
dále nemocenské pokladny závodní, nemocenské pokladny živnostenských společností
a spolkové nemocenské pokladny.
Okresní nemocenská pokladna na Smíchově je ustanovena pro všechny obce okresů
smíchovského a zbraslavského. Jejím členem (klientem) se stává každý v těchto okresech zaměstnaný dělník, jehož povinnost pojištění ustanovuje zákon, pokud není pojištěn u jiné nemocenské pokladny způsobem určeným zákonem.
Klient okresní nemocenské pokladny má právo na podporu v případě nemoci po dobu 20 neděl v částce 60% své průměrné denní mzdy. Lékařské ošetření a léky poskytuje
pokladna nemocnému zdarma. Zemře – li klient dostane jeho rodina, jako příspěvek na
pohřební výlohy dvaceti násobnou částku průměrné denní mzdy zemřelého. Klienti platí pokladně příspěvek 2 krejcary z každého jednoho zlatého mzdy.( 1zl. = 100kr.) Zaměstnavatelé pak pokladně připlácejí polovinu této částky.
Členové okresní nemocenské pokladny volí za svých řad a z řad svých zaměstnavatelů představenstvo, dozorčí výbor a rozhodčí soud.
Okresní nemocenská pokladna měla roku 1897 na 10 000 členů s příspěvkem 43
644zl. 94kr. a s příspěvkem zaměstnavatelů 21 764zl. 67kr. Úhrnný příjem činil roku
1897 71 884zl. 61kr., vydání činila 77 441zl. 42kr. vznikl tedy schodek 5 556zl. 81kr.,
který byl převeden do roku 1898. ( Nevím jak vy, ale já mám dojem, že jsem právě pro
některé naše politiky objevil výmluvu, kdy a jak začal vznikat schodek ve fondu sociálního zabezpečení na který nyní všichni doplácíme. Poznámka Dvořák A., ( pochopitelně myšleno v legraci. ) Nemocným bylo vyplaceno na podporách 42 953zl. 59kr., za
léky vydáno 6 487zl. 63kr., za ošetření v nemocnici 3 638zl. 98kr., lékařům 10 219zl.
63kr. a za pohřebné bylo vyplaceno 1 406 zl. Na konci tohoto statistického výčtu pisatel říká, cituji: Z naznačených čísel patrno, že humánní účel pokladny zasluhuje hojné
podpory, neboť potřebné i nejvýš prospěšné zařízení toto jest pro dělný lid velice výhodným. (Docela by mě zajímalo co by asi tenhle pisatel říkal na názory většiny našich
dnešních politiků, kteří by sociální podporu nejraději zrušili. Poznámka autora.)
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Závodních nemocenských pokladen je na Smíchovsku založeno 21 a na Zbraslavsku
4. Takové pokladny se zřizují při závodech, které zaměstnávají nejméně 100 ze zákona
povinně pojištěných dělníků.
Nemocenských pokladen při společenstvech je na Smíchovsku a Zbraslavsku 12 a to
8 pokladen pomocnických a 4 pokladny učednické. Pokladny pomocnické mají tato
společenstva: Povozníků na Smíchově, obchodní gremium na Smíchově, společenstvo
řezníků, uzenářů, atd.
Spolkové nemocenské pokladny má valná část spolků na Smíchovsku a Zbraslavsku
a některé z nich vykazují značný počet členů a i značné nemocenské podpory.
Na Zbraslavsku je celkem 87 spolků: 13 spolků vzájemně se podporujících, 7 spolků
dobročinných, 2 spolky čtenářské, 5 spolků dělnických vzdělávacích, 3 jednoty ochotnické, spolek zpěvácký, spolek sportovní (velocipedistský), spolek výherní a 7 spolků
okrašlovacích ( Černošice, Dobřichovice, Chuchle, Řevnice, Všenory a Zátiší na
Zbraslavi). Na Zbraslavi sídlí i místní odbor "Ústřední Matice školské".
Hospodářských spolků je 5: v Černošicích, Davli, Mníšku, Modřanech a Slivenci.
V Řevnicích má sídlo jednota učitelská "Komenský". Spolky vojenských vysloužilců
mají obce: Holiň, Hvozdnice, Kosoř, Lipany, Mníšek, Modřany a Zbraslav.
Na
Zbraslavsku
působí
18
dobrovolných spolků hasičských, takové
sbory mají obce Čisovice, Davle,
Dobřichovice, Hvozdnice, Chuchle,
Klínec, Kosoř, Lety, Líšnice, Lochkov,
Mníšek, Radotín, Řevnice, Slapy,
Slivenec,
Štěchovice,
Třebotov,
Zbraslav. Tovární hasičský sbor, po
způsobu
dobrovolných
hasičských
spolků, má ustanovený Hassova továrna
ve Vraném. Na Zbraslavi má sídlo
hasičská župa Zbraslavská "Kazín".
Tělovýchovných spolků je na
Zbraslavsku 6, vesměs tělocvičné
jednoty
"Sokol":
v Modřanech,
v Horních
Mokropsech,
Radotíně,
Řevnicích, Slivenci a na Zbraslavi.
Na Zbraslavsku působí tři ochotnické
jednoty: ochotnické divadlo v Mníšku,
čtenářsko
ochotnická
beseda
v Modřanech a jednota "Hálek" na
Zbraslavi. Zpěv po dlouhou řadu let
pěstuje na Zbraslavi pěvecký spolek
"Slavník".
Z knihy Smíchovsko a Zbraslavsko vydané roku 1899, vybral a upravil - Dvořák Ant.
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Pranostika pro měsíc září.
Září - máj podzimu.
Začátek tohoto měsíce přináší lidem i hovadu zlé páry i mlhy.
Po teplém září, zle se říjen tváří.
Bouřka v září - sníh v prosinci.
Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.
Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.
Jiljí jasný - podzim krásný. (1.září)
Panny Marie narození, vlaštoviček rozloučení.(12.září)
Na Svatého Václava, babí léto nastává. (28. září)

Svatý Václav.
V tento slavný den se konávaly slavnostní mše, poutě, svatováclavské posvícení a lidové veselice. K dlouholetým tradicím patří také shromáždění Čechů pod sochou sv.
Václava v Praze.
Posvícení byla a stále je výroční slavnost, na počest zasvěcení místního kostela, nebo
kostela, ke kterému byla ves, která kostel neměla přifařena. Slavila se v neděli před nebo po svátku světce, jemuž byl kostel zasvěcen. V naší zemi posvícení bývalo jedním
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z nejoblíbenějších svátků prostého venkovského lidu. Tato slavnost byla mimo jiné příležitostí ke společenskému styku s příbuznými a přáteli. Byla to ideální doba
k odpočinku, hodování a zábavě. Tradičně se připravovaly různé druhy pečiva, vykrmovaly se husy. V každé farnosti nebo vesnici se posvícení konalo v jinou dobu, každý
týden se někde "veselilo", čímž prý trpěla pracovní morálka. A tak v roce 1787 vydal
císař Josef II. nařízení, kterým chtěl tyto slavnosti sjednotit v jeden čas. A tak se od té
doby slavily třetí neděli v říjnu tzv.(císařské hody), nebo také "Havelské posvícení",
protože tu neděli má svátek Havel. Mimoto si ale poddaní dál slavili svoje místní posvícení, tzv. "naše posvícení". Délka oslav byla různá, někde posvícení trvalo od sobotního večera do úterního rána, někde do čtvrtka, místy se prý slavilo dokonce týden od
neděle do neděle. Samozřejmě, že dlouho předtím tomu předcházelo gruntování ve stavení na dvorku a veliké přípravy.V tento čas se konalo i mnoho zásnub a sňatků.
V pátek před posvícením se zabíjela kuřata, kachny a husy, aby bylo dostatek masa.
V sobotu před posvícenskou neděli se posílaly přátelům a příbuzným z okolí zvací koláče tzv. "zváče", bylo to pozvání, aby přišli na posvícenské hody. V neděli se pekla
posvícenská husa, ta byla důležitým symbolem posvícení a musela být dobře vykrmená. Čím více sádla z ní bylo, tím lépe. Kvůli tomu se vymýšlely různé způsoby krmení.
Někde jí dávali do volete minci, aby lépe trávila. Jinde husu krmili šiškami zadělávanými s dřevěným uhlím. Když se husa zabíjela, nesměl ji nikdo litovat, jinak by se prý
dlouho trápila. Bylo zvykem, že se při posvícení scházelo u bohatě prostřeného stolu
celé příbuzenstvo. Čím více hostů přišlo, tím větší to byla pocta pro hostitelku. Slavnostní oběd se podával po návratu z nedělní slavnostní mše, zpravidla až kolem druhé
hodiny odpolední. Tradicí byla polévka s knedlíčky z husích jater, pečená husa, nebo
kachna s knedlíky a se zelím a na zapití pivo. Tradicí byly i různé posvícenské koláče.
Při obědě samozřejmě nevázl společenský hovor. Vyprávělo se o všem možném. Po
obědě se šlo na krátké požehnání do kostela a poté se všichni shromáždili na návsi, kde
byla postavena májka. Tu postavili chlapci a děvčata ji nazdobila pestrými pentlemi.
Potom přišla z hospody hudba a následoval tanec a zpěv. Večer potom byla v hospodě
posvícenská zábava. Hostům, kteří se vraceli z posvícení domů se dávala výslužka, koláče, buchty, zelí a maso.
Z knihy "Lidové tradice" od Dagmar Šottnerové" vybral a upravil Dvořák Ant.

Pole v našem kraji, aneb jak se tenkrát na vesnici žilo. (pokračování)
Další plodinou, která se v našem kraji hojně pěstovala byly brambory. Jako děti a žáci jednotřídky o pěti odděleních v Černolicích jsme před prázdninami často chodili většinou při odpoledním vyučování na bramborová pole sbírat toho prokletého amerického
brouka, kterého sem k nám posílali imperialisté, jak se tenkrát všeobecně tvrdilo. Ano,
jednalo se o "mandelinku bramborovou". Každý z nás si přinesl z domova lahvičku,
většinou od tehdejšího "všeléku", který se nazýval "Francovka". Lahvička musela být
alespoň z poloviny naplněna denaturovaným lihem, to proto aby smrt nalezeného škůdce, byla po jeho vhození do lahvičky jistá a definitivní. Denaturovaný líh byl skoro
v každé domácnosti. Po přilití do vody se s ním myla okna a existovala i spousta vařičů,
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ve kterých se líh používal jako palivo. Byl i levný a tak se vařiče hodně používaly,
zejména k ohřevu hotových jídel. Když jsme přišli ve dvojstupu k bramborovému poli,
každý z nás dostal od pana učitele přidělenu brázdu mezi dvěma řádky a potom jsme
pomalu v řadě šli a prohlíželi bramborovou nať. Dělali jsme to poctivě, protože jsme
byli malí a tudíž jsme měli nať přímo před očima. Tak jsme pokračovali, až jsme prošli
celé pole a potom přešli na další. Byli jsme ale velice zklamáni, ten proradný "imperialistický" brouk se před námi zřejmě dobře skrýval a my jsme ho nikdy nenašli. Nanejvýš se nám podařilo najít jeho červené larvy, což byly hlavní škůdci. Při takovém nálezu nikdo z nás nevydržel. Seběhli jsme se na místo nálezu a každý se snažil "urvat" alespoň jednu larvu, aby v té skleničce s lihem měl alespoň něco k pochlubení. Ti, kteří
byli v běhu přes brázdy pomalejší a tudíž se na ně nedostalo, byli velice, převelice
smutni. Mandelinku bramborovou mohli tenkrát chodit sbírat i dospělí. Nalezení brouci
se odevzdávali oproti odměně na MNV. Tuším, že za jednoho brouka se vyplácelo asi
pět korun, za což byla tehdy čtyři piva, ale to se mě netýkalo. Nikdy jsem neslyšel, že
by ale na tomto sběru někdo nějak moc vydělal.
Další veselejší setkání dětí s bramborami a bramborovým polem nás čekalo na podzim. Bylo to při jejich vybírání. Brambory se v tomhle období vyorávaly tak zvaným
"čertem", což byl stroj na dvou kolech tažený buď koněm nebo později traktorem. Stroj
byl vpředu vybaven radlicí, která podorala a nadzvedla řádek s bramborami. Za radlicí
byla umístěna točící se ocelová vrtule, opatřená po obvodu několika ocelovými vidlemi, které rozhodily řádek do strany a tak oddělily brambory od hlíny a pak již nastoupili lidé, kteří brambory sbírali do košů a sypali na vůz. V JZD byl uvítán každý, kdo se
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na vybírání brambor přihlásil. A tak naše maminky vybíraly a byly rády, že si přivydělají nějakou tu korunu a odpoledne při odchodu domů si napaběrkují na již vybrané a
převláčené části pole koš brambor. My děti jsme pochopitelně byli na poli s nimi a ze
začátku jsme jim s vybíráním brambor pomáhali, ale nevydrželi jsme to dlouho. Mě s
některými kamarády pochopitelně zajímal nejvíce vyorávací stroj "čert", běhali jsme za
ním a strašně se nám líbilo, jak jeho vrtule vyhazuje ze země ty krásně žluťoučké
brambory a jak se z nich po straně za strojem tvoří žlutý pás, který na tmavé hlíně
v podzimním slunci žlutě zářil. Občas od vrtule "čerta" vylétlo mezi bramborami i myší
hnízdo. Myši se rozeběhly po poli a my je mezi hromadami bramborové natě honili.
Když měli družstevníci našeho zlobení již dost, vytáhl některý z kapsy kalhot sirky a
zapálil hromadu suché bramborové natě. V tu chvíli měli od nás pokoj. Začali jsme
snášet nať a přikládat. Když se vytvořilo dostatek popela, naházeli jsme do něj menší
brambory a čekali až se upečou. Někteří "labužníci" již dokonce měli pro tuto příležitost připravenou v kapse kalhot v malé skleničce sůl. Běžel jsem domů pro draka, slepil
jsem ho již dříve s tatínkem a protože uměl krásně malovat, byl to on, kdo mu namaloval tu zlou šklebící se dračí tvář, ze které šel strach. Vypustili jsme draka a podzimní
vítr jakoby čekal na naši hru, uchopil draka a vynesl ho do závratných výšin podzimní
oblohy. Dračí tvář z té výšky již nevypadala tak zle a drak se spokojeně pohupoval
v chladném podzimním větru. Půjčovali jsme si prkénko s namotaným provázkem a
každý mohl draka chvíli pouštět. Protože byl drak poměrně veliký, při závanech větru
za provázek silně tahal a naše dětské ručky měly co dělat, aby vůbec draka udržely. Posílali jsme drakovi také psaníčka. S drakem jsem z domova přinesl kus tvrdšího papíru,
ze kterého se utrhl kousek veliký asi jako dětská ruka. Ze strany ke středu se natrhl, nasadil na provázek a vítr ho po provázku vyfoukl do nebeských výšin, drakovi přímo
před oči. Bylo již pozdní odpoledne, na poli se přestalo pracovat a naše maminky odcházely domů, aby připravily večeři. A protože vrchní topič a strážce ohně, právě
z ohýnku klackem vyhrabával pečené brambory, dovolily nám maminky s přísným příkazem "ať jsi za chvíli doma" na poli ještě nějakou dobu zůstat. Začínalo se stmívat.
Přiložili jsme na oheň ještě trochu natě. Stáhli draka, kterému se z výšin oblohy, na které se již začaly objevovat první hvězdy viditelně nechtělo. Cukal se na provázku jako
splašený kůň. Pustili jsme se do chladnoucích pečených brambor. Brambora se položila
na kámen, dlaní se do ní lehce uhodilo, spálená slupka povolila a vnitřek brambory se
vyjedl až ke spálené slupce. Pochopitelně jsme se při jídle pořádně ušpinili, což ale bylo vidět až doma, protože tady na poli bylo již šero. Hostina skončila. Zbývalo uhasit
oheň, na což se všichni kluci těšili. Přítomná děvčata se musela otočit a my jsme se
s velikou radostí postavili okolo ohniště a vyčůrali se do žhnoucího popela . Cestou
domů jsme ještě pochopitelně provedli pár nezbedností a příští den odpoledne jsme se
zase všichni na bramborovém poli sešli.
Při sběru brambor přijížděli na vesnici družstevníkům pomáhat i zaměstnanci různých podniků, které měly nad JZD takzvaný patronát. Téhle pomoci se říkalo "brigáda". Taková brigády jsem se několikrát se svým tatínkem i zúčastnil, protože mě bral
sebou a já jsem byl vždy rád. Náhoda zavinila, že jednou to bylo vybírání brambor na
státním statku Řitka a sice v lokalitě "Bučina", která je dnes zastavěná. Když jsme ráno
s naší Pragovkou přijeli k poli, byla již jeho polovina vyorána a svítila žlutou barvou
vyoraných brambor. Tehdy se již brambory nevyorávaly "čertem", a krásný název toho8

Zpravodaj obce Řitka - č.9/2012

to jednoduchého archaického stroje odvál nenávratně čas. Nahradil ho moderní vyorávač, kterému se říkalo "tek", vyorával dva řádky najednou. Zemina s brambory byla
nabírána na běžící pás z ocelových kulatin. Zemina pasem propadala a na konci pasu
padaly na zem čisté brambory, byl to již vlastně předchůdce dnešních moderních vyorávačů. Brigádníci a s nimi i já se dali do práce a brambory s pole se pomalu stěhovaly
na přistavované vozy. Při téhle práci byla i spousta legrace a vtípků, spolupracovníci si
je dělali i z mého otce. Že prý si přivedl tak dobrého pomocníka, čímž jsem byl myšlen
já, aby otec nemusel tolik pracovat. Nelze se tomu divit, i já jsem na vlastní dětské oči
viděl, že někteří brigádníci se k práci moc neměli, zato mě práce bavila a brambory do
tátova košíku jenom létaly a on nestačil běhat a sypat je do vozu. A po takové práci mě
svačina, kterou nám přivezli, obzvláště chutnala. Byl to pořádný krajíc měkkého chleba
namazaný sádlem a posolený, k tomu láhev osmičky piva, tu jsem předal tatínkovi. Odpoledne byly brambory vybrané a žlutá barva pole se změnila na hnědou. Pár dní potom, kdy již bylo pole uvláčené, sem jezdil po práci několik dní paběrkovat brambory
můj děda, ale i spousta jiných lidí. Paběrkovat: znamenalo sbírat zapomenuté brambory. Pole se překopávalo motyčkou a zejména na souvrati nebo při okraji pole se často
podařilo najít celý nebo část nevyoraného řádku. Brambory vozil děda domů do Černolic na dvojkolé káře s dřevěnými koly, silnice ještě nebyla asfaltová a dá se říci, že jich
navozil několik metráků. Byla to zásoba na zimu pro vykrmení našeho pašíka.
Léta běžela a já jsem nastoupil do učení a podnik, kde jsem se vyučil a později i pracoval, měl uzavřený patronát s JZD Jesenice. A jsme zase u brambor a brigád. My mladí jsme na ně jezdili do Jesenice rádi. Vozili nás továrním autobusem, alespoň jsme na
pár dní vypadli z učňáku a později z fabrické dílny na vesnický zdravý vzduch. Jezdila
s námi i děvčata a o legraci nebylo nikdy nouze. Svačiny zůstaly stejné, jak jsem již
popisoval, v Jesenici však přibyl ještě oběd. Místní JZD mělo svoji jídelnu s kuchyní a
jedlo se zde opravdu dobře. Většinou zabili prasátko a dál již nemusím nic popisovat.
Není se proto čemu divit, že když jsme se z brigády vrátili pozdě odpoledne do Modřan, nechtělo se nikomu domů a tak to skončilo posezením v hospůdce při dobré "plzni"
a příjemné zábavě.
Podzim se nachýlil, je pozdní odpoledne a jsme zase u brambor. Ulicí mezi venkovskými staveními unaveně "pufá" traktor. "Paninko rozvážíme brambory, kolik pytlů jste
si v JZD objednali? Ptá se urostlý muž. Có, šest? Paninko vy mě chcete strhat, otevřete
sklep! Urostlý muž bere z valníku pytel po pytli na ramena a odnáší je do sklepa. Paninko, až brambory vysypete a přeberete, pošlete mladýho, ať vrátí pytle do JZD. Pánové, tady máte něco na pivko. Děkujeme paninko". A tak skončil každoroční koloběh
a pomyslný kruh JZD, vesničtí občané a brambory se pro tento rok uzavřel, aby se znovu příští rok zopakoval.
Dvořák Ant.
( pokračování příště )
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Vzpomínka na Františka Šírla
13. října 2012 uplyne 100 let od narození Františka ŠÍRLA,
řiteckého rodáka a kronikáře.
František Šírl se narodil jako nejstarší ze tří dětí Josefy a Josefa Šírlových v jedné
z nejstarších řiteckých chalup - Na návsi čp. 6. Rod Šírlů v této obci patrně žil už několik století. V roce 1796 koupil Václav Šírl od vrchnosti panskou chalupu č. 6. Ta se pak
po generace dědila. Otec Františka Šírla Josef se v této chalupě narodil 17. října 1882,
tedy před 130-ti lety. Matka Josefa Šírlová zase pocházela z rodiny Součkových z Řitky
čp. 36. Domkář Josef Šírl byl po vsi znám jako obuvník, byl členem hasičského sboru,
členem Sokola a mnoho let také působil v obecní samosprávě. Ve volném čase vyhrával na klarinet na vesnických zábavách. Dožil se osmdesáti osmi let, stejně jako jeho
nejstarší syn František.
František Šírl se narodil 13. října 1912. Vyrůstal na Řitce, kde měli jeho rodiče také
malé hospodářství a několik polí.
Obecnou školu navštěvoval v
Líšnici, měšťanskou v Řevnicích
a Obchodní akademii v Praze.
Dnes
si
těžko
dokážeme
představit, že jako malý školák
chodil denně se svými spolužáky
z Řitky pěšky do Líšnice, ale
později i několik kilometrů přes
les do Řevnic – za každého
počasí.
V Praze se pak po studiích
natrvalo usadil, pracoval a založil
rodinu. Na milovanou Řitku se
však stále vracel za rodiči a za
kamarády.
Vždyť
aktivním
členem řiteckého Sokola byl od
dětství, významně se podílel na
výstavbě sokolovny a až do
svých pětasedmdesáti let zde byl činovníkem. Určitě by měl velkou radost, že na Řitce
bydlí jeho vnučka, a že pravnoučata jako malí sokolíci cvičí v této Sokolovně.
Již od mládí se zajímal o historii. V roce 1969 se stal spoluzakladatelem České genealogické a heraldické společnosti v Praze. K psaní kroniky se odhodlal už v roce 1927,
kdy se mu dostal do ruky "Památník sboru dobrovolných hasičů v Líšnici". Tehdy si
řekl, že pro svoji ves také něco podobného udělá. Zpočátku jeho práce nebyla příliš systematická, sbíral doklady o historii a různé zajímavosti. Později bádal v archívech, četl
staré listiny, matriky. Když mu "padla", chodil mezi staré knihy a šanony do studoven.
V archívech trávil i mnoho víkendů nebo části dovolené. Jeho práce byla o to náročnější, že neexistoval internet a počítač, nebyl běžný ani xerox, takže veškeré archívní do11
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kumenty, které ho zajímaly, musel opisovat či překreslovat a vše, co vybádal pak "ťukat" na psacím stroji (na obyčejné papíry a průklepem, aby byly další kopie).
Za více než šedesát let úmorné a obětavé práce tak z velkého množství archívního
materiálu, z četných vzpomínek současníků, novinových zpráv, početných fotografií,
které většinou sám pořizoval, map a dokumentů vytvořil rozsáhlou jedenáctisvazkovou
kroniku "Řitka v minulosti". Najdeme zde množství informací, které se týkají domů a
jejich historie, obyvatel a jejich života, např. kolik domů a obyvatel měla Řitka v různých letech, výsledky voleb, přehled rychtářů, starostů a předsedů, o zdejších řemeslech, zemědělství, obchodech, o zábavách a dětských hrách, zápisy o nehodách, dozvíme se spoustu zajímavého o okolí Řitky a mnoho dalšího. Kromě kroniky obce a
jejího okolí zpracoval také kroniku tělocvičného spolku Sokol a kroniku hasičského
sboru. Zabýval se i rodopisy (např. jednu z prací věnoval osobnosti komtesy Marie Laty Brandisové, vítězce Velké pardubické z roku 1937). Podle archívních pramenů utřídil a později dal nakreslit erby "rytířských manů poslušných ke hradu Karlštejnu na
lenním statku a tvrzi Řitka". Jeden z těchto erbů - Řitky z Bezdědic zdobí titulní stranu
řiteckého Zpravodaje.
V naší současnosti je až nepochopitelné, že veškerou kronikářskou práci dělal bez
jakéhokoliv nároku na honorář, z čistého nadšení a z lásky k rodné Řitce. Vytvořil ji
nejen pro současníky, ale i pro paměť příštím generacím. Neboť jeho motto bylo: "Nepíšu ani pro chválu, ani pro hanu lidstva, ale pro užitek budoucích: ať srovnávají přítomnost s minulostí."
S láskou a úctou vzpomínají Helena Hůlová (dcera)
a Lucie Sedláková Hůlová (vnučka)

Poděkování
Tělocvičná jednota Sokol Řitka tímto děkuje Zastupitelstvu obce Řitka za finanční
podporu při rekonstrukci parket v sále Sokolovny.
Věříme, že investice do zlepšení podmínek cvičení se příznivě odrazí v kvalitě života
občanů naší obce.
Výbor Tělocvičné Jednoty Sokol Řitka
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