Zpravodaj obce Řitka - č.11/2012

Nic není věčné a jen máloco trvá dlouho.
Seneca.

Informace z OÚ
 Sportovní hřiště Řitka – hřiště pořízené za finančního přispění Nadace ČEZ v
rámci programu Oranžová hřiště. V průběhu léta tohoto roku byla zahájena výstavba multifunkčního sportovního hřiště s umělým povrchem, jehož realizaci umožnilo poskytnutí finančních příspěvku – grantu z prostředků Nadace ČEZ, program
Oranžová hřiště ve výši 500.000,- Kč. Spolu se stavbou hřiště došlo i k přemístění
herních prvků a oplocení stávajícího dětského hřiště. Po kolaudaci obou hřišť, která
se předpokládá v průběhu měsíce prosince budou hřiště oficiálně uvedena do provozu.
 Ve středu dne 31.10.2012 proběhlo v klidném a příjemném prostředí řitecké mateřské školky tradiční vítání nově narozených řiteckých občánků. Jednalo se celkem o
třináct nově narozených dětí, z nichž se deset se svými rodiči zúčastnilo nádherné
slavnosti. Jako první nově narozené občánky přivítaly krátkým pásmem děti z řitecké
mateřské školky a obdarovaly maminky dětí vlastnoručně vyrobenými dárečky.
Krátký proslov pronesl starosta obce Mgr. Kamil Abbid a potom již se mohlo přistoupit k nejoblíbenější části slavnosti. Rodiče pokládali postupně svá dítka do kolébky a pan starosta každé z nich opatrně pohoupal. Každé dítě potom obdrželo dáreček, připomínající tuto krásnou událost a maminka dítěte kytičku.
Uvítány byly tyto děti:
Machková Markéta,
Mlčoch Kryštof,
Tomanová Viktorie,
Šašek Filip,
Rogers Karolína,
Boldys Tadeáš,
Teichmanová Sofie,
Kučer a Filip,
Zoulková Amélie,
Semrád Matěj,
Polerecká Adina,
Poljak Viktor
Severinová Elisabeta,
Upozorňuji rodiče dětí, kteří se nemohli z nějakého důvodu se svým dítětem vítání
občánků zúčastnit, že dárky pro své děti si mohou vyzvednout na obecním úřadě.
Jedná se o tyto děti: Šašek Filip, Kučera Filip a Machková Markéta.
Děkuji.
Dvořák Ant. - místostarosta
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Z historie obce Řitka a jejího okolí
O pěstování cukrové řepy v našem kraji jsem již psal. Psal jsem i o Modřanském
cukrovaru, ale jak to vlastně bylo s výrobou cukru v našem kraji?
První závod tohoto druhu, rafinerii cukru (koloniálního) třtinového, zřídil roku 1787
belgický šlechtic Souvaigne s akciovou společností v bývalém klášterním konventě na
Zbraslavi (zbraslavský zámek). Z tohoto závodu časem vznikl cukrovar vyrábějící cukr
z cukrové řepy. A ta se také započala od této doby v našem kraji pěstovat. Pokusy tímto
směrem se konaly již v roce 1780. Z roku 1830 je zmínka o cukrovaru v Chuchli, jenž
byl asi pobočným závodem cukrovaru zbraslavského. Na Smíchovsku jsou nyní tři cukrovary (rozuměj v roce 1899): v Horoměřicích, Ruzyni a v Zakolanech. Na Zbraslavsku
dva: v Modřanech a v Radotíně. Nejstarší je horoměřický cukrovar z roku 1847, majitelkou je Kamila Bunzlová. Z 200.000q řepy cukrovar vyrobí asi 24.000q surového
cukru, který se z poloviny dodává rafineriím v Rakousku a z poloviny vyváží do Hamburku. Ročně cukrovar zaměstnává 300 dělníků. Modřanský cukrovar založený v roce
1861 Ferdinandem Urbánkem a Antonínem Wagnerem. Později přeměněn na akciový
závod. Ročně zpracuje 450.000q řepy a vyrobí více než 100.000q bílého cukru. Je zde
zaměstnáno na 600 dělníků. Radotínský cukrovar, byl zřízen akciovou společností roku
1872, je majetkem Dr. Artura z Wertherů. Zpracuje průměrně 250.000q řepy a zaměstnává 300 dělníků. Zboží se vyváží do zemí rakouských i za jejich hranice. Cukrovary
v našem kraji zpracují průměrně za rok 1.000 000q řepy a zaměstnávají až 2000 dělníků (práce a pracovních míst bylo zřejmě tenkrát dost a pole v našem kraji, určitě neležela ladem, poznámka autora) .
Pivovarnictví se v našem kraji ujalo již v dávných dobách. Takzvaní chmelaři se připomínají v listině kláštera Plaského již roku 1146. Výroba piva také v našem kraji nyní
stoupá (rozuměj v roce 1899), ač několik malých pivovarů zaniklo. Byl to pivovar
v Břevnově, Jinonicích, Roztokách, v Úholičkách, na Řidce (ano dnešní Řitka se tenkrát psala s "d"), v Trnové, v Davli, v Dobřichovicích, ve Všenorech, v Lochkově a
v Kosoři. Tyto pivovary měly buď nedostatečné strojní vybavení a nebo nedostatek odběratelů. (Docela by mne zajímalo, jakpak asi chutnala tahle místní pivečka. Byla lepší
než- li ta dnešní? Mám pocit, že ano. Poznámka autora). Na Smíchovsku se nyní vaří
pivo v 10 pivovarech a na Zbraslavsku ve třech. Největší z nich je "Akciový pivovar"
na Smíchově, po něm Košířský, Únětický a Zbraslavský.
Lihovarnictví. Již v roce 1734 si zřídil v Trnové vinopalnu izraelita Jankél z Polska,
který se zde dal pokřtíti a kmotrem mu byl majetník Trnové, rytíř Běšín. Panské vinopalny byly i jinde. Jediný velký lihovar je na Smíchovsku na Zlíchově. Zde se vyrábí
líh z melasy, dodávané místními cukrovary. Ročně vyrobí 30.000 hl. líhu. Cena neprocleného hektolitru lihu činí 14 zl. a procleného 50 až 60 zl. Líh se vyváží do přístavních
měst Terst a Hamburk a odtamtud putuje do zámoří. Lihovar zaměstnává 120 dělníků.
Ant. Dvořák
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Pranostika pro měsíc listopad.
Na začátku listopada, teplo se zimou se hádá.
Když krtek v listopadu ryje, budou na Vánoce létat komáři.
Když začátkem listopadu sněží, pak mívá sníh výšku věží.
Jaký bývá v listopadu čas, taký obyčejně v březnu zas.
Když dlouho listí nepadá,tuhá zima se přikrádá.

Sv. Martin 11. Listopadu.
Přijede-li Martin na bílém koni, metelice za metelicí se honí.
Když o Všech svatých zima nemá moci, tak o sv. Martinu o půlnoci.
Jde-li husa o Martinu po ledu, bude se po něm ještě dlouho koupat.
Jaký den sv. Martina, taková též bude zima.
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Draní peří.
Co by to bylo za nevěstu bez pořádných prachových peřin! Peřiny dříve patřily mezi
základní výbavu každé nevěsty. Název tohoto předmětu je odvozen od slova peří. Obsah přikrývky tvořilo zejména husí peří. Naplnit ji nebylo tak jednoduché. Muselo to
být peří drané, což znamenalo stažení pravé i levé měkké části chmýří z tvrdého brka.
Nadrat takové množství peří, aby byla peřina jaksepatří nadýchaná, byla poměrně pomalá a pracná záležitost. Proto k této činnosti usedaly ženy, děvčata a v mnohých rodinách i děti, až když se dokončily zemědělské práce na poli a zahradě – tedy na podzim
a v zimě.
Mezitím však po celé léto hospodyně shromažďovaly a ukládali každé pírko pravidelným podškubáváním živých husí a posléze, když měly husy skončit na pekáči.
Když nastal čas draček, tak se začaly scházet v pozdních odpoledních hodinách sousedky a příbuzné. Potřebovaly větší stůl, kolem kterého by mohly sedět. Nadrané peří
bylo napěchované pod hrncem, který ležel obrácený dnem vzhůru uprostřed stolu. Odtud si každá dračka odebrala vždy jen malou hrst. Tu postupně pírko po peříčku zpracovávala a sedrané peří dávala pod jiný hrnec. Když byl naplněn, tak se peří dávalo
buď do papírových pytlů, nebo pytlů z takzvané sypkoviny, což je hustě tkaná látka na
peřiny.

Pověry a zvyky.
Do hrnce na stůl přinášela hospodyně vždy jen takové množství peří, které byly
dračky schopné zpracovat. Věřilo se totiž, že když zůstane nějaké peří v hrnci přes noc
nesedrané, nebudou na jaře zdravá housata.
Tvrdým zbytkům brka se říkalo pápěrky. Ty se dávaly chudším lidem, kteří je použili na vyplnění svých polštářů. Samozřejmě, že polštáře nebyly tak měkké, jako ze draného peří. Existovala však pravidla, jak s těmito pápěrkami zacházet. Nesměly se pálit
v kamnech, to by mělo za následek, že by husy v příštím roce byly hubené. Nesměly se
ani vyhazovat za vrata ven, protože pak by měla hospodyně husy tulačky, které by se
nedržely doma. Pokud se při draní pápěrky dávaly na hromadu, bylo to dobře. Jedině
tak se husy na jaře držely pohromadě a v houfu. Každá žena si musela dávat pozor, aby
pápěrku nepřekročila. To by ji začala bolet hlava či zuby. Každý návštěvník, který do
domu při draní přišel, měl přispět hospodyni k dobrému chovu husí tím, že sedral alespoň pár peříček. Stejně tak měl učinit i hospodář. Hrnec, ve kterém se nosilo peří každý den na stůl, se nesměl vyčistit dříve, než se draní ukončilo. Jinak by všechna housata, která se na jaře měla vylíhnout, byla chromá. Aby práce rychleji ubíhala, vyprávěly
se pohádky, různé příběhy, dávaly se hádanky a také se zpívalo. Draní probíhalo každý
den, kromě soboty. Kdo to nectil, měl problémy s chovem husí a také se mu prý v domě
mohly příliš rozmnožit mouchy. Při posledním večeru si musely ženy dávat pozor, aby
nebyly poslední, které v ruce zůstane peří. Té se potom až do příštího draní říkalo "pápernice". Tento poslední večer se nazýval "doderky" a jeho součástí bylo malé pohoštění a poděkování od hospodyně. Tato činnost byla stejně jako přástky ženskou záležitostí. Muži nebo spíš mladí chlapci dělali ženám společnost a leckdy se starali o zábavu.
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"Do Martina dere, po Martinu přede." Toto pořekadlo z Chodska znamenalo, že draní
peří muselo být dokončeno do svatého Martina. Pak nastalo období "přástek." Touto
činností se zpracovával len.
Z knihy "Lidové tradice" od Dagmar Šottnerové vybral a upravil: Dvořák Ant.

Pole v našem kraji, aneb jak se tenkrát na vesnici žilo.
(slíbené pokračování ze zpravodaje č. 8)
Paní, představte si tu novinu! Na žitném poli za "Járkovic", je prý naočkován "námel" a až uzraje, bude se chodit za peníze sbírat. Co to je? Tak nějak se tenkrát vedly
v obci Černolice debaty na téma "námel." Očkování žita , které se provádělo postřikem,
přeměnilo zrna v klasech žita na černé dlouhé nepravidelné útvary. Při uzrávání, se
procházelo pěšinkami prošlapanými v žitném poli a postupně dozrávající námel se sbíral do nádob uvázaných k pasu podobně jako borůvky. Námel se používal k výrobě léků a za jeho sběr se podle sebraného množství platilo. Naočkování námelu na žito mělo
ale jednu chybu. Příští rok po očkování se námel objevil na všech okolních žitných polích a tak se s těmito pokusy poměrně rychle přestalo. Pro nás, venkovské kluky sběr
námelu žádný význam neměl. Žita v našem kraji rostla tehdy vysoká a na klasy by jsme
při naší dětské výšce tedy neviděli a proto jsme byli od jeho sběru ušetřeni. Věnovali
jsme se proto jiné, daleko ušlechtilejší a
užitečnější zábavě. I v době kolektivizace bylo v okolí naší vesnice hodně soukromých políček, kterým se říkalo "záhumenek." Jejich majitelé měli doma
většinou i "kravku" a tak na políčkách
pěstovali to, co bylo pro malé hospodářství potřeba. My páni kluci, jsme ale byli
nejraději, když se na polích objevil nasetý hrách nebo mák, špatné nebyly ani
slunečnice. Bylo nám tenkrát jedno, zda
to byla záhumenka, nebo pole JZD.
Když tyhle plodiny dozrávaly, pečlivě
jsme je hlídali. Jak měl hrách ty nejsladší
"lustičky", věděli jsme o tom a měli jich
plné kapsy a ještě trochu za bundou nebo
za tričkem. Stejné to bylo i
s makovicemi plnými sladkého "máčku."
Občas nás některý z družstevníků, či majitel pole prohnal, to ale patřilo k věci,
s tím jsme i počítali a tak jsme při tomto
"polním pychu", byli vždy opatrní a ve
střehu jako lesní zvěř při pastvě. Jak
známo s plnými kapsami a vycpaným
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tričkem, se velice špatně běhá. Nepamatuji se ale, že by někoho z nás někdy někdo chytil. A to bylo dobře, protože to byl náš sport a naše zábava, dnes by se řeklo adrenalin.
Víte co to byla "hájička", že nevíte? Hájička byla, dalo by se říci štětka ze slámy, asi
20cm dlouhá, která byla navázaná na dřevěném kolíku a ten byl zapíchnutý do země u
soukromého políčka, třeba s bramborami. A hájička kolemjdoucím okolo políčka jakoby říkala: "Těch brambor si nevšímej, to pole a úroda na něm jsou moje!" V dnešní
"zlodějské" době se Vám to jistě zdá směšné. Dnes by tahle slaměná štětka, pole
s českým modrým paličákem (česnek), nebo cibulí, před velkonájezdy zlodějů určitě
neochránila. Ale ještě za mého mládí tohle zařízení většinou fungovalo. A věřte nevěřte, se slaměnou štětkou u políčka s hrachem a zavěšenou na stromech s ovocem, jsem
se setkal ještě loni (rok 2011), někde u malé vesničky, v krajině pod Řípem. Hlouček
turistů zde zrovna debatoval, co vlastně tyhle slaměné štětky znamenají. Hájičky se věšely i na stromy s ovocem a já je pamatuji zavěšené na jabloních při silnici mezi Černolicemi a Řitkou. O ty stromy se tehdy staral pan Mourek. Byla to zajímavá a pro nás
pány kluky velice nebezpečná osoba, která tenkrát k našemu kraji patřila. Projížděl často na kole černolickou
silničkou a své, snad
pronajaté stromy, zvláště
v době,
kdy
ovoce
dozrávalo, pečlivě hlídal a
každý,
kdo
se
zde
pohyboval, se mu zdál
podezřelý. Čímž si, aniž
by si to snad uvědomoval,
zakládal u nás pánů kluků
na veliký problém.
Byl jsem ještě dítě
předškolního věku, když
jsem se svou stejně starou
kamarádkou a naším psem,
šli s mým dědou na trávu
pro králíky na černolická
"Draha." Draha se říkalo
úzké louce, ležící při
silnici
vedoucí
od
"Křížku",
což
je
křižovatka pod Černolicemi, do obce. Součástí
louky byla i alej jabloní
s dozrávajícím
ovocem.
Když jsme přišli ke
"Křížku", děda sňal z
ramene kosu a hrábě a ze
zad proutěnou nůši na
trávu. Potom zvedl ze
6
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země odloženou kosu a několika nacvičenými tahy přejel její ostří brouskem. Rád jsem
dědu při této práci pozoroval a nejraději bych i sám vyzkoušel, zda umím kosu také tak
nabrousit jako on, ale o tom nechtěl děda ani slyšet. A měl tenkrát pravdu. Později,
když jsem již tu možnost měl, jsem se o kosu, nežli jsem získal v broušení potřebný
"grif" několikrát ošklivě řízl. Děda byl jedním z nejlepších sekáčů na vsi a nechyběl
tehdy při kosení žádné louky. Sí-sí-sí, rozezvučela se v pravidelných intervalech při

sekání trávy dědova kosa a já se svou kamarádkou sledoval jak krásně pokládá posečenou trávu do pravidelných řádků. Náhle se za našimi zády ozval hrubiánský hlas. "Kdo
to tady urval to jabko, nakousl ho a zahodil?" Vylekaně jsme se otočili, otočil se i děda,
který přestal kosit. Na silnici stál muž spíše staršího věku,opírající se o kolo. Měl na
sobě černé oblýskané sako, černé kalhoty a na hlavě vyšisovanou, snad kdysi černou
kšiltovku. Z pod kšiltu čepice vyčuhoval modrofialový nos ve tvaru hrušky a oči vysílaly nenávistné a podezíravé pohledy. V ruce držel muž zelené,nakousnuté jablko. Místo
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nakousnutí na jablku bylo silně zahnědlé a i mě bylo jasné, že ho někdo nakousl již
dávno. Můj děda zareagoval. "Moje děti žádná jablka netrhaly, ostatně, je to vysoko a
oni by na ně ani nedosáhly", což byla svatá pravda. "Tak jsi ho utrhl ty, abys okusil zda
jsou zralá a mohl je otrhat pro ty své parchanty", odsekl muž v černém. To však říkat
neměl. Děda byl velice hodný a šikovný chlap, ale jednu vadu měl, dokázal být také
velice vzteklý. Po téhle mužově neomalené větě děda zčervenal ve tváři, praštil kosou a
několika skoky se vrhl k černé, pro nás děti až strašidelné postavě. Muž již na nic nečekal, naskočil na kolo a dupl do pedálů. Kdyby děda chtěl, tak toho muže chytil, ale on
mu dal šanci, aby mohl raději ujet. Kolo odbočilo směrem k Řitce a černá postava na
něm se pomalu zmenšovala a zmenšovala, až zmizela z dohledu. "Nebojte se, to byl jen
sadař pan Mourek", pronesl k nám již uklidněným hlasem děda a ještě pro sebe dodal,
"je to cvok." Když jsem se setkal s panem Mourkem podruhé, bylo mi o pár let více,
dělaly jsme tenkrát s kamarády lumpárny v aleji u silnice, lezli po stromech a házeli po
sobě opadaným ovocem. A bylo to jako tenkrát, černá postava na kole se nepozorovaně
přiblížila, praštila s kolem do "pangejtu" a již jsme měli obávaného běžícího sadaře za
zády. Rozprchli jsme se do stran a pan Mourek pochopil, že nikoho z nás nechytí a tak
nám alespoň sprostě vynadal. Neuvědomil si, že dělá velikou chybu, protože od této
chvíle, jsme si s ním začali hrát hru "na kočku a myš." On byl kočka, ale svou myš, což
jsme byli my a která si nenechala ujít jedinou příležitost provést mu nějakou lumpárnu,
nikdy nechytil. A tahle hra trvala několik let.
Dnes, když vidím zanedbané a umírající pahýly stromů u černolické silnice, padne na
mne lítost. Stromy stále rodí ovoce a lidé ho na podzim otrhají, i když vědí, že díky
hustému provozu může být závadné. Tehdy si vzpomenu na doby, kdy v příkopech
okolo silnice nerostlo trní, tráva byla pokosená a sušila se na seno, které všude kolem
krásně vonělo. Mimochodem sekal ji od Všenor až po Řitku pan Járka z Černolic a to
několikrát za rok. Příkopy nebyly plné odpadků. Naopak, daly se zde natrhat plné hrsti
lučních jahod a kytice nejrůznějších lučních květů a všude poletovali barevní motýli. A
stromy? Ty byly každým rokem v zimě prořezávány. Odřezané větve ležely ve sněhu a
sloužily jako okus pro hladovějící zvěř. V dubnu jsme my, páni kluci, tyhle doběla
ohryzané větve stahali a spálili při pálení "čarodějnic." Náš kraj byl tenkrát plný zajíců,
divokých králíků, ale i bažantů. Divoké prase byla vzácnost. V mokřadu pod topoly u
Černolic každým rokem hnízdily čejky, které kroužily nad krajem. Bylo-li třeba, prováděly se i ochranné postřiky stromů proti škůdcům. Není se proto čemu divit, když
řeknu, že byly většinou obaleny krásným a chutným ovocem, díky kterému se na větve
stromů zavěšovaly hájičky. Takhle se o stromy staral zlý sadař pan Mourek. Nadešel
podzim, měsíc sklizně. O stromy byly opřeny žebříky a česáči, kteří panu Mourkovi
pomáhali,se činili. Očesané ovoce na káře sváželi na louku pod "Novými Dvory" u
Černolic, kde vyrostla sadařská bouda, ve které sadař nocoval a zároveň hlídal načesané
ovoce. Jablka, ale i zimní hrušky se tady vážily a podle druhu plnily do beden a auto je
odváželo do výkupu. Tehdy si ještě každá rodina dělala zásobu ovoce na zimu. Kdo
chtěl, mohl si zde ovoce na zimu koupit. Lidé, kteří neměli zahrady, této možnosti bohatě využívali a tak všechno ovoce, než-li přišly mrazy, většinou zmizelo. Každý si
mohl vybrat jablíčka, která mu chutnala a cena byla opravdu lidová. Já však měl nejraději "panenská jablíčka" z naší zahrádky. Tahle červenozelená jablíčka velikosti něco
mezi golfovým a tenisovým míčkem, plná šťávy, příjemné sladkokyselé chuti, se dala
9
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jíst od září a z našeho sklepa, když se nesnědla dříve, se dala jíst ještě v květnu. Ještě
nyní vzpomínám, jak děda v zimě nosil ze sklepa tahle jablíčka v košíčku. Otíral je do
utěrky a rovnal do misky na stole. V misce se jablíčka orosila, jak byla studená a v té
chvíli mě chutnala nejvíce a tak jsem vždy jedl jedno za druhým. Protože jabloň na zahrádce stále roste, rád si dám tohle jablíčko ještě i dnes.

Podobně, jako se staral pan Mourek o alej stromů při černolické silnici, staralo se o
aleje stromů na mezích mezi poli , ale i o sad za černolickými skalami místní JZD. Také odtud se odváželo ovoce do výkupu a kdo měl zájem, mohl si jablka vybrat a koupit.
Pro nás kluky to byl samozřejmě ráj. Pohybovali jsme se rádi všude, kde se něco dělo a
odtud nás navíc nikdo nevyháněl. Věděli jsme,na kterých stromech jsou ta nejlepší
jablíčka a kdy dozrávají, čehož jsme bohatě využívali. Naše pěší cesta do všenorské
školy vedla přímo středem sadu. A tak jsme si každý den při cestě do školy,po prázdninách v září,nějaké to jablíčko utrhli. O hlavní školní přestávce vozila na vozíčku do
školy prodávat housky učednice z místního smíšeného zboží, jehož vedoucím byl pan
Pěchouček. Houstičky byly ručně pletené, obzvláště vypečené, solené s kmínem. Stojím ve frontě a v kapse žmoulám jednu korunu. Učednice, která se mi líbí se jmenuje
Věruška, dávám jí korunu a ona mi s úsměvem podává dvě housky. Hned se do jedné
zakusuji. Z kapsy vyndám jablíčko utržené cestou do školy a zakusuji se i do něj. Lidičky, to je Vám dobrota!
Čas letí, schyluje se k podzimu. Je ze mne plnoletý mladý muž a můžu si již klidně
zajít do černolické hospůdky na pivko. Kdo to tam sedí v temném koutku? No né, není
to snad, ale ano sadař Mourek. Přesto, že je zde hodně hostů, s ním nesedí nikdo. Upíjí
10
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své pivko a sladkou griotku a jen tak pro sebe si tiše zpívá tklivým hlasem smutnou píseň, jejíž melodii neuvěřitelně protahuje. Po nějaké době zaplatí a vrávoravým krokem
odchází. Venku bere své kolo a opřen o jeho řídítka odchází ze vsi, aby udělal pravidelnou obhlídku aleje ovocných stromů. Dodnes mě mrzí, že jsem mu tenkrát neposlal
panáka jeho oblíbené griotky na usmířenou. Od té doby jsem ho již nikdy neviděl a
když jsem se vrátil z vojny, o alej stromů při černolické silnici již nikdo nepečoval.
Dvořák Ant.

Dotazníkové šetření
Účel šetření: Podklady pro zpracování Strategického plánu rozvoje obce
Řitka.
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vás oslovit jménem obce Řitka. V současné době zpracováváme Strategický plán rozvoje obce. Tento dokument by měl sloužit jako podklad pro rozhodování o dalším směřování vývoje obce, o konkrétních projektech a aktivitách obce
v nejbližších letech i v dlouhodobějším horizontu. Tento dokument bychom rádi vytvořili nejenom na základě práce odborníků, ale také za Vašeho přispění. Budeme rádi, pokud si najdete čas pro jeho vyplnění, čímž přispějete k nalezení a specifikaci vhodných
opatření, stanovení hlavních směrů rozvoje obce.
Není-li uvedeno v dotazníku jinak, odpovězte na položené otázky zaškrtnutím odpovědi, která Vám nejvíce vyhovuje, popřípadě doplňte vlastní komentář. Dotazník je
anonymní – získaná data budou hromadně zpracována statistickými metodami bez sledování Vaší identity.
Vyplněný dotazník prosím odevzdejte nejpozději do 5.12. 2012 na úřadu obce do
připravených sběrných boxů. Dotazník je možno zaslat také naskenovaný elektronicky
na adresu ksir@kpwproject.cz.
Předem Vám děkujeme za spolupráci.
Mgr. Kamil Abbid - starosta obce Řitka

Pokud vyplníte dotazník, vystřihněte ho ze Zpravodaje, spojte
stránky k sobě a odevzdejte na OÚ.
DĚKUJEME.
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Stupnice pro hodnocení otázek:

1 = velmi spokojen, 2 = spokojen, 3 = spíše spokojen, 4 = spíše nespokojen,
5 = nespokojen, 6 = velmi nespokojen
Jak jste spokojeni s následujícími oblastmi v obci?

Hodnocení

1

2

3

4

5

6

Kvalita bydlení
Možnosti pro výstavbu nových rodinných domů
Možnosti nakupování
Dostupnost zdravotní péče
Údržba veřejné zeleně
Životní prostředí v obci
Bezpečnost v obci
Bezpečnost silničního provozu v obci
Kvalita cest a chodníků v ulicích
Nakládání s odpady, jejich třídění a recyklace
Veřejné osvětlení
Dostupnost hromadnou dopravou (autobus+železnice)
Příležitosti pro podnikání
Úroveň školských zařízení (MŠ)
Úroveň sportovního vyžití
Úroveň kulturního vyžití
Úroveň nabídky vyžití pro rodiny s dětmi v obci
Práce úřadu obce Řitka
Komunikace s úřadem obce Řitka
Co považujete jako hlavní přednost naší obce? Prosím vypište:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Co považujete jako hlavní nedostatek obce, co Vám nejvíce vadí, a rádi byste změnili? Prosím vypište:

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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Na které oblasti by se obec měla do budoucna soustředit?
Zaškrtněte maximálně 5 odpovědí
Dopravní situace v obci

Údržba silnic, chodníků a parkovacích ploch

Sportovní vyžití v obci a okolí

Nakládání s odpady a jejich třídění

Rozvoj školských a mimoškolských zařízení

Investice do technické infrastruktury obce

Kulturní vyžití v obci

Spoluúčast veřejnosti v péči o živ. prostředí

Úroveň bydlení včetně okolí obce

(ČOV, kanalizace, vodovod, aj.)

Dostupnost zdravotní péče

Propagace obce

Bezpečnost v obci

Zapojování občanů do rozhodování, komu-

Možnost podnikání

Provoz a výkon obecního úřadu Řitka

Kvalita prostředí obce – čistota vzduchu,

nikace s občany

hluk, dostatek zeleně, vodních prvků, upravená veřejná prostranství

Jiná oblast (uveďte): .......................................................................................................................
Preferovaný způsob řešení: ............................................................................................................

Jak se v posledních 2 letech změnil charakter obce Řitka?
Výrazně zlepšil

Mírně zlepšil

Zůstal stejný

Mírně zhoršil

Výrazně zhoršil

Co podle Vás nejvíce zhoršuje kvalitu životního prostředí v obci?
Zaškrtněte maximálně 3 odpovědi
Znečištěné ovzduší

Nepravidelná a nedostatečná intenzita odvážení odpadků

Bezohlední občané

Topení tuhými palivy

Automobilová doprava
Černé skládky

Nedostatek zeleně v

Nedostatek kontejnerů na tříděný odpad

S kvalitou životního prostředí jsem spokojen

obci

Jiné (uveďte): .................................................................................................................................
Preferovaný způsob řešení: ............................................................................................................

Jsou problémy s čistotou obce? Pokud ano, jaké Vás trápí nejvíce?
Zaškrtněte maximálně 2 odpovědi
Nedostatečný úklid ulic

Znečištěná veřejná prostranství

Nedostatečná údržba veřejné zeleně

Neshledávám problémy s čistotou obce

Nezájem o pořádek ze strany spoluobčanů

Nepořádek v okolí kontejnerů

Jiné (uveďte): .................................................................................................................................
Preferovaný způsob řešení: ............................................................................................................
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Jaké jsou případné problémy s automobilovou dopravou na území obce Řitka?
Zaškrtněte maximálně 2 odpovědi

Vysoká frekvence osobní dopravy

Přechody pro chodce

Vysoká frekvence nákladní dopravy

S automobilovou dopravou na území obce

Problémy s parkováním v obci

Absence popř. nevyhovující stav chodníků

Problémy s bezpečností silničního provozu

nejsou žádné závažné problémy

Jiné (uveďte): .................................................................................................................................
Preferovaný způsob řešení: ............................................................................................................

Pokud cestujete autobusem, je současný jízdní řád vyhovující:
ano

ne

Pokud zaškrtnete ne, vypište připomínku: .......................................................................................
......................................................................................................................................................

Ve které z místních komunikací by měly být v nejbližších letech prioritně řešeny:
- povrchy vozovek

Prosím vypište 3 názvy ulic, které dle Vašeho názoru vyžadují největší pozornost:
1) ...................................................................................................................................................
2) ...................................................................................................................................................
3) ...................................................................................................................................................

- povrchy chodníků

Prosím vypište 3 názvy ulic, které dle Vašeho názoru vyžadují největší pozornost:
1) ...................................................................................................................................................
2) ...................................................................................................................................................
3) ...................................................................................................................................................

Jakým způsobem byste si přáli získávat informace z obecního úřadu Řitka?
Zaškrtnout můžete maximálně 2 odpovědi
Z úřední desky, příp. vývěsek

Z obecního rozhlasu

Formou občasníku do poštovní schránky

Z internetu

SMS zprávy

Jiné: ....................................................................

Jste spokojeni s informovaností o práci obecního úřadu Řitka a jeho akcích?
ano

ne

Pokud zaškrtnete odpověď ne, vypište: ...........................................................................................
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Využívá Vaše domácnost připojení k internetu?
ano

ne

Jste spokojeni se současným připojením k internetu?
ano

ne

Na které aktivity v oblasti sportu a volnočasových aktivit by se měla obec zaměřit?
Zaškrtnout můžete maximálně 2 odpovědi

Výstavba dalších dětských hřišť a koutků

Výstavba multifunkčního sportoviště

pro rodiče s dětmi

Využití zámku Řitka pro kulturní a volnoča-

Vybudování cyklostezky v katastru obce

sové aktivity obyvatel obce

Jiné (uveďte): ..................................................................................................................................
Preferovaný způsob řešení: ............................................................................................................

CHARAKTERISTIKA RESPONDENTA
Pohlaví:
Muž

Žena

Věk:

méně než 18

18 – 24 let

60 – 69 let

70 a více let

25 – 29 let

30 – 39 let

40 – 49 let

50 – 59 let

Jaký je Váš pracovní poměr?
Student/ka

Důchodce/důchodkyně

Podnikatel/ka

V invalidním důchodu

Zaměstnanec/kyně

V domácnosti, na mateřské dovolené

Nezaměstnaný/á

Jiné

Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání:
Základní

Vyučen

Vysokoškolské

Střední bez maturity

Jaké je složení Vaší domácnosti:
Jednotlivec

Rodiče s dítětem/dětmi

Vícegenerační domácnost

Jiný typ

Životní úroveň Vaší domácnosti:
Velmi dobrá

Dobrá

Špatná

Jak dlouho v obci bydlíte?
Více než 20 let

5 až 20 let

Střední s maturitou

Vyšší odborné

Manželé nebo partneři žijící bez dětí

Velmi špatná

Nevím/bez odpovědi

Méně než 5 let

Bydlíte v obci od narození?
ano

ne

Budeme rádi, pokud nám na zvláštní list uvedete Vaše další náměty a připomínky
k rozvoji obce Řitka.
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