Zpravodaj obce Řitka - č.10/2012

Je vlastností hlupáků vidět "cizí chyby" a na své vlastní zapomínat!
Cicero.

Informace z OÚ
Výsledky voleb do zastupitelstva Středočeského kraje konané ve dnech
12.10.2012 -13.10. 2012 :
1)
2)
3)
4)

ODS
TOP 9
KsČM
ČSSD

63 hlasů
58 hlasů
36 hlasů
31 hlasů

Dotazy čtenářů
V souladu s požadavky občanů-čtenářů Zpravodaje obce Řitka, zavádíme novou rubriku "Vy se ptáte - my odpovídáme". V rámci této rubriky budeme publikovat nečastější, či nejzajímavější dotazy čtenářů a odpovědi ze strany redakce či jednotlivých zastupitelů.
V tomto čísle budou publikovány dotazy s z poslední doby, které se převážně týkají
stavebních aktivit obce a dopravy, některé dotazy jsou zcela seriozní některé lze považovat za "vážné-nevážné", nicméně pokusíme se zodpovědět všechny.

Dotazy týkající se průběhu oprav chodníků
Dotaz:

Budou zasypány okraje chodníků?
Bude se zámková dlažba zasypávat?
Kdy už to bude hotové?
Odpověď: Akce oprava stávajících chodníků je realizována na základě poskytnuté
dotace z prostředků Středočeského kraje (konkrétně z programu FROM), který má stanovená kritéria a obec je musela zohlednit při zadávání výběrového řízení a rozsahu a
způsobu zhotovení. Tudíž než proběhly veškeré odvolací lhůty pro neúspěšné uchazeče
výběrového řízení uběhlo poměrně dost času a proto se začínalo s akcí až v půlce srpna,
přičemž akce oprav byla technicky i časově koordinována s generální opravou komunikací Líšnická a na Návsi.
S ukončením oprav se počítá k 31.10.2012 Do této doby budou zasypány jak
okraje chodníků, tak i zasypána zámková dlažba s konečným strojovým zhutněním.
Teprve poté bude dílo převzato obcí. Do této doby bude provedena ještě nová pokládka
již položené zámkové dlažby v průchodu od samoobsluhy k poště a chodníku na návsi
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ke kapličce, kde byla zjištěna nekvalitní pokládka, kterou obec nepřevezme a zhotovitel
je povinen na své náklady provést opravu.
Dotaz:
Proč je parkovacích míst před poštou tak málo?
Odpověď: Tento dotaz je vskutku zajímavý. Pokusme si trochu osvěžit paměť. Parkovací místo před opravou nebylo před poštou ani jedno, pokud zde někdo parkoval,
tak stál na chodníku a porušoval dopravní předpisy. Navíc tím ohrožoval chodce a blokoval vchod do obecního úřadu. Našli se i takoví "experti", kteří vhazovali dopisy do
poštovní schránky přímo z okénka svého vozu, aniž by se obtěžovali vystoupit. Byla
vybudována 3 parkovací místa s dostatečnou rezervou. Tato místa jsou primárně určena
pro návštěvníky OÚ a teprve pak pošty. Česká pošta, s.p. se navíc odmítla jakýmkoliv
způsobem podílet na vybudování parkovacích míst (ať již přímou investicí, formou
spolupodílnictví, či alespoň nájmem pozemku) pro své zákazníky. Dále je třeba připomenout, že kromě procházejících chodců navštěvují OÚ i rodiče s malými dětmi, či senioři a ti se musí na chodníku před budovou pohybovat bezpečně, aniž by byli ohrožováni, či omezováni méně odpovědnými motoristy. Samozřejmě v souladu s pravidly
silničního provozu je možné i podélné parkování přímo na kraji komunikace, za dodržení podmínky zajištění průjezdu ostatních vozidel (s výjimkou míst zákazu stání, zastavení a zastávek autobusů).
* V této souvislosti je nutno zmínit skutečnost, Česká pošta s.p., obci Řitka za nájem
části budovy OÚ za celou dobu její činnosti dosud nezaplatila ani jednu korunu. Touto
záležitostí jsem začal zabývat po svém nástupu do funkce a v nejbližší době by Česká
pošta a.s. měla zaplatit dlužný nájem za 3 roky zpětně (víc jim příslušný pr.předpis neumožňuje). Bohužel se nejedná o nijak závratnou sumu, neboť vůči obcím Česká pošta
s.p. uplatňuje poměrně účinnou taktiku, tj. že mohou provozovnu zrušit v případě vyšších požadavků ze strany pronajímatele tj.obce, což plně koresponduje s jejich strategií
rušení poboček v menších obcích. Z tohoto důvodu se raději spokojíme s jejich obvyklou taxou ( i tak je to lepší než dosavadní "velké nic").
Dotaz:
Proč není dlažba proložena barevnou dlažbou, či alespoň nájezdy?
Odpověď: Byla použita univerzální dlažba a snahou bylo v rámci poskytnuté dotace,
co nejlépe využít tyto prostředky. Vzhledem k tomu, že stav "chodníků" před opravou,
kdy většina z nich se jich před opravou spíše musela spíše vypátrat,byl velice tristní,
bylo primární hledisko funkčnosti a zejména odvedení dešťové, či prosakující povrchové vody a nikoliv hledisko estetiky, nehledě na skutečnost že dlažba z tzv. probarveného betonu je výrazně dražší. Co se týče vjezdů tam jsme se velice často potýkali s velice různorodými požadavky jednotlivých vlastníků dotčených nemovitostí, které není
možné zcela uspokojit. Navíc probarvovaný beton je obvykle méně odolný vůči posypu
solí v zimních měsících.
Dotaz:
Proč koupili tu nejlevnější zámkovou dlažbu?
Odpověď: Pokud bych však měl tento dotaz shrnout, mohu říci zejména tolik, že jsem
velmi rád, že se vůbec podařilo pro obec zajistit dotační prostředky na opravu již téměř
"neexistujících" chodníků a jestli jsou šedivé či barevné není v daný moment podstatné.
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Rozhodně jsem však nucen kategoricky odmítnout, že se jedná o tzv. nejlevnější dlažbu, samozřejmě pokud tazatel/ka má za bernou minci informaci typu "jedna paní povídala", pak je jakákoli debata těžká. Co se týče volby tvaru dlažby (v tomto případě použitého tvaru "I") vycházelo se zejména z požadavku na pevnost skladby položené dlažby, neboť chodníky jsou v řadě míst určeny i pro pojíždění automobilů a těmto požadavkům nejvíce vyhovuje použitý tvar dlažby.
Dotaz:
Proč to mají před OÚ hezké a jinde ne?
Odpověď: Tento dotaz zřejmě pochází z období zahájení prací, které skutečně započaly před budovou OÚ Řitka. Nevím, zda jde tazateli/tazatelce o vysvětlení časové
souvislosti, či o vyjádření domněnky, že si to OÚ zvelebuje ve svém okolí na úkor
ostatních. Každopádně v tom nehledejme žádné záhady. Před OÚ byly práce zahájeny
z časových a technologických důvodů. Jednalo se zejména o skutečnostech, že byly
koordinovány dvě akce, a to oprava chodníků a oprava silnice a jaksi nebylo dost dobře
možné ignorovat technologické postupy. Navíc jak pošta, tak OÚ byly stále v provozu,
tudíž bylo nutné minimalizovat dobu omezení návštěvníků OÚ a pošty. Dále je nutno
připomenout, že stanovená dopravní omezení byla časově ohraničená, nehledě na skutečnost, že bezprostředně v blízkosti úřadu jsou dvě autobusové zastávky.
*V této souvislosti bych rád poděkoval majitelům pozemků panu Ludvíku Filípkovi a
pánům Petru a Pavlovi Zemanovým za umožnění zřízení a provozu náhradní zastávky
autobusu l. 318 a 448 na jejich pozemcích.
Dotaz: Proč nebyli cestující včas informováni o změně zastávky autobusu 448 a 318?
Odpověď: Za tento dotaz děkuji, neboť je to pro mne příležitost vysvětlit příčiny pondělních zmatků při prvním dnu výluky uvedených spojů. Nesmírně mne mrzí problémy
cestujících, nicméně v tomto ohledu je však obec zcela bez viny. Pokusím se vysvětlit
celou anabázi. Při projednávání oprav komunikace (uzávěrky, přemístění stanic, vedení
spojů, dopravní značení atd.) jsem v červnu svolal k jednání na OÚ všechny dotčené
subjekty. Jednání se kromě zástupců investora účastnili, zástupci zhotovitele, odboru
dopravy MÚ Černošice, smluvního přepravce (fa. Martin Uher) a technického dozoru
investora. Z jednání se omluvil zástupce DI PČR Praha venkov (ten pověřil zástupkyni
odboru dopravy MÚ Černošice, aby jej zastoupila) a ROPIDu, tj. organizátora dopravy,
který v rámci omluvy uvedl, že si vše vykomunikuje s dopravcem. Na jednání byly dohodnuty předběžné termíny, dopravní značení, tzv. DIO a i umístění zastávek + další
technikálie. Poté, co se přiblížil termín dočasného zrušení zastávek a byla zřízena zastávka náhradní s panelovým nástupištěm, a to dle dispozic a za účasti zástupce dopravce,s tím, že od následujícího pondělí (tj.27.8.2012) bude zahájeno náhradní vedení
autobusů, se mi v pátek 24.8.2012 v poledne telefonicky ozval p. Jirota, dispečer dopravce, tj. firmy Martin UHER, s tím, že od ROPIDu nedostal žádnou informaci a že o
ničem neví (*pozn. na okraj – pověřený pracovník firmy Uher navrhoval a schvaloval
umístění náhradní zastávky i termín jejího využívání) a že tedy zastávky budou zrušeny
bez náhrady. Po "bouřlivější" výměně názorů s p. Jirotou, se mi podařilo v pátek pozdě
odpoledne nejprve sehnat vedoucího příslušného odboru společnosti ROPID a následně
i odpovědného pracovníka, který sice byl na dovolené (ovšem měl smůlu, omylem mi
vzal mobil). Poté, co byla celá záležitost vyjasněna a zjištěno, že není žádný skutečný
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problém (vše bylo dle dispozic navíc schváleno Policií ČR a odborem dopravy MÚ
Černošice) byl jsem ujištěn, že s dopravcem již bylo vše dohodnuto a věc je vyřízena.
V sobotu jsem provedl namátkovou kontrolu náhradní zastávky, kde již byla vyvěšena
informace a náhradní jízdní řád. Byl jsem však poněkud konsternován, když jsem se
v pondělí ráno dostavil na obecní úřad a zjistil, že na původních zastávkách není od
ROPIDu žádná informace a postává tam několik zmatených cestujících. Těm jsme společně s místostarostou poskytli ústní informaci o změnách v dopravě. Poté jsem se spojil s ROPIDem, kde pracovníci žili v sladkém přesvědčení, jak je vše krásně zajištěno a
nechal si zaslat na OÚ kopii informace o změně dopravy, kterou ROPID nevyvěsil. Tuto kopii neprodleně po obdržení vyvěsil místostarosta Dvořák, takže na další spoje již
cestující byli řádně informováni (byť jen v černobílém provedení). Jen pro zajímavost
jsem sledoval, kdy tedy bude organizátorem dopravy vylepena jejich informace a stalo
se tak až v pondělí v 15 hodin odpoledne. V mezičase jsem si vyslechl řadu výtek a invektiv některých občanů, včetně "přespolních", o své nekompetentnosti, blbosti, lenosti, neschopnosti apod., nicméně chyba nebyla na "našem přijímači". Dopravní obslužnost obce hradí ze svých prostředků a tyto částky nejsou malé, tudíž by tomu měla odpovídat i poskytnutá služba a její kvalita a včasnost.
Takže toto je suma sumarum vysvětlení causy náhradních zastávek linky autobusu 318
a 448.

Dotazy k tématu chodníky "vážně-nevážně"
Dotaz:
Proč se dělají chodníky, když po nich stejně nikdo nechodí?
Odpověď: Rozhodně nikoho nechceme omezovat v jeho volbě chodit např.bahnem,
bosou nohou v ranní rose, či "za vozem" po silnici, nicméně dosavadní poznatky hovoří
o běžném využívání opravených chodníků (byť ještě ne zcela hotových) řiteckými občany a jejich převážné spokojenosti. Navíc pokud je chodník evidován jako chodník,
byť to v Řitce před jejich opravou tak nevypadalo, pro obec z toho vyplývá odpovědnost vlastníka, za případné úrazy a s tím související odpovědnost za vzniklé škody na
zdraví a majetku. I z tohoto důvodu je tedy očividné, že je lepší mít obecní chodníky
v pořádku, než naopak.

Dotazy k tématu hřiště
Dotaz:
Jak bude fungovat multifunkční hřiště (zavírání otevírání a určení pořadí
hry)?
Odpověď: Jak již bylo v minulosti veřejnosti prezentováno, hřiště se staví za přispění
grantu Nadace ČEZ v rámci programu "Oranžová hřiště". Pro příjemce grantu je stanovena řada pravidel, které je povinen dodržovat a od toho se odvíjí i fungování hřiště.
Jedná se zejména o jeho bezplatné zpřístupnění veřejnosti (samozřejmě v rámci schváleného provozního řádu), hřiště bude otevřeno od ranních do večerních hodin, kdy bude
uzamčeno. Co se týče pořadí hry, to je skutečně na samotných uživatelích, neboť rozdíl
od obyčejného přírodního hřiště je pouze v použití umělého povrchu, oplocení a možnosti uzamčení. Je možnost umístit přímo na hřišti listinu-pořadník, do které se zájemci
budou zapisovat, nicméně toto zřejmě vyplyne ze samotné praxe a zájmu uživatelů.
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Dotaz:
Kam se přesune dětské hřiště a zda bude oplocené?
Odpověď: Oproti původní představě a záměru, kdy měl být přemístěn jen jeden dětský herní prvek, bylo na základě návrhů, námitek a připomínek vlastníků sousedních
pozemků nutno demontovat celé dětské hřiště a přemístit jej. Dětské hřiště pak bylo
projekčně zahrnuto do výstavby multifunkčního hřiště a projde celou schvalovací procedurou stavebního úřadu a KHS (Krajské hyg. služby). Navíc tím, že zařízení hřiště je
z přírodního materiálu a začalo již jevit známky opotřebení, tak v rámci rekonstrukce
bude provedena renovace a oprava většiny herních prvků, aby nedošlo ke zranění hrajících si dětí.
Z důvodu, že se dětské hřiště dostalo dispozičně jinam než původně, je nutné jej oplotit,
což byl tak jako tak záměr obce již u původního dětského hřiště, jednak z hledisko bezpečnosti dětí samých, tak i z hlediska hygieny (tj. minimalizace kontaktu zejm. se psy a
kočkami). Navíc v rámci prováděného oplocení dětského hřiště bude provedeno i oplocení na zahradě mateřské školy, tak aby děti rozjařené hrou, či "rození průzkumníci"
nevběhli pod vozidla zásobování zajíždějící do areálu MŠ.
Dotaz:
Kde je volné prostranství pro pobíhání psů.
Odpověď: V současné době nikde. V obci je naopak vyhláškou volné pobíhání psů
zakázáno. Obec nemá odpovídající pozemek ve vlastnictví, který by podobnou aktivitu
psům umožňoval a přitom byly zajištěny veškeré související hygienické, technické a
bezpečnostní požadavky. Vzhledem k dosažitelnosti možnosti volného pohybu psů
mimo intravilánu obce (louky, pole), však tento problém nevnímáme jako nijak zvlášť
naléhavý.
Dotaz:
Byla jsem řidičem autobusu informována, že od 19. září má být na 6 týdnů
uzavřena Strakonická a zastávky, že budou zrušeny, nic se neděje nevíte o tom něco?
Odpověď: Ano. Je to pravda od 19.9.2012 byla plánována kompletní uzavírka R 4 ve
směru na Mníšek pod Brdy, s tím že dle zhotovitele, resp. jeho zástupce měly být zrušeny bez náhrady zastávky Líšnice hl. silnice a Řitka hl. silnice, vše ve směru na Mníšek p. Brdy) a navíc sjezd a nájezd z/na R 4 - Řitka. Jak se již stalo "pěknou tradicí",
obec byla informována 13 dní před samotnou uzavírkou a na 12 . 9. (tj. 6 dní před uzavřením) byli starostové dotčených obcí za účasti dopravní police, zhotovitele odboru
dopravy KÚ a MÚ Černošice, ROPIDu a dopravce pozváni na jednání na krajský úřad.
Tam nám bylo celkem ultimativně sděleno,"že zastávky se ruší, silnice se uzavírá a
žádná řeč se nevede". Tento postup byl ze strany mé i starostky Líšnice důrazně odmítnut, navíc s tím, že případnou a naprosto neodpovídající nouzovou objízdnou trasu pro
bus 321 i 320 (Líšnice, Klínec, Jíloviště) by obce po celou dobu hradily z vlastního
rozpočtu, neboť investor s těmito náklady v zadávacím řízení nepočítal a linka 317 by
se ve směru na Mníšek a dále na Dobříš pro naše obce zcela zrušila. Navíc všichni zúčastnění s výjimkou starostů dotčených obcí, bagatelizovali vznesené námitky o nezohledněném nárůstu individuální dopravy přes obě obce a s tím spojeným rizikem pro
řidiče i chodce.
Poté co jednání na KÚ k ničemu nevedlo (kromě výměny dlouhé řady osobních invektiv) jsem se dohodl se starostkou Líšnice, že sestavím dopis, za obě obce, jenž ona
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spolupodepíše, kterým jsme se následně obrátili na ministra dopravy se stížností na postup investora i zhotovitele, na celkovou nepřipravenost akce, neexistenci variantních
řešení (např. etapizace oprav, či možnost pojíždění autobusů po opravovaných plochách) a zejména na absolutní nezajištění náhradní dopravy ve směru z Prahy nejen pro
dojíždějící osoby za prací, či podnikáním, ale i pro děti a mládež dojíždějící do základních škol, či gymnázia a učiliště na Dobříši. Ministr dopravy našim námitkám vyhověl
a ministerstvo dopravy doposud nevydalo souhlas s uzavírkou komunikace R 4 za účelem plánované opravy, rovněž i ŘSD (paradoxně coby investor) nyní požaduje od zhotovitele zajištění náhradních zastávek.
Celá causa pokračovala jednáním na MD svolaném na 11.10.2012, za účasti několika
odborů MD, MV,ŘSD, zhotovitele a obce Řitka, kdy se dospělo ke kompromisnímu
řešení, kdy bylo vyhověno námitkám obce Řitka a dopravní omezení bylo zregulováno
cca na 14 dnů z původní lhůty uzavírky více jak 6 týdnů. Čili dopravní řešení bude vypadat následujícím způsobem. Komunikace R 4 ve směru na Příbram bude uzavřena
v obou pruzích (počátek; cca na úrovni Klínce, resp. před čerpací stanicí Benzina,
ukončení; za exitem Řitka), omezení však nebude platit pro pravidelnou autobusovou
linkovou dopravu, která bude projíždět a opravovaným úsekem až do doby pokládky
živičného povrchu, přičemž budou zastávky Líšnice a Řitka zachovány v plném provozu. Po dobu pokládky živičného povrchu a finálních prací tj. na dobu maximálně 14
dnů bude zaveden náhradní autobusový provoz zřejmě po trase autobusu l. 318-Klínec,
Líšnice, Řitka). I když se i tak jedná o nepříjemné omezení provozu pro cestující ve
směru z Prahy (provoz ve směru do Prahu je beze změny), přeci jen se úsilím obce podařilo jej minimalizovat na relativně přijatelnou úroveň. Veškeré informace o změnách
dopravy by cestující měli obdržet od organizátora přepravy tj. společnosti ROPID a
přepravce (Martin Uher), obec sama bude svou cestou rovněž občany informovat prostřednictvím vývěsek a webových stránek obce. Předběžně dle dohody z Ministerstva
dopravy se počítá se započetím prací na R 4 po 22.říjnu 2012.
Na dotazy odpovídal starosta obce – Kamil Abbid

Anonymní dotazy:
Proč pan Dvořák tak rád vzpomíná na JZD a na totalitu vůbec ? Sice hezky píše, ale
nic víc. Raději by měl své vzpomínky sepsat do nějaké kroniky.
Chybí nám ve zpravodaji více informací o všem co se děje v naší vesnici, ani mě už nebaví ho číst.

Na hrubý pytel, hrubá záplata!
Když, nám někdo nepadne do oka a naše mysl je k němu naplněna nenávistí a chybí
argumenty, jak se takovému člověku pomstít, pomůže osvědčená metoda. Takovému
člověku se nasadí "psí hlava", v dnešní době nejlépe komunistická (nevím však zda to
6
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po nynějších volbách na lidi stále zabírá), k tomu se dodá ještě něco o nicnedělání nenáviděné osoby a pomsta je na světě.
Takto to dopadne když začne své myšlenky rozvíjet zamindrákovaný, závistivý a ještě k tomu chorobně podezřívavý "člověk". Význam názvu mého článku uvedeného ve
zpravodaji "Pole v našem kraji, aneb jak se tenkrát na vesnici žilo", pochopí snad každý. Jedná se o minulost (historii), tedy o to co kdysi bylo. A JZD, s kterým měli někteří
lidé zkušenosti špatné a jiní naopak zase dobré, do historie vesnice rozhodně patří. Až
dodnes jsem však nevěděl, že se o ní nesmí psát. Jednu totalitu zakazující svobodu projevu jsem již přežil. A tak nyní začínám mít strach a obavu, zda se náhodou, někde,
pomalu a nepozorovaně nerodí totalita nová.

Zpravodaj a informace.
Zpravodaj se snažím psát tak, aby informoval o důležitém dění v obci, aby poučil,
případně pobavil své čtenáře. Zpravodaj je vydáván jako měsíčník a rozsah informací
tomu odpovídá. Zdrojem informací je i zasedání zastupitelstva obce, na která však nikdo nechodí, internetové stránky obce, ale i čtení dokumentů vyvěšených na úřední
desce obce.
A ještě malý dodatek. "Svoje rodiče, čas, místo a dobu, do které jsme se narodili, si
žádný z nás sám nevybere."
Dvořák Ant.

Co bylo důvodem pro zbudování odvodňovacího žlabu/ retardéru na křížení ulic Líšnická a ulice U Školky ?
Na dotaz odpovídá zástupce zhotovitele Dálniční stavby Praha, a s. - Jan Jiroušek,
vedoucí, stavby
Pro nás, jakožto zhotovitele bylo toto řešení limitováno požadavky objednatele či
stavebního dozoru, nicméně zvolené řešení s námi bylo obšírně a kvalifikovaně konzultováno.
Potřeba odvodňovacího řešení v dané lokalitě je zřejmá, ulice U Školky nemá odvodňovací prvky. Zvláště při silnějších deštích, kdy veškerá srážková voda teče dolů
spádem ulicí U Školky se tento nedostatek projeví tak, že velký objem vody dešťových
vod vtéká do ulice Líšnická a následně natéká do domů při levé straně ulice (směrem
od Pražské ulice k autobusové zastávce). V tomto křížení ulic a odtud směrem k autobusové zastávce byl navíc jednostranný příčný spád právě k zastavěné straně ulice, tudíž odvodňovací příkop na pravé straně ulice byl naprosto zbytečný. Po vyfrézování
vozovky a následné pokládce se nám sice podařilo polovinu vozovky tzv."překlopit" ,
avšak následný vydatný déšť prokázal, že opatření není dostatečné a voda z ulice U
Školky nadále teče masivně podél obrub na levé straně ulice Líšnická. Efektivní, levné
a jednoduché řešení by bylo zbudování uliční vpusti na rohu ulic Líšnická a U Školky,
čemuž navíc nahrává poloha původní kanalizace vedoucí při pravé straně ulice Líšnická. Tato kanalizace, resp. to, co z ní pod povrchem vozovky zbylo, je však tvořená
směsí původních betonových trub různých profilů a velikostí, na mnoha místech zcela
zborcená, nebo chybí v důsledku prací prováděných v minulosti, zejména v souvislosti
7

Zpravodaj obce Řitka - č.10/2012

s plynofikací,kanalizací či vodovodem a nejprve by se musela poměrně nákladně rekonstruovat. Pro nás bylo v této souvislosti velice "zajímavé a neobvyklé", že zmíněné
betonové roury (které byly ještě zachovány v celku) jsou velice často osazeny se značnými mezerami, což se později vysvětlilo po větším odkrytí povrchu, kdy bylo vidno,
že předchozí stavebník použil v minulosti roury různých velikostí i materiálů.
Dalším možným opatřením je tedy žlab. Mimo skutečnost, že se jedná o poměrně
levné řešení je tento prvek velmi dobře udržovatelný. Zatímco vpusti povrchové kanalizace jsou velmi často zanesené, lidé do ní pouští různé přepady, ucpávají se listím,
inertními posypovými materiály apod., je řešení odvodnění žlabem velmi transparentní
a údržba i čištění je snadné. Navíc v dnešní době instalací retardérů zejména u školek a
škol je právě v ulici U Školky – tj. přímo u mateřské školky více než tématické a navíc
potřebné. Volba materiálu padla na žulové kostky, což je sám o sobě prakticky nezničitelný materiál. Komplikované je v tomto případě, ale jeho spojení ve fungující celek. V
tomto případě byly kostky usazeny do betonového lože a následně byla aplikována zálivka provzdušněným betonem s upravenou frakcí kameniva. Provzdušněný beton je
druh betonu, který je schopen odolávat po větší dobu než u betonu normálního chemickým rozmrazovacím látkám. Po celou dobu provádění je velmi důležitá technologická
kázeň, ke které mimo jiné patří i nepojíždění kostek do vytvrdnutí zálivky. Přes veškerou naši snahu o zabránění přejíždění nehotového žlabu (instalaci přejezdu, zábran, dopravního značení a ve finále i hromad štěrkodrti), bohužel k pojíždění budovaného žlabu od nedisciplinovaných řidičů stejně docházelo. Tato zdánlivá maličkost se projeví
nikoli hned, ale po pár zimách, kdy vzniklými trhlinkami vniknuvší voda pod kostky
zmrzne a kostky se uvolní. Pak bude zajímavé, zda tito nedisciplinovaní řidiči, budou
též prvními stěžovateli.
Neobvyklý je rovněž také tvar žlabu. Kyneta je propadlá vůči stěnám žlabu a žlab
není v ose. Je tomu proto, že je situován napříč komunikací ve svahu. Aby kapacitně
pojal obrovskou plochu nad ním, nemůže to být ocelové tzv. "účko", na které jsme
zvyklí, nýbrž otevřený žlab. A aby bylo možné jej projet bez poškození vozidla, musí
mít tento tvar, tím spíše, že žlab v této lokalitě vzhledem k pohybu předškolních dětí
funguje zároveň jako retardér. Samozřejmě se může najít vozidlo, které bude natolik
nízké, že si tzv. může "škrtnout" ale toto se může stát i řidiči běžného automobilu nepoužívajícího dostatečně svůj rozum, kdekoli na našich silnicích v České republice osazených běžnými nadúrovňovými retardéry.

94. výročí vzniku samostatného
Československého státu.
Vážení občané 28. října oslavíme již 94. výročí vzniku samostatného Československého státu.
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Přenesme se proto, v pár řádcích vybraných z knihy "Drsný střed Evropy", kterou
napsal spisovatel a publicista Zdeněk Čech, do roku 1918, kdy se začaly tvořit nové
dějiny našeho nově vzniklého státu.
Copak jste neslyšeli jméno Vondruška? Vilém Vondruška, v roce 1891 za Jubilejní
výstavy nadporučík, za světové války hejtman a nyní po Československu setník? Na
Jubilejní zachránil svou smělostí a rozvahou posádku balonu Kisibelka. Jinak by tenkrát všichni uhořeli. Za války se jako stíhač proslavil na italské frontě. Takových aviatiků máme málo. Letci v c.a k. armádě byli většinou Němci, občas Maďaři. Češi jen
výjimečně. Ale Vondruška prý skvělý pilot byl a nepochybujte o tom! Navíc je to elegán, prošedivělé skráně, třiapadesát let, ale pořád štíhlá figura a fešácký knír. Dámy ho
milují. Zaváděl tady nové tance – americký charleston a two step, a když se vrátil
z fronty, prohlásil, že nyní buď pro republiku padne, nebo jí zajistí "létadla". Doveze je
z Chebu! V Chebu jsou jediná použitelná vojenská letadla v Českém království, anebo
už přece líp a správně – na území Československa.
Výprava nebyla příliš početná. Nějakých sto či sto dvacet, nanejvýš sto padesát
mužů. Ale se skvělou výzbrojí – s puškami, granáty, s bohatstvím munice a nejméně
s patnácti kulomety! Konzervy a chleba jim na cestu osobně zajistil "muž 28. října"
Alois Rašín. Vyrazili na Cheb někdy kolem 10. listopadu 1918 a nikdo o té akci nesměl
vědět. Na peróně nádraží, prý smíchovského, stála jen hrst politiků z Národního výboru
a šeptala: "Zlomte vaz, bratři!"
Jízda byla pomalá, u mostů vlak zastavoval a vojáci zjišťovali, jestli nejsou pilíře
podminované. Na Mostecku a Duchcovsku se to přece už stalo. Němci z našeho pohraničí Československo nechtějí a mnozí z nich se rozhodli, že budou s novou republikou
bojovat.
Vondruška si ovšem své lidi vybrat uměl. Sedl si před výpravou v kavárně "Slavia",
skládal si tam v hlavě plán expedice, zatímco jeho pomocníci lítali v Praze po hospodách a hledali techniky od letectva a od maríny, chlapy, kteří se někdy předevčírem
vrátili z fronty.
Potom mu hlásili: "Pane setníku, máme další tři. Sedí teď u Kulatý báby a říkají, že
s vámi do toho jdou. Umějí to. Trestáni? Ne, to prý nikdy nebyli." V Chebu zabavila
Vondruškova rota všechny dostupné náklaďáky a řítila se s nimi na letiště. V Chebu žijí
skoro samí Němci. Čechů je tam jenom pár, a v Chebu, po německu v Egeru, nevzali
zrod republiky vůbec na vědomí. Chovali se tam ostatně divně a po svém už za války a
prapory o svátcích vyvěšovali spíš říšskoněmecké než rakouské, ale bojovat
s Vondruškovou kulometnou rotou si přece jenom netroufli.
Několik pilotů běželo k letadlům, aby s nimi odstartovali a zmizeli do Bavor nebo
Saska. Ale nestihli to. Nákladní automobily se rozjely po trávě letiště, přehradily jim
dráhu a dávky z kulometů sdělily svým ta-ta-ta, že to Češi myslí vážně.
Rozebrané aeroplány skládali pak technici do vlaku a Vondruška v Chebu na náměstí u Špalíčku rozdával německým dětem polívku, jelikož měly hlad….
V tomhle duchu se psalo o výpravě do Chebu. V Praze se ozvala velice čtěná Národní politika a nakonec i Národní listy, vážený deník, kde má své slovo i pan premiér
Kramář.
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Všichni si čtou o Vondruškovi: Je to hrdina! Zaplať Pán Bůh, že takové lidi máme!
Vidíte – není to Rakušák, sloužil sice v c.a k. armádě, k legiím se nedal, ale je teď náš!
Čech!
Masaryk poznal v exilu cizí hlavy států a bude se nyní chovat podle těch nejlepších
vzorů. Chápavě, ale s odstupem. Už žádná roztomilá, skoro klukovská gesta
s novinářem posazeným v autě na klín, tak jako u Eustonského nádraží v Londýně. Češi
měli po staletí nad sebou císaře a krále, teď budou mít prezidenta, ale minulost se přece
se vším všudy vymazat nedá.
U Masaryka to časem bude jako na dvoře republikánském a hvězda společenského
chování dr. Guth-Jarkovský o tom dokonce sepíše knihu. Host pozvaný k obědu či
k večeři vstoupí do jídelny, kde prezidentova dcera Alice, obvykle v bleděmodrých šatech, zasune do vázy kvítí. Potom se otevřou dveře a legionářský důstojník v nich pronese dvě slova: "Pan prezident!"
Masaryk vejde a pozve gestem návštěvu ke skvěle prostřenému stolu. Jako aperitiv
se podává malá slivovice a jako hlavní a jediný chod dva drobní smažení a pečlivě vykostění pstruzi s chlebem. Vždycky pstruzi! K pití dvě deci prvotřídního bílého vína.
Nakonec káva, jistěže ta nejlepší z Latinské Ameriky.
Pokud přijde na návštěvu bouřlivák typu Václava J. Klofáče od českých a potom zas
– tak jako předtím národních sociálů, nalijí mu komorníci Hůla s Hrůzou do kávy velkého panáka. Z útrpnosti a možná i ze sympatií. Jinde, například u prezidentovi pravé
ruky doktora Beneše, se budou prohýbat stoly, ministr Beneš umí za státní peníze vystrojit hostiny velkolepé, ale u Masaryka bude vždycky vládnout střídmost. Prezident se
má stát legendou a pracuje na tom pečlivě.
Už brzy po svém příjezdu začne vyznamenávat hrdiny. Řádů ale nikdy moc rozdávat
nebude. Republika československá (RČS) zavede jen Revoluční medaili za podíl na
zrodu nového státu, řády za osvobození Slovenska a za následnou válku s Maďary a
nakonec Bílého lva pro vzácné zahraniční návštěvy. Běžná státní a vojenská vyznamenání v ní až do další velké války nebudou. Vyzvedávat někoho nad ostatní se příčí demokratickým zásadám...
Pro velitele výpravy do Chebu Masaryk samozřejmě Revoluční medaili má, vždyť
tihle lidé zajistili republice první vojenská letadla. Prezident se ve slavnostní chvíli
usmívá, protože mu ze zpravodajského odboru podali už o lecčem dost informací. A tak
slavný setník od letectva na Hradě v tomhle okamžiku chybí. Vilém Vondruška žádnou
medaili nedostane.
Vybral a upravil - Dvořák Antonín

Z historie obce Řitka a jejího okolí.
(pokračování)
Zemědělství převládalo v krajích Smíchovském a Zbraslavském od nepaměti. Starodávný trojpolní systém hospodaření ustoupil a velkou změnu v polním hospodářství
způsobilo hlavně zavedení nových strojů. Velký úspěch v těchto krajích mělo mléká10

Zpravodaj obce Řitka - č.10/2012

renství, které zde vzkvétalo díky blízkosti hlavního města, díky němuž zde byl zajištěn
velký a stálý odbyt mléka. Oba okresy byly svými zemědělskými produkty zastoupeny
i na jubilejní výstavě roku 1891, na výstavě národopisné 1895, a za vystavené polní
plodiny, skot i prasata se dostalo zdejším hospodářům nejvyššího ocenění. Ze starších a
nejlepších hospodářů se sluší uvést Františka Špatného, vzorného hospodáře. Sídlil na
Smíchově na "Knížecí".
Nejlepší pozemky v kraji Zbraslavském se nacházejí kolem Velké Chuchle, Lahovic,
Zbraslavi, Radotína, Lipan (Lipenců) a Dobřichovic. Na těchto pozemcích se daří všem
druhům obilí. Na polích je zde i hodně cukrové řepy a také zelí. Pěstuje se tu
s úspěchem i řepka a jetel.
Méně úrodné pozemky se nacházejí u Modřan, Třebotova, Řevnic, Trnové, Bojanovic,
Bratřínova, Čísovic, Řitky a Mníšku pod Brdy. Zde se pěstuje z obilovin více žito a
oves, hlavně na příkrých stráních a skalnatých úbočích. V těchto oblastech se pěstují ve
větším množství i brambory.
Větší louky jsou u Mníšku, Čísovic, Líšnice, Lipan, Lahovic, a Zbraslavi a dávají slušné výnosy sena.
V kraji Zbraslavském se daří i chovu dobytka, čemuž prospívá zejména úrodná půda a
cukrovarnictví s lihovarnictvím, které poskytují hodně odpadů pro jeho výkrm, ale i pro
hnojení polí. Chov ovcí, který byl na Zbraslavsku hojně rozšířen se snižuje v důsledku
úbytku pastvin. Podle sčítání v roce 1890, bylo na Zbraslavsku chováno 4046 krav,
2305 ovcí, 3347 vepřů, 1758 koz a 1137 koní. V chovu koní mají zdejší hospodáři zalíbení a za pěkné výsledky v jejich ušlechtilém chovu se jim dostává i náležitého ocenění
na okresních výstavách - státních odměn a jiných vyznamenání.
Králíci se u nás nechovají ještě v takovém měřítku jako ve Francii nebo v Německu,
kde jsou založeny četné spolky pro jejich chov.
Drůbežářství se nevěnuje rovněž náležitá péče a tak se v cizině za drůbež utratí mnoho
peněz. U nás jsou rozšířeny hlavně chovy slepic, kuřat, hus, kachen a holubů. Méně
jsou rozšířeny chovy krocanů, krůt, perliček a pávů.
Včelařství bylo dříve velmi rozšířeno, zvláště kvůli výrobě medoviny, jež byla oblíbeným nápojem Slovanů. V šestnáctém století byla ještě medovina nápojem obecným.
V jedenáctém století dělilo se včelaření na lesní a domácí. Doma mohl včelařit každý.
Včelaři lesní se sdružovali do zvláštní obce, jež se podobaly cechům. Volili si svou
správu: lamfojta (starší včelař), purkmistra, vedli gruntovní i registrační knihy. Platily i
různé zákony: cituji "Kdo včelíny kazil, neb med jinému vybral, toho stihla pokuta peněžitá a vězení. Za odcizený nástroj platil zloděj 2zl. pokuty a byl 8 dní vězněn. Pokuta
bývala často i větší." Roku 1538 mělo včelstvo i s úlem cenu 3zl., kráva se v té době
prodávala za 5zl. Z toho lze usoudit, že ve středověku bylo včelařství velice podporováno a díky tomu i vzkvétalo. Válečné časy však přinesly jeho úpadek a medovinu vytlačila kořalka a pivo. V dnešní době (1890) je v kraji Smíchovském v 30 obcích 548
úlů a v kraji Zbraslavském ve 26 obcích 550 úlů, celkem 1098 úlů. (pokračování příště)
Z knihy Smíchovsko a Zbraslavsko vydané roku 1899 vybral a upravil Dvořák Ant.
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Pranostika pro měsíc říjen.
Čím déle v říjnu u nás vlaštovky prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny potrvají.
Sněží-li v říjnu, bude měkká zima.
V říjnu mnoho dešťů, v prosinci mnoho větrů.
V říjnu mráz a větry – leden a únor teplý.
Když listí v říjnu dlouho nepadá, tuhá zima se přikrádá.
3. říjen:
8. říjen:
21. říjen:

Den sv. Terezičky nebývá bez vlažičky.
O sv. Brigitě bývá mlha na úsvitě.
Svatá Voršila zimu posílá.

Řepa.
Svatá Hedvika medu do řepy zamíchá. (17. říjen)
Řepa krmná pro dobytek, ale i cukrovka pro výrobu cukru se u nás pěstují od konce
17. století. Konec její sklizně neprobíhal tak bujaře jako například o dožínkách. Přesto
po ukončení její vyorávky si čeleď odpočinula u dobrého oběda a potom u piva
v hospodě.
12
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Brambory.
Brambory u nás patří k základním zemědělským plodinám. Dříve se jim říkávalo
"chléb chudých", protože se pěstovaly téměř na každé zahradě či poli a pro chudé to
bylo jedno z mála jídel, které si mohli dovolit. Že se k nám do Evropy dostaly až
z Ameriky, to ví snad každý z nás. Málokdo však ví, že původně nebyly určeny ke konzumaci, ale k okrase. Zejména mezi šlechtou byly považovány za květinu. V 18. století
se staly krmivem pro dobytek. Lidé je začali jíst spíše z nouze v době hladomoru za
vlády Josefa II. 1741-1790. Název prý dostaly podle kraje, odkud je k nám přivezly,

tedy z Branibor v Německu. Říkalo se jim však také zemská jablka, zemčata, zemáky či
erteple. K této plodině se neváže příliš mnoho zvyků. Snad jen na Českomoravské vrchovině, kde se pěstovaly ve větších statcích. Po ukončení sklizně hospodyně pohostila
sběrače dobrým obědem a nějakým alkoholem. Společně se pak veselili v hospodě. Zajímavá, ne příliš stará tradice "Jabkancová pouť", podle výrazu"zemská jablka" vznikla
v České Třebové. Peče se tam místní specialita z bramborového těsta "jabkancové
placky" plněné tvarohovou, nebo povidlovou náplní.

Podzimní ohníčky.
Po ukončené sklizni, zůstalo na poli sem tam pár brambor. Ty pak sbírali pasáčci a
pasačky a pekli je v ohni z bramborové natě. Na Chodsku se jim říkalo pečený jablka
v kožiše. Aby oheň dobře chytl, muselo se být potichu. A aby pořádně hořel, tak se
plamen povzbuzoval různými říkadly. Čekání na výbornou pochoutku si pasáčci krátili
i různými hrami.
Z knihy "Lidové tradice" od Dagmar Šottnerové vybral a upravil D.A.
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