Zpravodaj obce Řitka - č.8/2012

Nikdo nikdy nevykonával hanebně získanou moc dobrým způsobem.
Tacitus.

Informace z OÚ
 Vybudování přístřešků na autobusových zastávkách v lokalitě Bučina bylo na základě stížnosti na vzhled, konstrukci a jejich případnou nebezpečnost zastaveno. Obec
zvažuje nákup aut. čekáren od profesionálního výrobce. Pro umístění takových čekáren však není na uvedených zastávkách dostatek plochy, která by byla ve vlastnictví
obce. Ze stejného důvodu se ruší provedení úprav autobusových čekáren při rychlostní silnici R4 Praha - Příbram. Obec již v letošním roce nebude mít dostatek financí na řešení této záležitosti. Proto se tato akce odkládá.
 V obci začala probíhat již dříve avizovaná rekonstrukce chodníků a ulic Na Návsi a
Líšnická. Prosím občany aby během této akce dbali při průjezdu a chůzi
v označených lokalitách zvýšené opatrnosti.
 Křižovatka komunikací u restaurace "Veselka" byla po několika urgencích OÚ opravena a vyznačena vodorovným dopravním značením. Zároveň byla opravena i komunikace Všenorská.
 V dohledné době dojde k výstavbě multifunkčního hřiště, na obecním pozemku u
úpravny vody. Bohužel původní projekt hřiště musel být změněn kvůli nesouhlasu
dvou majitelů sousedících pozemků, díky němuž musí být úplně přemístěno již zde
vybudované dětské hřiště a celá akce se tak neúměrně prodraží.
Dvořák Ant. - místostarosta

Z historie obce Řitka a jejího okolí.
Zajímavosti a statistické údaje z našeho kraje okolo roku 1850.
Okres Smíchovský a Zbraslavský.
Smíchov a Zbraslav byly v té době samostatné obce. Oba okresy v první polovině
19. století byly převážně zemědělské. V druhé polovině století začaly nabírat i rázu průmyslového a to zejména Smíchov a obce k němu přilehlé. Počet obyvatel rok od roku
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přibýval. Okres Smíchovský měl v roce 1890, 84 351 obyvatel a spadá pod něj 49 obcí.
Na Zbraslavsku bylo roku 1890, 23 980 obyvatel a spadá pod něj 31 obcí. Obyvatelé
obou okresů jsou převážně české národnosti a náboženství římsko-katolického. V roce
1897 bylo na Smíchovsku uzavřeno 1027 sňatků, 3672 narození a 2279 úmrtí. Na
Zbraslavsku bylo uzavřeno 235 sňatků, 1058 narození a 607 úmrtí. Průměrná úmrtnost
na venkově činí 1.5 % , na Smíchově 2.5 % ročně. Na Smíchově, se obyvatelé dožívají
průměrně 45 let, nejvýše 76let. Na venkově průměrně 50 let, nejvýše 80 let. Devadesát
let přežili na Smíchovsku obyvatelé ve dvanácti obcích, na Zbraslavsku ve třinácti obcích. Stoleté občany měla v každém okresu jediná obec.
Přehled počtu obyvatel, domů, rodin, mužů a žen.
Obec
Černolice
Všenory
Líšnice
Řidka a Veselka

Počet obyvatel roku
1854
1880 1890
394
401
411
286
302
330
457
503
490
357
292
376

domů
67
52
82
58

Počet
rodin
mužů
82
198
66
151
98
233
75
176

žen
213
179
257
190

(Zajímavé srovnání, za upozornění stojí i to, že v této době se Řitka psala
s písmenem "d".)
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Zdravotnictví:
Obvodní lékaři na Zbraslavsku jsou v Dobřichovicích, v Mníšku, na Slapech a na
Zbraslavi. Lékař na Zbraslavsku připadá asi na 3000 obyvatel.
Lékárny:
Na Zbraslavi jedna, domácí lékárny mají většinou i obvodní a praktičtí lékaři.
V případě úrazu nebo nevolnosti jsou k dispozici skříně s léky a obvazy na všech nádražích a ve všech průmyslových závodech.
Pro nakažlivé nemoci jsou zřízeny nemocnice v Břevnově, Bubenči, Dejvicích, Hlubočepích, Košířích, na Smíchově a ve Střešovicích. Izolační místnosti s potřebnými
lůžky jsou kromě toho i ve většině obcí Smíchovska i Zbraslavska. Roku 1897 se vyskytly Na Smíchovsku i Zbraslavsku tyto druhy nemocí. V 37 obcích spalničky, v 10
obcích spála, v 17 obcích plané neštovice, ve 25 obcích záškrt, ve 25 obcích záducha,
příušnice v 9 obcích, epidemická chřipka v 7 obcích, úplavice ve dvou obcích a ve 28
obcích střevní tyf. V některých obcích nebyly po celý rok zjištěny příznaky nakažlivých nemocí. Častější výskyt nemocí lze pozorovat v obcích s průmyslovými závody a
v místech, kde je nedostatek zdravé pitné vody.
Tulákům z řemesla (zajímavý název),
kteří obtěžovali hlavně venkov, byla
učiněna přítrž okresními stravovacími
zařízeními v Kněževsi, v Tursku a
Zbraslavi
zřízenými
na
základě
zemského zákona z roku 1895. Okresní
stravovna v Tursku má v najatém domě
10 místností, v nichž je 20 postelí. Roku
1897 byla opatřena práce 415 dělníkům
a poskytnuto 919 obědů, 1075 večeří,
1131 snídaně a 1126 noclehů 2096
nocležníkům.
Na Zbraslavi téhož roku poskytnuto
3433 osobám 11 056 obědů, 2380 večeří,
2396 snídaní a zprostředkováno 512
zaměstnání.
V Kněževsi byla opatřena roku 1897
práce 302 dělníkům a poskytnuto 1820
snídaní, 1382 obědy,1797 večeří a 1818
noclehů. Návštěv bylo celkem 3175.
Okresní zastupitelstvo založilo roku
1897 na Smíchově "Okresní ústav pro
bezplatné zprostředkování práce a
služby" osobám nezaměstnaným. Od
měsíce prosince 1897 do konce listopadu roku 1898 se přihlásilo o práci v mužském
oddělení 2417 dělníků z nichž práci přijali 1922 dělníci. V oddělení ženském se o práci
služebné přihlásilo 1803 zájemkyň a práci získalo 1098 žen. O prospěšnosti jmenovaných ústavů, svědčí shora uvedená čísla. (Že by i tenkrát nová "sociální reforma" a kde
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na to stát, nebo snad okres bral? Pardon, již je mi to jasné, tehdy ještě zřejmě žili slušní
lidé a pojem tunel a tunelář, se tenkrát týkal asi opravdu jen práce v podzemí.)
Okresní chorobinec pro 30 žen a 40 mužů z okresu Smíchovského, byl roku 1891
zřízen v Košířích a za nepatrný poplatek mají v něm obce postaráno o své chudé.
Ve stejné lokalitě vystavěla již roku 1888 Česká spořitelna na památku čtyřicetiletého panování Jeho Veličenstva Františka Josefa I. Velký ústav pro slepce dle nejnovějších výzkumů, který pojmul až 76 pacientů. (Jestlipak si také mohli připlatit "nadstandard"?)
Městský chudobinec pro nemajetné Smíchovské měšťany, byl postaven roku 1884
při cestě k Radlicům a mohl zaopatřit 30 chovanců. Na Zbraslavi byl městský chudobinec již od roku 1876, další chudobinec byl ve Slapech. Ve financování těchto záležitostí obcím velice ulevily nemocenské pokladny, zejména okresní nemocenská pokladna
na Smíchově. (Je mi až podezřele divné, že v rámci ušetření financí na těchto zařízeních, na obcích nepožadovala snížení počtu lůžek.)
Smíchovští továrníci baron František Ringhoffer, František Richter a akciová společnost, vlastník Kartounky postavili od roku 1870 na Mrázovce nad Smíchovem pro své
dělníky 34 jednopatrových domků se zahrádkami, každý pro čtyři rodiny. Za mírný poplatek byl každé rodině vykázán pokoj s kuchyní.
Z knihy "Zbraslavsko a Smíchovsko" vydané roku 1899, vybral a upravil:
Dvořák Ant.

Pranostika pro měsíc srpen.
V srpnu když půlnoční vítr věje, bez deště slunéčko hřeje.
Když srpen z počátku hřeje,ledový vítr v zimě věje.
Co srpen neuvaří, to už září nedosmaží.
Když je v srpnu hodně rosy, mají s toho radost vosy.
Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima.
Moc hub srpnových, moc vánic sněhových.
Srpen klasy klidí a ovoce dospělé vidí.

Pranostiky a pověry ke sv. Anně 26.červenec.
Okolo svaté Anky, chladné poránky.
Svatá Anna pšenku žala.
Jestli na svatou Annu zvětšují mravenci svá mraveniště, očekávejte tuhou zimu.
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V lidovém povědomí byla sv. Anna spojována s narozením dítěte, a to v podobě sudičky, která dávala novorozenci do vínku většinou pozitivní budoucnost. Jiná pověra
naopak říkala, že prý se často zjevovala tomu, kdo měl z tohoto světa odejít.
Jistě není všem známo, že podle legendy byla Anna matkou Panny Marie, matky Ježíše. Anna se stala matkou až v dosti vysokém věku. Ona a její muž Jáchym nemohli
mít dlouho děti. Jáchym se čtyřicet dní postil a modlil v poušti, Anna se modlila pod
vavřínovým keřem a oba prosili o dítě. Oběma se zjevil anděl a ujistil je, že dítě mít
budou. Narodila se jim dcera Marie.
Přestože v bibli není zmínka o jejím příběhu, stala se jednou z nejoblíbenějších světic
nejen v českých zemích. Její slávu šířily řeholní řády po celé Evropě. Bylo jí zasvěceno
mnoho chrámů a kostelů. Tradiční Anenská pouť patřívala k největším a nejslavnějším
poutím u nás.
Ke sv. Anně se modlily zejména ženy – matky, manželky, ale i vdovy. Za svou patronku si ji zvolily služebné, krajkářky, švadleny, horníci, tkalci a jiní řemeslníci.
Z knihy "Lidové tradice " od Dagmar Šotnerové vybral a upravil:
Dvořák A.
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Pole v našem kraji, aneb jak se tenkrát na vesnici žilo.
Kvalita půdy v našem podbrdském kraji není valná a i počasí je spíše podhorského
rázu a tak mnozí dnes tvrdí, nevyplatí se tady něco pěstovat a nejraději by všechna bývalá pole zastavěli. Při hrůzoplném pohledu na ladem ležící zaplevelené lány se v mé
mysli i dnes vybaví, jak tahle pole vypadala v mém mládí, kdy i v době kolektivizace
byla zdrojem obživy většiny lidí z našeho kraje a v právě nově vzniklém JZD našel
každý kdo měl zájem práci. Na sjednocených lánech se v závanech letního vánku vlnily
zlátnoucí klasy dozrávajícího žita a pšenice. Louky, které se sekaly dvakrát do roka,
voněly lučními květy, nad kterými se vznášelo spousta motýlů. Při senoseči se za teplých večerů vznášela nad krajem omamná vůně usychajícího sena. Na podzim pole zežloutla vyoranými bramborami a ještě později, často již při mrazících se na polích objevily hromádky cukrové řepy. JZD, to bylo něco i pro nás děti. S kamarády jsme zde
byli takřka denně. Družstevníci, ale hlavně předseda pan Hodek, nás však v jeho prostorách neradi viděli, protože zde číhalo i spousta nebezpečí. Byli jsme proto často ze
dvora JZD vyhazováni a vyháněni. Nic jsme si však z toho nedělali, jedním vjezdem
nás vyhnali a my jsme se druhým vrátili a skrytě pokračovali dál ve svých hrách. Zažívali jsme spoustu dobrodružství v temnotě stodol a na jejich patrech, kde se tak báječně
ve vonícím seně nebo ve slámě hrálo na schovávanou. Občas jsme se dostali i do stájí
kravína a pozorovali , jak se ručně a později strojně dojí mléko. Součástí kravína byla i
mléčnice, kde se nadojené mléko chladilo a občas jsme my, věčně žízniví dostali od
dojiček, "pro zdraví" napít mléka a věřte, že tady se ho napil každý, i ten co nad ním
doma ohrnoval nos, tedy i já. Nakonec se mléko stočilo do konví, které brzy ráno odváželo z rampy mlékárenské auto do radlické mlékárny (stála naproti smíchovskému nádraží) . JZD postavilo nový vepřín, ve vsi se mu ovšem říkalo "prasečák" a to byl další
objekt našeho zájmu. Okukovali jsme chovné kance a svině, což byla obrovská zvířata,
z nichž šel strach a spoustu malých, právě narozených prasátek. V jakési kuchyni – přípravně potravy se vždy v podvečer připravovalo krmení pro příští den. Ve velikých pařácích se vařily brambory. Vařené se vysypaly do veliké vykachlíkované vany, zasypaly šrotem, (rozdrcené obilí) zalily mlékem a rozšťouchaly. Lidičky, to byla vůně. Byli
jsme již navečer hladoví jako vlci a tak se nelze divit, že jsme si občas téhle stravy trochu zobli. I tady odtud nás ale vyháněli a tak se to vše odehrávalo vlastně v běhu. Když
jsem potom večer přišel domů, maminka popotáhla nosem a řekla, "vy jste zase byli
v prasečáku". Jdi se svléknout ven a hned to tam pověs na šňůru a když jsem se vrátil
dostal jsem vynadáno, což ovšem nepomohlo, protože jsme za pár dní šli do prasečáku
zase. Mě se ale v JZD ze všeho nejvíce líbila kovárna. Byla černá jako peklo a občas
v ní plápolal i oheň, to když kovář pan Drobílek, kterému všichni říkali "Viktor" což se
mě velice líbilo, rozdělal oheň ve výhni. On "Viktor" vlastně nebyl kovář, ale pracoval
jako vrátný a snad i údržbář v podolské porodnici a ve svém volném čase v JZD. Dnes
mohu říci, že to byl velice šikovný a pracovitý všeuměl a dokázal opravit a uvést do
chodu snad úplně všechno a byl pro místní JZD nepostradatelný. A tak když v kovárně
zaplápolal oheň, zanechal jsem lumpáren, opustil kamarády a pomalu se vkradl do kovárny. "Viktor" mě nikdy nevyhnal a nechal mě pozorovat, jak vykovává a kalí krumpáče, sekyry, motyčky, zimní špičaté šrouby do podkov koní, občas mi ke své práci něco řekl, eventuelně si ode mne nechal podat nějaký nástroj. Když bylo potřeba překovat
družstevní koně, (byly dva) přijel cizí kovář a já strávil v kovárně celé odpoledne, to
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byla podívaná, postup této práce si pamatuji dodnes. Otec jednoho mého kamaráda pracoval v JZD jako kočí a tak jsem se na jednom z koní také svezl. Ještě dnes si pamatuji
jeho jméno, byla to kobyla Olga, mohutný tažný kůň. Stáli jsme s Frantou vedle ní,
když pan Vanžura koně vypřahal. Najednou Franta zmizel kdesi ve výši a nežli jsem se
rozkoukal i já jsem se vznesl a ruce pana Vanžury mě hodili na hřbet koně, kde se již
na mě smál můj kamarád. Připadal jsem si jako když sedím obkročmo na stole, tak široký to byl hřbet. Kočí zavedl koně přes dvůr do stáje a tam jsme se zase pomocí jeho
rukou snesli k zemi. Panu Vanžurovi jsem za to vděčný dodnes, protože jeho zásluhou
jsem se podíval, jak vypadá svět ze hřbetu koně, již nikdy se mi to v životě nepovedlo.
S jedním párem koní vypomáhal v JZD pan Holeček, který měl své soukromé hospodářství. Jeho vnuk Pepík byl také v naší partě a tyhle koně jsme rádi využívali v zimě.
Největší kopec a tedy i klouzačka končila na Nových Dvorech přímo u JZD. Když jsme
již v podvečer byli ze sáňkování, koulování a všech možných skopičin utahaní, že nás

nohy již nechtěly ani poslouchat a k tomu jsme byli ještě pořádně vymrzlí, jel pan Holeček s koňmi a povozem domů. Na pokyn Pepíka zastavil, kdo chtěl tak si přivázal saně za vůz a potom již následovala asi čtvrthodinová nádherná podvečerní odpočinková
jízda na saních na černolickou náves. V JZD pracovala i moje babička, po absolvování
kursu se starala o slepice v nové drůbežárně, kterou pomáhal stavět ve volném čase jako tesař i můj děda. Babička mě dosti často brávala do práce sebou. A to zvláště , když
maminka potřebovala někam jet. Pomáhal jsem jí krmit slepice a kuřátka, doléval vodu
do napáječek a někdy jsem směl i sbírat vajíčka, to mi babička ale dovolovala velice
nerada. Samozřejmě, že občas jsem nevydržel a provedl i nějakou lumpárnu. Vzpomí8
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nám si, byl chladný podvečer, tak jak to ke konci léta někdy bývá, bylo po bouřce a
všude plno bahna a vody. Nad brdskými lesy se od Mníšku hnala další černá mračna
s blesky a občas se ozvalo i temné zaburácení. Zaháněl jsem s babičkou slepice do kurníků, protože přes den se pohybovaly normálně venku v travnatém výběhu. Tehdy se
chovaly bílé slepice. Nevím co to do mne tenkrát vjelo, snad mě fascinoval ten veliký
pohybující se živí bílý koláč přede mnou a nebo to, jak slepice pomalu lezly do kurníků
a každá druhá se v průlezu zastavila a jako by dělala, že dál již tedy zaručeně nepůjde. I
přes varovný křik babičky "Tondó", jsem prostě musel plnou rychlostí do tohohle bílého koláče vběhnout, až slepice lítaly na všechny strany. Pomsta byla ale zlá a také hodně rychlá. Babička držela v ruce březové koště a nezaváhala ani vteřinu a hodila ho po
mně. Trefila se přesně do mých nohou, zrovna, když jsem přeskakoval asi půl metru
hluboký příkop plný té nejšpinavější smradlavé vody. Po jejím zásahu jsem si v tomhle
příkopu ustlal jak dlouhý tak široký. Zvedl jsem se z té špíny a když jsem viděl jak vypadám, řval jsem jak tur. Babičku to vylekalo. Byla zima, nad krajem přebírala vládu
další bouře s vydatným slejvákem a já mokrý, že na mne nebyla nit suchá, špinavý jako
prase a také tak jsem "voněl". Vykašlala se na slepice a začala se starat o mne. Naštěstí
byla v drůbežárně i místnost s kamny a postel. Rychle mě vysvlékla a přesto, že jsem
drkotal zuby a dál řval, spláchla ze mne špínu několika vědry studené vody napumpované přímo ze studny a potom jsem již samozřejmě po utření zalezl pod peřinu do postele. Venku byla "čína" a vypadalo to na celou noc. Protože jsem na sebe nic jiného
neměl, zatopila babička v kamnech a začala sušit mé jen tak nahrubo ve studené vodě
přemáchlé oblečení. Místnost se začala naplňovat příjemným teplem a já pomalu usínal. Náhle mne probudil hukot motoru. To můj tatínek nás jako trosečníky z ostrova,
přijel zachránit naší Pragovkou. Tehdy jsem jel poprvé a naposled v autě úplně nahý.
Doma mě čekalo teplo, dobrá opožděná večeře a potom již jen měkká postýlka. A slepice? Ty to také přežily a do kurníků si vlezly samy bez nahánění. A protože měly dost
času, jak to již u slepic bývá, tak ty poslední pořádně promokly.
Každým rokem se koncem jara okopávaly a jednotily malé rostlinky cukrové řepy.
Mimo zaměstnanců JZD se téhle práce brigádně zúčastňovaly snad všechny rodiny ve
vsi alespoň jedním člověkem. Byla to ta nejhorší práce jakou jsem kdy poznal. Řepa
byla zaseta v řádcích vzdálených asi 25 cm od sebe a rostlinky v řádcích bylo třeba vyjednotit, aby byly od sebe vzdáleny asi 20 cm, přitom zlikvidovat vzrostlý plevel a vše
okopat. Každý, kdo se téhle práce zúčastnil si určil, kolik řádků řepy vyjednotí a okope.
Někdo jich měl deset, jiný pět a další dvacet. Řádky se zabíraly od okraje pole a každý
měl ty své označené. Jednotit řepu jsem chodil s maminkou většinou později odpoledne. Představte si, přijdete k velikému poli, najdete své řádky a motyčkou na dlouhé násadě začnete okopávat a jednotit, občas se musíte sehnout a pomoci si rukou, protože
udělat vše jenom motyčkou nejde. Pole je tak dlouhé, že konec vašeho řádku před sebou ani nevidíte. Do toho všeho pořádně pálí slunce a nad vaší hlavou zpívá skřivan. Po
celém poli vidíte pracující postavy. Některé jsou daleko před vámi a jiné zase za vámi.
Když se konečně dopracujete ke konci řádku, začnete pracovat na druhém a záda, ruce,
nohy bolí. Večer jste rádi, že vůbec dojdete domů. Takže když se v naší rodině začalo
na jaře mluvit o jednocení řepy a o počtech řádků, měl jsem většinou po náladě. Nikdo
mě jít na pole nenutil, ale když se mě maminka zeptala zda s ní půjdu, nikdy jsem to
neodmítl. Maminka okopávala a já za ní jednotil a plel, ale nikdy jsem to nevydržel až
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do večera. Většinou jsem zmizel někde v aleji. Nesleduji moc televizi a již vůbec ne její
stupidní reklamy. Ale když už někdy musím reklamu přetrpět a dívám se na dívky
s "vykytovanými" tvářemi, které natřásají vlasy po umytí v šamponech a barvách na
vlasy, pro mne nevyslovitelných názvů, pajcujících si tváře krémy s přísadou zlata, perel, orchidejí a já jenom čekám, kdy se tam již konečně objeví složka, jejíž název nebudu uvádět, protože je sprostý. Když sleduji mladíky, kteří na sebe stříkají spreje proti
pocení, které chladí a chladí a chladí. V té chvíli si vzpomenu na maminku a na řepné
pole. A nevím proč mě potom napadne, že bych si přál vidět tyhle lidi i s těmi, kteří
stupidní, oblbovací reklamy vymýšlejí jednotit na poli řípu, aby okusili jak vypadá fyzická práce. Možná, že by přitom přešli na jiné rozumné myšlenky. To jsem ale trošíčku vypadl z děje a emoce zde nemají co dělat, tak se raději znovu vraťme k tématu. Ani
sklizeň řepy nebyla jednoduchá a sklízela se kvůli dosažení co nejvyšší cukernatosti až
pozdě na podzim. Často již i v noci mrzlo. Podmínky pro práci to byly mizerné, ráno
šero, jinovatka, mlha a během dne všude bahno. Chlad a vlhkost lezli do těla ze všech
stran. Žádná mechanizace tehdy neexistovala a sklízeli znovu zaměstnanci JZD a brigádníci a pochopitelně, my páni kluci jsme u toho nesměli scházet. Řepa se vyorala
pluhem a bylo třeba bulvy vybrat ze země a oklepat z nich zem, která na nich byla již
velmi často namrzlá a naházet je na hromady. Potom lidé srpem odsekali horní části
bulev s chrástem. Odseknutým vrškům bulev s chrástem se říkalo "krky" a každou část
složily na hromádku. Vše se potom vidlemi, později nakladačem naložilo na povozy.
Krky se v JZD na řezačce rozřezaly a přidávaly do krmení kravám a prasatům. Bulvy se
odvážely do cukrovaru v Modřanech. Povoz se ale odtud prázdný nevracel, byl naložen
"řízky", což byla rozkrouhaná vyvařená řepa. Řízky se přidávaly do krmení hospodářským zvířatům. Cukrovar v tomto období zahájil takzvanou kampaň. To znamenalo, že
bylo přijato množství sezónních dělníků, kteří si vydělávali na tu dobu slušné peníze a
fasovali i cukr. Cukrovar měl i své ubytovny a rozjel naplno na tři směny výrobu cukru.
Když kampaň skončila, dělníky propustil a rozjel náhradní výrobu. V Modřanském
cukrovaru to byla limonáda "Modřanka". Kampaň skrývala také jedno nebezpečí, které
jsem několikrát bolestivě poznal na svém těle. Modřanská vozovka ze žulových kostek
se díky olejovité vodě odtékající z vozidel z odvážených řízků změnila v kluziště, takže
jsem při cestě do práce na motocyklu v tomto období, vždy několik částí téhle vozovky
projel ne v jeho sedle, ale po svém zadku. Musím dodat, že jsem nebýval sám. Byli
jsme cukrovarnická velmoc, jít krajinou a neuvidět na polích "cukrovku", to se vám
nemohlo stát. Dnes je vše jinak, EU nás ve spolupráci s našimi politiky donutila cukrovarnictví zrušit. Z Modřanského cukrovaru zbyl jen komín a z mnohých dalších nezbylo vůbec nic. Řepu cukrovku již na poli zahlédnete jen velmi zřídka. Zato ceny cukru
v supermarketech jistě nepřehlédnete, ženou se totiž stále a stále vzhůru.
Pokračování příště. Dvořák Ant.

Přečetli jsme …
Kdyby se aspoň udržovalo
Kolem takzvaných církevních restitucí se vytvořilo dusno na úrovni deštného pralesa. Bohužel místo věcných diskusí a debat, které by v souvislosti s nimi byly na místě,
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převládl náboj ryze emoční a iracionální. Každý, kdo se proti podobě zákona o "vyrovnání" s církvemi vyslovil, byl onálepkován v lepším případě jako demagog, v horším
jako gangster, totalitář či přímo fašista. Proč tolik povyku bez argumentů?
Je směšné, pokud vláda obviňuje opozici z populismu, když ta kritizuje její kroky. O
formě, jak to dělá, lze jistě vést polemiky, co je šťastnější, a co méně šťastné, ale vytváření obrazu, kde zodpovědná vláda, dělající vše z ušlechtilých pohnutek a myslící ve
dne v noci na své nebohé občany, je dehonestována podlou opozicí, která nic z toho, co
říká, nemyslí vážně a jde jí pouze o její vlastní blaho, už není ani počinem kýčovým.
To by si lidé nesměli pamatovat výrok premiéra Nečase po akci skupiny ZTOHOVEN,
jež rozesílala politikům falešné esemesky. Premiér odhalil podfuk jednoduše. Zná přece
ministra Kalouska a ví, že ten by ho k nějaké morální obrodě nikdy nenabádal. Na to se
v jeho myšlení i slovníku orientuje až moc dobře.
Je vždy velmi nešťastné, když se používají historická srovnání. Kritika církevních
restitucí na billboardech ČSSD může někomu přijít jednoduchá až hloupá, v žádném
případě však nevyvolává nenávist vůči jednotlivci či skupině osob. Nekarikuje jakoukoli minoritu, neuráží ji. Jedna ruka přebírá balík peněz z jiné ruky a je pouze naznačeno, že jedna z těch rukou (mimochodem, jedna ruka netleská) symbolizuje církev.
Není zde útok na věřící, na svobodu vyznání, ale ani na církev jako takovou. Je to
konstatování: Církev dostává dar, nejde tedy o navracení. Z cizího krev neteče – a i
proto může katolická církev okázale používat šlechetných gest a dělit se o majetek
s dalšími církvemi, kterým se po roce 1948 o takovémto majetku rozhodně ani nezdálo,
natož, aby o něj tehdy přišly.
Co může přemýšlivějším jedincům vadit, je forma, kdy je občanům sdělováno, že
církvím jdou peníze, jež by jinak mohly jít na důchodce a rodiny s dětmi. Tak ale otázka nestojí. Měly-li by církve na tento majetek právo, potom nelze tvrdit, že by ho raději
měl dostat někdo jiný. Jádro sporu je jinde. Tkví v tom, na co skutečně církve právo
mají – a co je jim oproti tomu nabízeno. Další nezbytnou otázkou je, zda je stát povinován takové vypořádání dělat. A pokud není, co ho k němu vede.
Současná vláda P. Nečase si musí uvědomit, že po všech kauzách svých ministrů a
po výrocích svých čelných představitelů na adresu policie, soudů a státních zastupitelství, po přehlídce (ne)šetření na všech možných resortech od obrany a dopravy až po
práce a sociální věci a zdravotnictví a po neefektivní a pro mnoho občanů zhoubné daňové politice M. Kalouska jí málokdo důvěřuje.
Vláda, která za sebou vláčí řadu registrů a dalších projektů, v nichž se peníze topily
jak koťata v rybníce, těžko před veřejností uhájí, že jí k současné podobě církevních
restitucí vedl vyšší morální princip a protestantská etika zažraná v kostech a duších jejích ministrů. Lidé se pak nutně ptají, co bylo skutečným hybatelem vládního postupu,
a pochybnosti rostou.
Možná by bylo lepší neuvádět na billboardech konkrétní sumu, jako by církve neměly nárok na nic. Tvrdit, že celá suma je darem, není na místě. Část té sumy, možná i
významná, ale zřejmě legitimním ani legálním nárokem není.
Jakou předvolební kampaň si sociální demokracie udělá, takovou bude mít. Možná
by lidi více oslovila s plakátem, který by upozorňoval na celou škálu vládních projektů,
které zavánějí něčím nepěkným a kde by církevní restituce byly jenom jednou
z položek. Těmi dalšími by mohly být IZIP, sKarta, Registr vozidel, ProMoPro, OPEN
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CARD, Blanka, Lesy ČR a kauza Drobil. Krom toho veřejnost kromě kritiky snad ještě
více lační po řešeních situace, kdy jim do bot teče více a více, a nemají už, kam uskočit.
Svou roli by tu mohla (a nejspíše i měla) sehrát média, která zatím o církevních restitucích spoustu významných argumentů nepřinášejí.
Je zde řada aspektů, které je v případě církevních restitucí třeba brát v potaz, např.
hledisko právní, ekonomické, historické, kulturní. Už proto by občané měli znát postoje
právníků, např. Prof. JUDr. Václava Pavlíčka, doc. JUDr. Vladimíra Mikuleho, JUDr.
Jana Kudrny, advokátů JUDr Karola Hrádely, JUDr. Pavla Pileckého, historiků prof.
PhDr. Jana Rychlíka, PhDr. Mojmíra Grygara, religionistů, např. docenta Ivana Štampacha a v neposlední řadě i ekonomů, třeba. Ing. Karla Machovce či Ilony Švihlíkové,
Ph.D.
Celovečerní debaty s výše jmenovanými (a dalšími specialisty) v hlavním vysílacím
čase by pro veřejnoprávní televizi měly být samozřejmostí. Jedině tak by každý občan
měl dostatek informací a mohl se v potenciálním referendu kompetentně k dané problematice vyjádřit. Současné vládě však patrně více vyhovuje většina neinformovaná a
má raději přestřelky emotivní, než věcné názorové střety, které média nedostatečnou
osvětou ke škodě většiny zúčastněných spíše přiživují.
Premiér republiky se nechal slyšet, že než být "pouhým" údržbářem, raději by ve
vládě nebyl. On se cítí jako architekt něčeho nového, společnost (aspoň většina společnosti) ho vnímá jako destruktora. To je poměrně zásadní rozpor mezi vládní sebeprezentací a viděním většiny občanů. Průsečík se zde nenajde.
Kdyby však vláda aspoň udržovala stav, který panoval, nenarůstal by astronomicky
státní dluh, aniž by to cokoli přinášelo pro rozvoj ekonomiky ČR, nekolabovaly by dosavadní funkční registry a nebyl by významně porušen sociální smír v české společnosti.
Vláda však nezadržitelně nastoupila cestu závažného narušení sociálního smíru s tím,
že základní pilíře společnosti, jakými jsou zdravotnictví, vzdělání, sociální zabezpečení
a právní stát, jsou v rozkladu bez vidiny na zlepšení. Pokud toto opravňuje vládu
k jejímu setrvání a pocitu uspokojení, může se dál poplácávat po zádech. Musí však
počítat s tím, že ne každý je tímto stavem nadšen.
A co zbývá občanům, kterým se tento stav nelíbí, a naopak je až frustruje? Jedinou
akceschopnou silou je zatím v parlamentu ČSSD a z mimoparlamentních organizací to
jsou odbory. Proto jsou vládou nejvíce napadány, proto jsou denunciovány a obviňovány z populismu. Opoziční činnost dnes vládních stran je zřejmě zapomenuta, výhrady
pravicových stran k daňové politice ČSSD za její vlády byly zřejmě ušlechtilým gestem
a tzv. Kubiceho zpráva, očerňující bez důkazů hlavního politického rivala byla výlupkem etiky.
Je na každém, aby politika nálepek již neměla šanci na úspěch a nezamlžovala nám
to podstatné. Co chceme podporovat, a co v žádném případě.
Marek Řezanka
Podle www.blisty.cz
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