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Vážení občané,
za poslední dva měsíce se věci opět pohnuly, došlo k opravám a rekonstrukcím dalších částí obecních vozovek, silnic, něco je již dokončeno, jiné stavby
jsou ještě v běhu. Vyrostl nový chodník, jenž tak přispěje nejen k lepšímu vzhledu a vyššímu uživatelskému komfortu, ale především k vyšší bezpečnosti
chodců. V letošním roce navazuje jedna stavba a rekonstrukce na druhou, přičemž financování je aktivitou vedení obce zajištěno převážně z různých dotačních titulů. Obec přispívá určeným procentem nákladů a výsledky jsou
jasně viditelné. Jsou to ty typy výdajů, které jsou na očích a v důsledku kterých
jde obec z pohledu uživatelského a životního vzhůru. Co citelně ještě chybí
je v těch dnes již prakticky dokončených stavbách vodorovné značení opravených komunikací. To občas komplikuje situaci jak řidičům osobních vozů,
typicky například u Panského dvora, kde bývají automobily zaparkovány
téměř výhradně kolmo k budově a zasahují tak do zatím pomyslného jízdního pruhu, či na nově opravené křižovatce Pražská – dálniční nájezd 1024,
kde prozatím značení zcela chybí. Ale i to je v běhu a věříme, že k „doladění“
dojde v co nejbližší době.
Rok se přehoupl do své poslední čtvrtiny, počasí tomu odpovídá, i když vláhy je po letošním letním výpadku stále v půdě velmi málo. Můžeme doufat,
že vláhový deficit se srovná v zimě. Majitelé pozemků nyní mají co dělat
jednak s přípravou svých zahrádek na zimu a samozřejmě, jako každý rok,
s opadávajícím listím. Vrásky na čele přidělává i mech, jenž se úspěšně rozšiřuje a dusí travnaté porosty. Boj s ním není nic jednoduchého, nicméně podzimní a zimní období se dá k jeho likvidaci, či alespoň rapidnímu omezení,
dobře využít, jen je třeba vybrat ty správné prostředky na jeho vyhubení.
Redakce Zpravodaje přeje všem občanům příjemné dny a pohodu v duši.

2

Co nového v obci

(autorem příspěvků v celé této rubrice je obec Řitka)

Z jednání zastupitelstva obce

Dne 24. září 2015 se ke svému zasedání sešlo zastupitelstvo obce. Na programu byly pouze dva body týkající se rekonstrukce ulice Zahradní. Na programu jednání bylo celkem 6 bodů. Přítomno bylo všech 9 zastupitelů.
2. Schválení rozpočtového opatření č. 2
3. Informace o průběhu výstavby chodníků v ulici Všenorská
4. Informace o průběhu opravy komunikace v ulici Zahradní
5. Vyhodnocení poznatků z konání 1. řiteckého pochodu
6. Různé
Bod 1. programu: Informace a schválení výběrového řízení na provozovatele vodohospodářské struktury
Dne 8. září 2015 v 17:00 hodin se v kanceláři obecního úřadu na adrese Na Návsi 54, 252 03 Řitka sešla hodnotící komise za účelem posouzení
a hodnocení nabídek na pronájem a provozování vodohospodářské struktury v obci Řitka. Obcí bylo kromě zveřejnění výzvy na úřední desce obce
přímo osloveno a vyzváno pět vodohospodářských společností, kromě stávajícího provozovatele se jednalo o společnosti, které v minulosti projevily
zájem o provozování VHS infrastruktury obce . Na výzvu kvalifikovaně reagovaly dvě firmy.
Hlavním hodnotícím kritériem dle zákona byla výše nabídkové ceny ( výše
ceny za celou předpokládanou dobu plnění, tj. 6 let v Kč, bez DPH):
Nabídka pořadové číslo 1:
Vodovody a kanalizace Beroun
5 210 000 Kč
Nabídka pořadové číslo 2:
Středočeská vodovodní a kanalizační s.r.o.
5 490 000 Kč
Obě firmy splnily všechny požadavky zadavatele a zákonné podmínky.
Jako nejvhodnější nabídka byla hodnotící komisí vyhodnocena nabídka
s nejvyšší nabídkovou cenou uchazeče s poř. č. 2, a to Středočeská vodovodní a kanalizační s.r.o. Zastupitelé vzali informaci o průběhu a výsledku
výběrového řízení na vědomí a pověřili starostu obce, aby s vítězem uzavřel
smlouvu. Hlasování: jednomyslně pro.
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Bod 2. programu: Schválení rozpočtového opatření č.2
Zastupitelům bylo předloženo k projednání a ke schválení ROZPOČTOVÉ
OPATŘENÍ č. 2/2015. Místostarostkou p. M. Léblovou byly vysvětleny položky týkající se výdajů za služby. Hlasováním bylo rozpočtové opatření
jednomyslně schváleno.
Bod 3. programu: Informace o výstavbě chodníků v ulici Všenorská
Starosta obce všechny přítomné informoval o průběhu výstavby chodníků
v ulici Všenorská. K dnešnímu dni jsou chodníky hotovy, a to včetně vybudování nové dešťové kanalizace umístěné v tělese chodníku s následným
odvodem do původní vodoteče, která byla zčásti vyměněna, konkrétně se
jednalo o odvod betonovými skružemi pod komunikací Zahradní v rámci
probíhající opravy této komunikace. Zároveň informoval přítomné o průběhu výběrového řízení na zhotovitele chodníku a betonových obrub, jehož
vítězem se stala spol. META s.r.o., kdy jediným hodnotícím kritériem byla
nejnižší cena díla. Zároveň proběhla i oprava a částečné nové vybudování
obrub na opačné straně komunikace Všenorská, které hradila SÚS (správce komunikace), zhotovitelem však byla společnost META s.r.o., zejména
s přihlédnutím k situaci na trhu stavebních prací, kde v současné době je
katastrofální nedostatek volných stavebních kapacit.
Zastupitelé vzali informaci na vědomí a schvalují dosavadní postup při realizaci akce výstavba chodníku v ulici Všenorská, včetně výsledku výběrového řízení.
Bod 4. programu: Informace o opravě komunikace v ulici Zahradní
Informace starosty obce o probíhající opravě ulice Zahradní, která je financována z 85% z prostředků programu ROP SČ. Oprava probíhá uspokojivým
způsobem, zhotovitel se dohodl s obcí na změnách v průběhu prací, které
byly způsobeny žádostí obce o umožnění realizace neplánovaných přípojek
dosud nepřipojených vlastníků nemovitostí. Zároveň ještě bylo přistoupeno k přípravě změny napájení VO z dosavadního, které bylo u devíti svítidel vedeno vrchem, na podzemní. Toto bylo možné realizovat v rozsahu
cca 70% dotčeného úseku. Dále byla odkryta neznámá betonáž, která by
akci nepřiměřeně prodražila a z tohoto důvodu zbývajících 30% kabeláže
bude vedeno v zeleném pásu u oplocení, ovšem až poté, co bude ukončena
pokládka. Starosta rovněž informoval přítomné zastupitele o žádosti dle
zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím, kdy se vlastník
nemovitosti dožadoval řady informací o průběhu, účelnosti a důvodu, proč
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KOMPLETNÍ REALITNÍ SERVIS

právní a finanční služby - zajištění hypotéky - zápis do katastru

BYTY, DOMY, GARÁŽE, POZEMKY
Mgr. Petr Kula
osobní konzultant v realitách

CHIRŠ realitní kanceláře

Praha-západ je nejen předmětem mého profesního zájmu, ale také místem mého
bydliště. Nabízím Vám možnost bezplatné osobní konzultace u Vás, nebo na níže
uvedených adresách kanceláří společnosti CHIRŠ. Korektní a profesionální přístup
je samozřejmostí, případná neznalost češtiny účastníků jednání není překážkou
(němčina, angličtina).
Zároveň děkuji všem klientům, kteří na základě předchozí inzerce v těchto novinách se mnou již navázali kontakt a zařadili se tak do seznamu mých spokojených
zákazníků.
			
		

Kanceláře:
Břevnov, Bělohorská 85, Praha 6, tel. 299 144 444
Červený Vrch, Evropská 73, Praha 6, tel. 299 144 544

Mgr. Petr Kula
724 147 864
kula@chirs.cz

se opravuje právě komunikace Zahradní, žádost byla zastupitelům předána
v kopii pro informaci. Po kratší diskusi, kdy většina zastupitelů zpochybňovala racionalitu dotazů, neboť informace, které žadatel dotazuje, jsou občanům Řitky naprosto zřejmé, starosta debatu ukončil s tím, že žadateli zřejmě
některé souvislosti známé nejsou, neboť není vlastníkem nemovitosti v obci
dlouho, ani zde není hlášen k trvalému pobytu, neboť je, jak vyplývá ze žádosti, občanem jihomoravského města Znojmo a proto mu některé informace chybí. Dále starosta požádal přítomné zastupitele o opětovné schválení
přijetí tzv. překlenovacího úvěru ve formě dodatku k již existující úvěrové
smlouvě. Dosavadní dikce usnesení pro Českou spořitelnu není dostačující.
Zastupitelé hlasováním schválili dosavadní průběh a realizaci projektu
opravy komunikace Zahradní včetně postupu, kterým je umožněno urychlené připojování vlastníků nemovitostí na vodovodní a kanalizační infrastrukturu obce a rovněž na úpravy spojené s přípravou změny napájení VO.
Dále schválili uzavření smlouvy o poskytnutí překlenovacího úvěru a pověřují starostu k podpisu. V obou případech hlasování 9 pro.
Bod 5. programu: Vyhodnocení 1. řiteckého pochodu
Bylo možné konstatovat, že 1. ročník obnoveného pochodu byl úspěšný.
Na dvě trasy 8km a 15km se vydalo celkem 182 turistů. Na startovném se
vybralo 4.920,-Kč. Dle vyjádření účastníků se jednalo o pěknou a vydařenou akci, které se příště rádi zúčastní. Z dosavadních poznatků je zřejmé,
že akce má potenciál dalšího rozvoje a příští rok se bude opakovat. V této
souvislosti starosta poděkoval realizačnímu týmu za odvedenou práci
a rovněž partnerům akce, které poskytli finanční prostředky či propagační
předměty.
Bod 6. programu: Různé :
a) Starosta informoval přítomné (zejména však zastupitele z lokality ul.
K Varadovu o aktivitě vyvíjené společností HVVP (firma HVVP má dle developerské smlouvy z roku 2007 vybudovat v lokalitě komunikace), kromě
tohoto by pak měla vyřešit situaci s existencí demoličního výměru na nelegálně postavené domy a některé nejasnosti spojené s hranicemi pozemků.
Vzhledem k tomu, že tato firma již dvakrát (neúspěšně) žalovala obec, vyzval starosta přítomné, aby této věci věnovali zvýšenou pozornost.
b) Starosta informoval o ukončení smlouvy o spádové škole ve Všenorech
pro děti z Řitky. Smlouvu vypověděla obec Všenory. Skutečnou příčinou
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je samozřejmě fyzický nedostatek míst ve všech školách v ČR, který zjevně
bude kulminovat v příštím školním roce. Dle dostupných informací neoficiálního charakteru si část zastupitelů obce Všenory vzala za záminku minulý
průběh zápisu do ZŠ Všenory, kdy řada rodičů zapsala dítě do Všenor a pak
se jej pokoušeli dát do Mníšku p. Brdy a pak opět do Všenor. Každopádně,
ať je to tak nebo tak, nyní nemáme spádovou školu, kde bychom mohli
garantovat bezproblémové přijetí dítěte do školy. Budeme muset vyvinout
iniciativu ohledně zajištění míst, nicméně za současného stavu demografického vývoje se jedná o velmi zapeklitý úkol.
c) Starosta informoval o stížnostech některých řidičů i dopravce autobusové
přepravy linek ROPIDu na způsob parkování před restaurací Panský Dvůr.
V této souvislosti informoval starosta přítomné, že projekt počítá s podélným stáním, které bude realizováno horizontálním značením, které bude
provedeno na Pražské ulici souběžně s horizontálním značením na ulici
Všenorská (jak obec, tak SÚS mají značení komunikace objednané u společnosti QUO, což se zjistilo v průběhu příprav opravy ul. Všenorská).
Diskuse :
Do diskuse se přihlásil host p. Ing. Votruba z ul. Zahradní. Pan Ing. Votruba
vyjádřil některé připomínky a podněty k ulici Zahradní a probíhající opravě. Nejprve poděkoval za průběh oprav a vyjádřil uspokojení, že ulice bude
konečně ve slušném stavu. Upozornil však na nutnost omezení průjezdu
nákladních vozidel a snížení rychlosti vozidel. Poukázal na to, že kromě
vozidel zejména kurýrních a zásilkových služeb, které jezdí nepřiměřenou
rychlostí, je překvapivé, že nebezpečně rychle zde jezdí i řada rezidentů
z ul. Zahradní. Dále navrhl, aby bylo odstraněno 5 sloupů (kombinace beton/dřevo) telefonní přípojky, které asi nejsou funkční. K jeho podnětům
starosta uvedl, že nákladní vozidla nad 6 t mají do ulice zákaz vjezdu (bohužel jedna ze zákazových značek byla odcizena). Co se týče rychlosti, tak
bude po uvedení do provozu učiněno vyhodnocení ve spolupráci s obecní
policií a budou přijata vhodná opatření (např. měření rychlosti, retardéry,
jiné dopravní značení, apod.). Co se týče likvidace sloupů, toto bude prověřeno a v případě, že to bude možné, přistoupí obec k jejich odstranění. Protože již nebyly žádné další dotazy a podněty do diskuse, starosta poděkoval
přítomných a schůzi ZO ukončil.
Plná verze zápisu je k dispozici na internetových stránkách obce.
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TJ Sokol Řitka by ráda informovala o aktivitách pořádaných pro veřejnost.
Následující rozpis znázorňuje rozložení cvičení pro různé věkové skupiny
v průběhu týdne.
Pondělí

Děti

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

17 - 18

18 - 20
Florbal
18 - 19

Dorostenci

Muži

Středa

16 - 17

Mladší a starší žáci
(cvičitel Honza Icha)
- aktuálně jsou přijímání noví zájemci
Starší žáci

Ženy/dívky

Úterý

Rodiče s dětmi
(cvičitelky Míša
a Hanka)
Předškolní a mladší
žáci (cvičitelky Míša
a Hanka)

Florbal
18 - 20

Badminton
20 - 22

Badminton
20 - 22
Florbal
20 -22

Zumba
19 - 20
Florbal
20 - 22

K pravidelně vedeným cvičením spadají pod organizací TJ Sokol Řitka ještě
každoročně pořádané akce věnované hlavně dětem, tj.:
• Maškarní karneval (březen/duben)
• Den dětí (začátek června)
• Lampionový průvod (letos proběhne 17.11.)
• Mikulášská besídka (letos proběhne 6.12.)
• Krmení zvířátek (v průběhu vánočních prázdnin – bude upřesněno).
Zároveň chceme upozornit na skutečnost, že všechna výše uvedená cvičení
a akce mohou nově probíhat po celý rok, tedy i v zimě, a to díky tomu, že bylo
v loňském roce instalováno v sokolovně plynové topení. Sál má aktuálně
ještě volné hodiny ve všední dny i v sobotu a neděli, které je možné využít.
V případě zájmu o detailní informace navštivte naše webové stránky http://
www.sokolritka.cz/.
Zájemci, kteří by se chtěli zapojit do aktivit Sokola, ať už vedením cvičení
nebo pomocí při organizaci našich akcí, jsou srdečně vítáni.
Hana Mašková
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PROdej RD 7+KK, 237 m2,
pozemek 959 m2, ul. Školní,
Černošice, Praha – západ

Svěřte prodej nemovitosti profesionálům

& 722 490 490

PROdáVáTe nebo PRONajímáTe?
Nabízím férové a profesionální jednání
Nabídněte mi svou nemovitost

PROdej stavebního pozemku,
1.725 m2,
Všeradice, okr. Beroun

PROdej stavebního pozemku,
907 m2, ul. Za Mosty,
Praha 9 – Hrdlořezy

pr o d á n o

no

PROdej RD 7+1, 236 m2,
pozemek 1005 m2, ul. Slunečná,
Černošice, Praha - západ

re ze rv o vá

jaroslav.pycha@re-max.cz

Naši klienti v této lokalitě hledají:
Rodinný dům i před rekonstrukcí
Byt v OV s balkonem nebo terasou
Chatu zděnou nebo dřevěnou

certifikovaný realitní makléř.
Jaroslav pýcha Váš
Tato lokalita je i mým domovem.

Zavolejte mi a já přijedu za Vámi

Zde může být
i Vaše
nemovitost

PROdej luxusní restaurace, herna,
casino 798 m2, pozemek 1917 m2,
ul. Hlavní, Průhonice, Praha – západ.

Naše komentáře

(autorem článků v této rubrice je redakce Zpravodaje obce Řitka, není-li pod článkem uvedeno jinak)

A zase ta rychlost...

V minulém vydání našeho Zpravodaje jsme se zmínili a vysokých rychlostech některých vozů projíždějících ulicí Na Vrškách. Stav přetrvává, což potvrzují obyvatelé zde bydlící, případně procházející. Je nám jasné, že pouhý
článek ve Zpravodaji nemůže tento nežádoucí stav změnit, bereme to spíše
jako apel na řidiče, kteří zde projíždějí a upozornění pro tudy procházející
chodce, aby si na to dávali pozor. Je až zarážející, že to těm „drajverům“ není
tak nějak vnitřně hloupé. Chodci slyšící vysoké otáčky motorů se chvatně
tisknou na oplocení pozemků, urychleně k sobě přitahují děcka, případně
pejsky a čekají, až ten divoch projede, doufajíc, že se jim ani tentokrát nic
nestane. Chodník zde není nijak široký. Nemluvě o tom, co by se mohlo
stát, pokud z nějakých vrátek někdo vyjde, bude zrovna vyjíždět a podobně
a k jejich smůle je takový řidič pár metrů před tím místem. Oni dozajista nemohou přehlédnout udivené, či rozzlobené obličeje chodců, zanechají
po sobě pouze oblak prachu a pachuť peprných slov chodců...
Podobné problémy mají i lidé v ulici K Potokům a nyní se, a to je podle našeho soudu jen dobře, dostává stejný problém i na jednání zastupitelstva obce,
tentokrát se to týká ulice Zahradní.
Je to věc, kterou by se obec rozhodně měla zabývat a požádat o spolupráci
Policii, ať již obecní, či státní. V posledním měsíci dvou jsou na Řitce celkem
často vozy obecní policie vidět, určitě častěji, než tomu bývalo dříve, ale
zda a jak se věnují problémům s nadměrnými rychlostmi aut v obci, to nám
známo není. Pokusíme se zjistit, jak věc vypadá a v příštím Zpravodaji přineseme naše zjištění. Budeme se ptát jak obce, tak obecní Policie.
Ono se vlastně zdá, že paradoxně se zlepšováním stavu komunikací v obci se
zvyšuje i počet řidičů nerespektujících omezení rychlosti v obcích na 50 km/h,
případně podle místních značení na rychlost ještě nižší. Tak oni i ti naši „borci“
si své podvozky, závěsy kol, tlumiče, výfuky nechtějí otloukat ve výmolech
a výtlucích. Jakmile se ale stav povrchu vozovek zlepší, zvýší se i jejich tlak
na plynový pedál. Možná doufají, že jejich „umění“ jak co nejrychleji projet
obcí někdo ocení. A my také doufáme, že k jejich ocenění opravdu dojde.
Například taková Obecní Policie by to jistě zvládla. A snad by to mohlo být
ocenění tak pádné, že i tito „frajeři“ to pocítí osobně a dostatečně jasně.
(mis)
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Panské parkování
V souvislosti s komplexní rekonstrukcí ulice Pražská se objevil nový problém. Nebo problém... těžko říci, ale námitky řidičů osobních vozů, ale zejména řidičů hromadné dopravy naznačují, že věc je třeba řešit. O co jde.
Pražská prodělala generálku, je zde zcela nový povrch, uspořádání silnice
se změnilo. Co ale zatím ještě chybí, je vodorovné značení. Zatím tu každý
projíždí víceméně odhadem.
Při vjezdu do obce třeba z Mníšku nebo z dálnice zcela chybí značení
na hlavní křižovatce dálničního nájezdu a ulicí Pražskou. Křižovatka je to
značně nepřehledná. Houští na levé straně vozovky při příjezdu od Mníšku
brání výhledu na směr, který je nyní značen jako hlavní silnice, tedy směru
dálnice – Všenory. Na silnici značení žádné, ale zde jsou alespoň značky
svislé označující jak hlavní, tak i vedlejší směr. Křižovatka sama o sobě je
celkem zrádná a o tom svědčí i časté příhody, kdy z obou směrů stojí auto
a jeden řidič se dívá na druhého, zda pojede, či jestli má vyrazit on. Tato
křižovatka určitě vyžaduje nějaké logické řešení, jež by nenavozovalo nejistotu řidičů a jasně definovalo, kdo kdy dřív a kam. Auto se dostává do ulice
Pražská. Tady musí řidič být obezřetný u obchodu Bala, kde vozy nakupujících parkují všelijak, většinou kolmo k obchodu a sem tam někdo prostě
zařadí zpátečku a jede. Přes sousední vozy toho moc nevidí. Před rekonstrukcí tu bývala plná čára. Tu ale nerespektoval snad vůbec nikdo... Jedem
dál a dostáváme se k Panskému dvoru. Tady je chodník podivně zakroucen a je třeba se mu při výjezdu z návsi vyhnout. Dopravu tu často blokují
vozy parkující u Panského dvora kolmo k budově, přičemž naproti stojící
podélně zaparkované vozy zužují průjezdný profil tak, že zde může projet
vozidlo jen jedním směrem. Dvě protijedoucí se většinou prostě najednou
protáhnout nemohou. Na tuto situaci si stěžují i řidiči autobusů MHD, zde
vznikají kolizní situace. Obec plánuje vodorovné značení na vozovce, ale tak
trochu si dovolujeme pochybovat, zda řidiči parkujících vozů u Panského
dvora jej budou respektovat. Tady se vždycky parkovalo kolmo k hospodě,
tady se vždycky překáželo. Náprava určitě nebude jednoduchá. Nicméně
dojít k ní bude muset. Nedovedeme si představit, že čára na silnici by tento dlouholetý zlozvyk mohla změnit. Snad jedině vyvýšený ocelový pruh
na středu vozovky. Uvidíme, jak si s tímhle obec poradí a musíme věřit, že
to bude řešení rozumné a hlavně praktické.
(mis)
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Sportovní klání obcí

Už několik měsíců chystáme sportovní zápolení v malých sportech mezi
obcemi Řitka, Černolice, nově i Líšnice a supernově snad také Klínec. To by
znamenalo docela zajímavé utkání 4 obcí. Hezká představa... Ale, bohužel.
Tedy zatím bohužel. V této chvíli je v pohotovosti připraven pouze náš řitecký „repre“ tým. Ostatní obce až dosud své týmy nesestavily. Škoda. Ale
neházejme flintu do žita, či chcete-li nestahujme předčasně kalhoty, brod je
ještě daleko... Jinak řečeno, vedeme dál jednání a snažíme se, aby k tomu
avizovanému klání v nějakých asi 8 „malých“ sportech došlo. Čím dříve,
tím lépe. Určitě přineseme další informace, jakmile se věc pohne.
A tak se zrodila i myšlenka, že pokud by nakonec opravdu k tomu zápolení čtyř
obcí z nějakých důvodů nedošlo, co tedy zkusit zorganizovat to jen pro nás, řitecké? Mohla by to být další varianta přátelských setkání se sportem v zádech...
uvidíme, nic není vyloučeno a prostor tady u nás na Řitce na to máme. (mis)

Jsou větve a listí opravdu modré?
Díky záslužné iniciativě obce je vedle budovy Obecního úřadu dlouhodobě
přistaven kontejner. Sem je možné vhazovat listí, větve a podobné přírodní
materiály a tím obejít povinnost likvidovat bioodpady na svém pozemku.
Je to krok vstřícný od obce, cílem
je usnadnit život občanům Řitky
a pomoci jim. A to se také děje,
lidé kontejner využívají a biologické odpady, tedy odpady přírodního původu, sem snášejí. Jenže...
Zajímavé je, že každý dobrý skutek má své jenže. Do kontejneru
se v poslední době začínají vhazovat sice bioodpady, ale zabalené
do plastových pytlů! Takže ten
velký kontejner obsahuje mnoho plastových pytlů, což znamená, že „někdo“
musí kontejner probrat, vytřídit, z plastových pytlů vše vysypat a plasty separovat. A tak musíme požádat všechny, co sem bioodpady vhazují, aby
byli tak hodní a neházeli je do kontejneru v plastových pytlích, ale aby obsah pytlů vysypali do kontejneru a ten plastový pytel si zase odnesli anebo
vyhodili do kontejneru určeného pro plasty. Předem děkujeme!
(mis)
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Řitecký pochod se vydařil
Aktivita při obnově kdysi tradičního pochodu se povedla. Posuďte sami
podle zpravodajství a fotografií organizátorů:
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Nádherný den si užilo 182 účastníků Řiteckého pochodu, který se konal
v sobotu 19. září 2015. Pochod připravila obec Řitka a místní TJ Sokol za přispění sponzorů: Česká podnikatelská pojišťovna, SrbaServis, D. I. Seven,
Stemat, Komwag, Eclisse, Valtrum, Mirsa a Herbacos Recordati. Na přípravě se podílela organizační skupina, ve které největší podíl práce odvedla
paní Mašková a paní Křístková. Jim, stejně jako dobrovolníkům, kteří obsadili start a cíl a další tři kontrolní body, patří největší dík. Tisk propagačních
materiálů zajistila tiskárna Mirsa.
K úspěchu akce přispělo kromě perfektní přípravy i krásné a slunné počasí.
Zúčastnění mohli volit ze dvou tras. Obě měly start i cíl na nádvoří zámku.
Kratší (8 km) vedla přes Černolice k rozcestí U Šraňku zpět do Řitky, delší
pokračovala z rozcestí U Šraňku dále na Skalku a odtud pak zpět na zámecké nádvoří. Většina účastníků si udělala krátkou odbočku na Černolické
skály, odkud je zajímavý výhled do krajiny. Pokračování obou tras vedlo
potom dál po hřebeni Brd. Ti, kteří volili delší trasu, mohli využít možnost
občerstvení na Skalce a rovněž se pokochat vyhlídkou směrem k Mníšku.
V cíli pochodu dostali všichni zúčastnění upomínkové předměty a měli příležitost k odpočinku při příjemné hudbě skupiny Balzám a občerstvení. Pro
děti byl připraven koutek s omalovánkami a pastelkami. Hodně účastníků
se v družné zábavě zdrželo až do pozdních odpoledních hodin. Mezi turisty
byli nejen občané Řitky, ale i řada přespolních, např. z Prahy, Berouna, Rokycan, Chebu, Ústí nad Labem a Liberce. Všichni byli velmi spokojení a ti,
kteří zde byli poprvé, byli příjemně překvapeni nádhernou přírodou brdských lesů. Vzhledem k úspěchu akce je téměř jisté, že příští rok se pochod
bude opakovat.
Tolik organizátoři pochodu. A my k tomu jen dodáváme, že takových akcí
není nikdy dost. A když před časem to byla záležitost tradiční, proč se k ní
nevrátit. Vlastně nám ani není jasné, proč tahle akce před časem skončila...
Jsme zvědavi, zda se v příštích ročnících podaří i prakticky navázat na název pochodu Praha – Řitka, či zda se snad tato akce nakonec netransformuje
na pochod atraktivní již svým názvem Řitka – Pičín. Necháme se překvapit,
v každém případě si to zasluhuje uznání a náš potlesk na otevřené scéně.
Děkujeme organizátorům i účastníkům!
(mis)
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Dětský koutek

Příhody barevného skřítka (pokračování, 5. část)

„Můžu si vzít ten sýr?“, zní to tak nějak písklavě, ale docela dobře rozumím.
Mlčky natahuji ruku, skláním se a trochu opatrně sýr pokládám na zem
před sebe. Přece jenom, co kdyby se mi zakousla třeba do prstu. To bych
nijak nadšený nebyl tedy.
„Můžu?“, slyším od krysy a docela mě to zaskočilo. Je nějaká moc slušná,
až snad zdvořilá... Ale jak to? Ti skřítkové povídali, že je to násilník, rváč
a nebezpečný tvor!
„Ano, můžeš, ale nejdřív mi pověz, proč ubližuješ skřítkům? Co ti udělali,
že jsi na ně tak zlá, bojí se tě, víš o tom?“, odpovídám jí tichým hlasem.
Krysa se zarazila, podívala se na mě tak nějak divně, překvapeně.
„Tak předně, nejsem krysa, jsem křeček, tos nepoznal?“
A jéééje, musím se zastydět, no ano, ono to zas není tak úplně šedé, spíš našedlé, možná zamazané od něčeho, a ty jeho tváře... no jistě, ano, to je přece
křeček, žádná krysa... co mi to ti skřítci namluvili?
„Teď vidím, že je to tak, omlouvám se ti, ale stejně, proč se tě teda Kelous
s Nevímem bojí?“
Křeček se na mě zadíval teď už hodně překvapeně: „Oni se bojí? A proč by
se měli bát? Vždyť já jim udělal službu a oni mi za to dávají něco málo k jídlu! Tak jsme se spolu domluvili...“
No tak tedy teď už jsem z toho všeho opravdu jelen a hlava mi jde kolem.
Prý se domluvili, Kelous mi tedy neříkal pravdu? Anebo jak to tedy vlastně
všechno je?
„Kelousi, Nevíme, kde jste? Pojďte sem, vylezte!“, to už jsem volal docela
nahlas.
A opravdu, z pod kořenů stromů se najednou oba objevili, oči klopí dolů a....
nic. Vůbec nic. Mlčí oba. Křeček je skrčený opodál, sýr je stále kousek před
ním a kouká na Kelouse.
„Tak Kelousi, tohle je mi nějak divné, jak to tedy vlastně všechno je, co se tu
seběhlo? Co se to tady děje?“, ptám se ho.
„Ále... no tak dobře, povím ti to. Před časem jsme se přišli všichni, je nás 5
dohromady. Já, Nevím a ještě další tři. Tady se nám líbilo a chtěli jsme se
tu usadit. Je to tu hezké, voda tu je, stromy, lesík, zkrátka všechno co potřebujeme. Ale nešlo to, nebylo kde bydlet, kam si vlézt, kde spát. Pak přišel
tenhle křeček a že prý nám pomůže vyhrabat dost velkou díru v zemi a pak
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si to tam hezky upravíme a zařídíme k bydlení. Chtěl, abysme mu dávali jídlo. Každý den. Aspoň trochu. No tak dobře, dohodli jsme se tak. On nám to
vyhrabal a my jsme mu dávali každý den dost jídla. Jenže to jsme nevěděli,
že to tak bude napořád. Trvá to už dlouho a shánět jídlo pro křečka každý
den, to je fůra práce. Víš, kolik toho takový křeček každý den sní?“, rozohnil
se postupně Kelous.
(pokračování v dalším vydání Zpravodaje)

Dětské rébusy a hádanky

Řešení z minulého čísla: houba přes noc vyrostla a tak se pod ní mohla schovat. Obrázky: stejné jsou číslo 2 a 6.

Kolik dřevěných
kuliček
je na podstavci
na obrázku nahoře?

Myška má velikou
chuť na kousek sýra,
ale cesta k němu je
složitá. Mohla by se
dokonce chytit i do
pastičky. Poraď jí, jak
se k sýru dostane?
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(reklamní sdělení inzerenta, bez redakčních korekcí)

Informační centru pro turisty v obci Řitka.
Nové informační centru pro turisty (zkráceně Infocentrum) vzniklo za podpory Ministerstva pro místní rozvoj České republiky v roce 2015.
Informační centrum, které se nachází přímo v centru obce Řitka vchod z ulice Na návsi, je též přístupní z ulice Pražská 34 vchod přes restauraci Panský
dvůr, nabízí širokou paletu služeb:
• Cykloturistika: nedaleko obce Řitka prochází cyklostezky, která spojují
hlavní město Prahu s obcemi v oblasti Brdského hřebene, Dobříšska, Příbramska ale i Povltaví (Davle, Slapy); v Infocentru je otevřena i půjčovna
kol pro celou rodinu;
• Pěší turistika: obcí Řitka prochází evropská turistická trasa E10 (spojuje jižní část Evropy s částí severní., začíná ve španělském městečku Ulldecona
a končí na německém ostrově Rügen), trasa navazuje na mnoho dalších
barevně značených turistických cest zejména díky turistickým cestám celého Brdského hřebene;
• Pro turisty je v Infocentru vybudováno odpočinková část, kde je možné
relaxovat nebo si najít vhodný časopis či knihu v části vybavené knihovnou a čtenářským koutkem; v Infocentru je možné sledovat i vybrané televizní pořady;
• Rodiče s dětmi: nabídka Infocentra je jak pro letní tak i pro zimní měsíce pro děti s rodiči nepřehlédnutelná; nabízí dětem letní dětský koutek
se prolézačkou, houpačkami a pískovištěm a pro zimní měsíce sál s nejrůznějšími hračkami pro batolata i pro předškoláky, kromě hraček nabízí
i dětský čtenářský koutek, místnost je vybavená i televizí pro sledování
pohádek a nejrůznějších pořadů pro ty nejmenší i pro děti již školou povinné;
• Důchodci: i na ně je v rámci Infocentra pamatováno, v pohodlně zařízené
části mají k dispozici čtenářský koutek s knihovnou a časopisy, šachové
a karetní stolky, možnost neformálních setkání.
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(reklamní sdělení inzerenta, bez redakčních korekcí)

Restaurace Panský dvůr
Nabízí
– kvalitní tradiční domácí českou kuchyň
– širokou nabídku pizz, těstovin a salátů (prodej i přes ulici)
– týdenní menu
– denně čerstvé speciality
– k širokému výběru káv a čajů nabízí čerstvé sladkosti
– vybrané delikatesy k pivu a vínu
– tankové krušovické pivo 12 a český malvaz 13
K příjemnému posezení můžete využít
– nově zrekonstruovanou restauraci s kapacitou 60 míst i nahlédnou
do kuchyně, jak se vaše jídlo připravuje
– útulnou kavárnu k příjemnému posezení
– sál ke společenským akcím, promocím, svatbám, oslavám narozenin
a jiných rodinných událostí; prostory jsou vhodné též pro školením
či k jiným pracovním setkáním (kapacita 30-40 míst)
Rodiče s dětmi mohou využít dětský koutek v 1. patře Infocentra Řitka.
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Trocha zábavy...
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Muž se ženou jsou v nákupním centru. Osloví je mladá děvčata za prezentačním
pultíkem: „Dobrý den, pane, máte doma myčku nádobí?“
Muž: „No ano, mám.“
Dívky: „Toto jsou nové tablety pro myčku, nechcete si jedno balení koupit?“
Muž se otočí směrem k manželce a volá: „Mařeno, pojď sem, budeš to jíst?“
„Pane doktore, řekněte mi po pravdě, co mám se srdcem?“
„No, je velmi oslabené, ale do konce života vám určitě vydrží“.
Potkají se k večeru sousedi: „Člověče, představ si to, manželka šla v poledne do
sklepa pro brambory a ještě se nevrátila!“
„Proboha... a co budeš tedy dělat?“
„Ještě nevím, ale asi rejži.“
Pilot dopravního letadla volá kontrolní věž: „SOS, pozor, jsem 300 kilometrů od
pevniny, 200 metrů nad mořem, letadlo stále klesá, dochází palivo...
Prosím o urychlené instrukce!“
„Tady kontrolní věž. Opakujte po mě, opakujte po mě, rozumíte mi pilote?“
„Tady pilot, tady pilot, ano, rozumím. Co mám opakovat?“
„Tady kontrolní věž, opakujte po mě: Otče náš, jenž jsi na nebesích...“
Psychiatr se ptá alkoholika: „A povězte mi, co pijete?“
„Ale pane doktore, já nejsem vybíravý. Nalejte klidně, co máte.“
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Řádková inzerce

Pro obyvatele Řitky je řádková nekomerční inzerce zdarma. Inzeráty zasílejte emailem na zpravodaj@ritka.cz nebo poštou na adresu obce. Uvádějte
vždy kontakt na Vás. Obrázky lze zveřejňovat pouze za příplatek 20 Kč.
Inzerce občanů, kteří nemají trvalé bydliště v Řitce, je zpoplatněna částkou
10 Kč za řádek. Redakce neodpovídá za obsah. Redakce si vyhrazuje právo
nezveřejňovat nevhodné inzeráty.
Služby:
Jsem studentem psychologie na FFUK v Praze a nabízím doučování anglického
jazyka pro základní a střední školy. Taktéž pomohu i s přípravou na Cambridgeskou zkoušku FCE (B2), či na státní maturitu (spíše B1). Cena dohodou. Kontaktujte mě přes email: marty.mihalko@gmail.com

Plošná inzerce

Zájemci o plošnou inzerci nechť se obrátí na redakci pro zaslání ceníku. Rozměry plošného inzerátu jsou přijímány o velikosti formátu A4 (dvojstrana),
A5 (jedna strana) nebo A6 (polovina strany na šířku). Jiné rozměry je třeba
projednat individuálně. Redakce plošné inzeráty graficky ani textově nijak
neupravuje a neručí za jejich obsah. Redakce si vyhrazuje právo nevhodné
inzeráty nezveřejnit. Podklady pro inzerci je nutné dodat v tiskovém pdf
formátu ve finálním provedení, případně v jpg formátu s dostatečným rozlišením. Jiné formáty pouze po dohodě. Uzávěrka pro vánoční prosincové
vydání Zpravodaje: 10. 12. 2015. Kontakt: zpravodaj@ritka.cz

Napsali jste nám....

Dotaz: On tohle není dotaz, čtu ve Zpravodaji vaše vtipy a tak vám také
jeden pěkný co se mi líbí posílám, zda byste ho teda mohli uveřejnit v některém Zpravodaji?
Naše odpověď: Vážený pane, děkujeme za zaslání vtipu. Principiálně tyhle
věci nevylučujeme, bude-li to vtip opravdu vtipný... Vámi zaslaný vtip je sice
velice vtipný, opravdu jsme se tu zasmáli, to musíme uznat, ale víte, čemu se
říká vypípání? Používá se to třeba v televizi, když je řečeno nějaké nevhodné
slovo, tak místo něj to v televizi pípne. To proto, aby se televize odvysíláním nedostala do problémů s Radou pro rozhlasové a televizním vysílání
například z důvodu negativního dopadu na mládež a podobně. Váš vtip by
po tomto vypípání obsahoval pouze 4 slova, která by si čtenář neznalý tohoto vtipu nedokázal vůbec spojit, natož vytušit jeho pointu. Z toho důvodu
Vámi zaslaný vtip zveřejnit opravdu nemůžeme... Děkujeme za pochopení.
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