Zpravodaj obce Řitka - č.1/2013

Právo se tolikrát zmenšuje, kolikrát se zvětšuje moc!
Tacitus

Informace z OÚ
Vážení čtenáři, vychází letošní první číslo "zpravodaje". Tento rok vyjde zřejmě jako
čtvrtletník. Obsah zpravodaje bude dle Vašich přání zaměřen hlavně na informace o
dění obci. Je však i mnoho čtenářů, kteří mi dělají radost a osobně žádají, abych pokračoval i v psaní svých článků, týkajících se vzpomínek na mé mládí a tedy i toho, jak se
dříve na vesnici žilo. Žádají rovněž i o pokračování článků týkajících se historie našeho
kraje a naší obce. Slibuji, že se dle svých možností budu snažit i těmto přáním vyhovět.
Dvořák Ant.

Aktivity připravované pro rok 2013.
 Zpracování nového územního plánu obce Řitka.
 Podání žádosti o dotaci na provedení rekonstrukce části ulice "Pražská".
 Dokončení stavby nového multifunkčního a dětského hřiště a jejich kolaudace.
 Přivaděč vody Praha Baně – Mníšek pod Brdy, který by měl pro naší obec zajistit
dostatek kvalitní pitné vody.
 Posílení kapacity čističky odpadních vod (ČOV), jejíž kapacita již nedostačuje pro

současnou zástavbu obce a překračuje stanovené hygienické limity.
 Narovnání vztahů, investor - obec Řitka (nedodržování podmínek stanovených
smlouvami) výstavba rodinných domků v ulici "Pod Pražskou".
 Vyřešit soudní spor týkající se výstavby rodinných domů v ulici "K Varadovu".
 Nákup komunálního traktoru s příslušenstvím : sněhový pluh, sypač, rameno

s vyžínačem, jednonápravový vlek. Vše pro komunální údržbu obce.
 Oprava obecních cest např. "K Ladům" a část cesty "V Násadách", která je v majetku

obce.
 Projednat se zastupiteli obce možnost poskytnutí dotace 20 000 Kč místní Tělocvič-

né jednotě Sokol a podpořit tak jejich práci s místní mládeží a dětmi.
 Znovu upozornit Krajský úřad Středočeského kraje a KSÚS Středočeského kraje na
havarijní stav krajské komunikace 3. třídy, Řitka – Všenory v úseku obce Řitka a
opětovně urgovat její generální opravu.
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 Dojednat uzavření veřejné společenské smlouvy s městem Černošice o poskytnutí
služeb městské policie Černošice v obci Řitka.
 Odpadové hospodářství: rozšíření počtu tzv. "sběrných hnízd" pro ukládání tříděného
odpadu, pokusit se získat kontejner pro sběr použitého textilu. Dosavadní snahy o
uzavření smlouvy s Diakonií Broumov či společností Pottex dosud nevedly
k pozitivnímu výsledku.
Pozn: Po redakční uzávěrce tohoto vydání zpravodaje se podařilo uzavřít smlouvu se
společností Textileco, která zajišťuje sběr použitého textilu ve spolupráci s českým Červeným křížem. Kontejner je umístěn před budovou OÚ Řitka.
Dotazy k některým bodům dále podrobněji zodpoví starosta obce Mgr. Kamil Abbid.
Dvořák Ant.

Vy se ptáte - my odpovídáme
Po delší odmlce se opět v rubrice "Vy se ptáte - my odpovídáme", budeme věnovat
dotazům občanů, či nejčastěji diskutované problematice v naší obci.

Dotazy týkající se špatného technického stavu komunikace na ulici Všenorská v obci Řitka ( a dále ve směru na Černolice).
Co se týče dotazů směřující ke skutečně hanebnému stavu výše uvedené komunikace, je třeba hned v úvodu řadě tazatelů připomenout, že se nejedná o obecní komunikaci, ale komunikaci krajskou, spravovanou příslušnou SÚS (Správa a údržba silnic). Dosavadní korespondence ve věci komunikací (Všenorská, křižovatka Veselka, most přes
R 4) mezi obcí, vlastníkem, resp. správcem komunikace, již dosáhla značného rozsahu
(počet jednání raději nepočítám) a bylo dosaženo i dílčích úspěchů. V minulém roce
byla, po řadě žádostí, urgencí a nakonec i pohrůžek, konečně řádně označena křižovatka Veselka, most přes R 4 (Strakonickou) byl zařazen prioritně do seznamu oprav
(technickým stavem patří zřejmě mezi 5 nejhorších ve Středočeském kraji), přičemž
projekční práce a s tím související jednání již probíhají od konce roku 2012. Nicméně
oprava komunikace Všenorská je stále ve stadiu příslibu. Je sice pravdou, že nikdo ze
strany odpovědných funkcionářů její špatný stav nezpochybňuje (ono to také není dost
dobře možné, když některé úseky připomínají tankodrom), jenže je tady univerzální
zaklínadlo posledních let, a to - "nejsou peníze". Tuto situaci sice chápeme, nicméně na
naprosto zbytečných dílčích opravách již určitě vlastník a správce komunikace utratil
minimálně několik set tisíc korun (ne-li více) a výsledek je velmi neuspokojivý a bez
generální opravy komunikace Všenorská, tj. odfrézování poškozených vrstev a položení nové balené směsi, jsou všechny další typy oprav pouhým mrháním krajských pro2
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středků. I když jednání v této věci místy připomínají pohádku "O slepičce a kohoutkovi" i nadále budeme vyvíjet maximum úsilí, aby vlastník a správce komunikace tento
negativní technický stav řešil.

Od kdy bude v provozu hřiště ?
Hřiště je již nyní v tzv. zkušebním provozu, tzn. má odloženou konečnou kolaudaci.
Jedná se o opatření nařízené v rámci stavebního řízení KHS (Krajskou hygienickou
službou), kdy na základě připomínky několika spoluobčanů bude nutno provést v rámci
zkušebního provozu tzv. hlukové měření. Bohužel letošní zima se nám nějak protáhla,
takže i některé dodělávky (dosazení záchytných sítí, výsadba zeleně a některé další
drobné dodělávky na dětském hřišti se realizují až počátkem dubna).
Teprve pak, až bude konstatováno, že je hřiště hlukově v normě, bude uvedeno do
plnohodnotného provozu.

Co se letos v obci chystá a připravuje?
Co se týče očekávaných nových věcí, lze rozdělit do několika oblastí.

Společenské akce
Obec Řitka připravuje letošní "čarodějnice" a to ve spolupráci se Sokolem Řitka, který poskytne pozemky (Lada) a Restaurací Panský Dvůr, p. M. Klikorka (bude zajišťovat občerstvení a spolupracovat s obcí na organizačně technickém zabezpečení průběhu
akce). Kromě tradičního pálení ohně bude večer i kulturní program, vystoupí skupina
Natural, která bude večerem hudebně provázet. V této souvislosti všechny řitecké občany (i "přespolní") srdečně zveme.
V souvislosti s Mezinárodním dnem dětí bude v červnu t.r. pořádat místní rybářské
sdružení dětské rybářské závody. Na připravované akci se bude obec Řitka podílet.

Občanská vybavenost
V letošním roce již budou vyměněny přístřešky pro cestující na zastávkách Řitka, hl.
silnice (v obou směrech), v minulém roce, na kdy byla výměna plánována se tato neuskutečnila z důvodu překážky na straně dodavatele (jak již byla veřejnost informována).
Zároveň je v přípravě pilotní projekt na osvícení těchto zastávek a části ulice Líšnická
diodovým osvětlením, a to na náklady poskytovatele tj. společnosti ENEL, (resp. Slovenské elektrárny). Zároveň bude ze strany obce provedeno v ostatních lokalitách obce
dosazení chybějících světel (tam, kde to bude technicky možné).
Co se týká přístřešků pro cestující na stanici Řitka, Bučina v obou směrech, tam sice
vyplývá povinnost výstavby zastávek developerům, nicméně vzhledem k tomu, že cestujícím prší na hlavu nyní a nelze tedy dále zbytečně vyčkávat, obec pořídí přístřešky
ve vlastní režii zřejmě v první polovině letošního roku.
Rovněž je stále v jednání s příslušnými institucemi možnost vybudování zastávek autobusu 448 (v sezóně též cyklobusu) na ul. Všenorská v lokalitě Štěpnice. Bohužel zde
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stále narážíme na poněkud obstrukční přístup PČR – dopravní policie. V průběhu měsíce dubna proběhnou v této věci další jednání.

Komunální technika
Vzhledem k zákonným povinnostem obce a zejména z hlediska skutečné potřeby je
nezbytné vybavit obec komunální technikou. Vzhledem k rozvoji obce se skutečně vybavení jedním archaickým malotraktorem s vozíkem, jeví jako zcela nedostatečné a
smluvní zajišťování některých služeb je nákladné a ne vždy včasné. Navíc obec Řitka
zaměstnává kvalifikovaného technického pracovníka na obsluhu této techniky, tudíž se
jeví jako vhodné a účelné pořízení komunálního traktoru s posypem, pluhem a mulčovacím příkopovým vyžínačem .

Opravy komunikací a chodníků
V minulém roce podala obec Řitka žádost o dotaci z programu ROP Střední Čechy a
to na opravu komunikace Pražská (úsek křižovatka Veselka – Líšnická). Špatný stav
této komunikace a i značně vizuálně odpudivý zjev po opravě volají. Nicméně je s tím
spojena řada problémů. Jedná se zejména o skutečnost (kterou mnozí vědí), že silnice
na ulici Pražská je pozůstatek dřívější komunikace I. třídy, tzv. staré Strakonické, tudíž
je z hlediska rozměrů značně naddimenzována (šířka), do této komunikace byly položeny sítě (elektřina, plyn, kanalizace a voda) nicméně , jak bylo v rámci projekčních
prací zjištěno, právě v těchto místech již bylo pouze zhutněno a pouze zapískováno,
tzv. kufr (štěrkové zpevněné podloží) zcela chybí. S tímto problémem jsme se již mj.
potýkali při opravě povrchu komunikací Líšnická a Na Návsi (neexistovala technická
dokumentace) a zejména z těchto důvodů musela být snížena nosnost těchto komunikací pro těžká vozidla, což však řadě spoluobčanů starosti nedělá a "zvesela" zákazy porušují (k čemuž jim zdatně napomáhá svou nečinností policie ČR Mníšek p. Brdy...),
kromě toho, že se tím snižuje životnost komunikací, tak lze přijít i o záruku ze strany
zhotovitele. Vzhledem k výše uvedenému je pak rekonstrukce ulice Pražská značně finančně náročná a to nejen z hlediska plochy, tak i z hlediska následných úprav, jakými
jsou např. vytvoření parkovacích míst, likvidace dešťových vod spojenou s opravou
dešťové kanalizace, apod. Tudíž oprava z vlastních zdrojů je velmi nákladná a bez poskytnutí dotačních prostředků téměř nemožná. Ale i v případě poskytnutí prostředků z
programu ROP je povinný podíl obce téměř třetinový.
Bez ohledu na výše uvedené je nutné opravit řadu dalších komunikací, po opravě volají komunikace v ul. Zahradní, K Ladům, U vodojemu a řada dalších. Ve velmi špatném stavu jsou rovněž příjezdové komunikace do chatových oblastí, v nichž je však
řada obyvatel Řitky přihlášena k trvalému pobytu a některé chatové oblasti byly posledními změnami územního plánu změněny z lokalit čistě rekreačních na lokality smíšené, kde je tudíž umožněna zástavba určená k bydlení. Vzhledem k omezeným rozpočtovým prostředkům obce bude muset být dána priorita akcím, které budou technicky
a majetkově méně komplikované. Rovněž musí být řešen problém pohybu občanů v
obci, který vznikl v důsledku jejího bouřlivého rozvoje v posledním desetiletí. Některé
nové lokality (Bučina, Štěpnice) nemají zajištěn odpovídající pohyb pěších do centra
obce (pošta, OÚ, školka, autobus, apod), tato situace musí být řešena systémově a toto
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hledisko bude primárně zohledněno při opravě komunikací, či výstavbě chodníků. V
této situaci je též vhodné připomenout, že se podařilo dohodnout se společností ORES
s.r.o. (která koupila stavební pozemek č. 212/111 v lokalitě Bučina, od původního
vlastníka tj. spol. ALBEMI) o zachování průchodu přes tento pozemek a následné vybudování komunikace pro pěší, tudíž tato hojně využívaná a zažitá zkratka pro pěší z
Bučiny do centra Řitky bude zachována.

Stav ČOV Řitka
Stávající čistička odpadních vod, která po léta pracovala v režimu výjimek se dostala
na hranici své kapacity a i přes investice do technologického nastrojení, které obec v
posledních letech učinila, již není možné další navyšování kapacity. V rámci šetření
ČIŽP, vodoprávního orgánu OŽP MÚ Černošice a Povodí Vltavy a.s., byla provozovateli, tj. společnosti Vak Beroun uložena pokuta za překročení některých limitů ve vypouštěných odpadních vodách. Primárním problémem, který je nutno řešit (samozřejmě
kromě toho, že tento typ ČOV je určen pro mnohem menší obce) je nátok tzv. balastních dešťových vod, které se dostávají do splaškové kanalizace a které pak snižují
účinnost čistícího procesu. Obec Řitka jako vlastník má za povinnost uloženou kontrolními orgány do konce tohoto roku vybudovat betonovou nádrž, která bude zachycovat
balastní dešťové vody. Tento nečekaný výdaj bude nutno pokrýt z rozpočtových prostředků. Co se týče samotné rekonstrukce ČOV a zvýšení její kapacity, toto není v nejbližším období pro obec z vlastních prostředků finančně možné, tím spíše, že přivaděč
pitné vody "Baně" by se měl začít realizovat v příštích letech a spoluúčast obce Řitka
na tomto projektu činí 8 mil. Kč (více k problematice přivaděče dále v textu). Tudíž
další úvěrování, vzhledem k existenci úvěru obce z doby minulé, na rekonstrukci a navýšení kapacity ČOV je vyloučeno. Za této situace (vzhledem k tomu, že v nejbližším
období nejsou na obzoru žádné dotační tituly na výstavbu, či opravy ČOV) je jediným
řešením vypsat ještě za existence stávající smlouvy se společností Vak Beroun nové
výběrové řízení na provozovatele vodovodu a ČOV, v jehož podmínkách by byla zakotvena povinnost navýšení kapacity ČOV na odpovídající úroveň ze zdrojů provozovatele s tím, že takto investovaná částka by se umořovala pravděpodobně delší dobou
nájmu a vzdáním se v plné nebo v částečné výši nájmu z provozovaného zařízení. Toto
řešení se jeví, po zvážení všech možností a okolností, v daný moment jako jediné možné.

Výstavba vodovodního přivaděče pitné vody Baně - Mníšek p. Brdy
Jak jste již byly informováni v nedávné době, je obec Řitka členem sdružení VOK,
které žádalo o poskytnutí dotace na výstavbu zmíněného přivaděče pitné vody. Je potěšující, že žádost o poskytnutí dotace byla úspěšná, nicméně to sebou nese další náklady,
Řitka je po Mníšku p. Brdy druhým největším investorem a tudíž podíl na částce, která
nebude pokryta dotací je značný a dle posledních výpočtů činí 8 milionů Kč. Toto se již
projevilo při nutnosti úhrady podílu na projekčních a přípravných pracích, které obec
zatížilo částkou tři čtvrtě milionu korun, které však již obec uhradila. Nicméně letošní
rok bude obec povinna uhradit další 1 milion korun, jako první část z 8 milionové spo5
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luúčasti, pro tuto platbu se podařily najít v letošním roce v rámci rozpočtu rezervy a
tudíž bude letos uhrazena z vlastních prostředků. Co se týče zbývajících sedmi milionu
korun, toto bude řešeno v závislosti na požadavcích a podmínkách sdružení VOK, resp.
podmínek poskytnutí dotace. Zde zřejmě již bude nutno čerpat úvěrové prostředky. Po
jednání z naší bankou (ČS a.s.) bylo konstatováno, že obec je v posledních třech letech
hodnocena kladně z hlediska hospodaření a rozpočtové disciplíny a tudíž poskytnutí
dalšího úvěru ( i přes stávající starý úvěr z roku 2002 ve výši 14 mil. Kč /nyní splaceno
cca 10 mil. Kč/, jenž byl poskytnut na výstavbu inženýrských sítí – plynofikace, kanalizace a vodovod ) nebude problém.
Mgr.Kamil Abbid - starosta

Z historie
Doktor Fürst, pan doktor, na kterého se nezapomíná!
Byl jsem tehdy ještě hodně malý, a proto si na své první setkání s mým panem doktorem vzpomínám jen velice mlhavě. Zato moje maminka si toto setkání pamatovala
velice dobře a živě a několikrát mi o něm vyprávěla. Byla prý to veliká ostuda, i když
já to dnes vidím jinak. Jsem rodák z Černolic, kde jsem se svojí rodinou žil. Pan doktor
měl svoji ordinaci v Dobřichovicích a navštívit ho zabralo takřka celý den. K panu doktorovi se do Dobřichovic chodilo, jak se tenkrát v Černolicích říkalo "přes kopec", pěšky. Jiné spojení tehdy nebylo. Mě tam, ale odvezla maminka po silnici v kočárku zvaném "sporťák". Jednalo se o obyčejné očkování. Ležel jsem vysvlečený na stole
v ordinaci pana doktora. Jakmile jsem však uviděl v jeho rukou injekční stříkačku,
s velikým řevem jsem se vzbouřil. Nebylo v silách zdravotní sestry, maminky a ani
doktora, mě "takového malého smrada", jak vyprávěla maminka, udržet. Po několika
neúspěšných očkovacích pokusech, byl pan doktor Fürst nucen "povolat" i místního
zubaře pana Malého s asistentkou. Teprve potom se jim podařilo, mě na stole úspěšně
zalehnout a očkování se k mému prospěchu zdařilo. I pan zubař Malý měl za nějaký rok
poznat, co to znamená starat se o chrup malému Dvořákovi. Ale to je jiná kapitola a tak
zpátky k věci.
Léta plynula a já se stal žákem první třídy školy v Černolicích. Byl krásný den začínajícího léta, když mě pan "řídící" Hostouš moc nepotěšil. "Dnes odpoledne v půl druhé přijdete všichni do školy, přijede pan doktor Fürst a bude vás očkovat". Tahle výzva
mě opravdu nepotěšila, ale nedělal jsem si z toho zase tak moc těžkou hlavu. Doma
jsem nic neřekl a místo do školy, šel s maminkou na pole okopávat a jednotit cukrovou
řepu. Pole bylo u silnice do Všenor. Náhle se ozval motor automobilu zdolávajícího
kopec k Černolicům. Záhy se automobil vyhoupl ze zatáčky. Byl to "Tudor" a já okamžitě věděl o co běží. Po malé chvíli otáčky motoru klesly, auto zajelo ke straně silnice
a zastavilo. Jeho dvířka se otevřela a kdo myslíte, že z něho vystoupil? Ano, byl to doktor Fürst. Moji maminku dobře znal, protože byla členkou ČS Červeného Kříže, a on
tuhle skupinu vedl. "Blaženko pojď sem s tím tvým klukem, já ho oočkuji, když nešel
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do školy". Jak jsem to uslyšel, na nic jsem nečekal a rychlým během zamířil přes pole
k údolí Všenorského potoka. Ještě dnes vidím, jak se řádky s řepou, přes které jsem běžel míhaly pod mýma nohama. Za mnou běžela maminka, vědoma si toho, že když mě
nechytí, nebo nezastaví, čeká ji se mnou další cesta do Dobřichovic. Za ní popoběhl
kousek i pan doktor. "Tondó stůj, nebo večer raději nechoď domů, takovej dostaneš
vejřez, já s tebou znovu do Dobřichovic nepůjdu". Něco se ve mně zaseklo, já se zastavil a pomalou chůzí se vrátil k autu. Pan doktor, byl již připraven. Zapálil malý lesklý
kahan, nad jeho plamenem vydesinfikoval zvláštní jehlu, na rameno mi kápl kapičku
očkovací látky a jehlou několikrát rozpíchl kůži a vše přelepil náplastí. Tím bylo očkování skočeno. Druhý den jsem se styděl jít do školy a bál se výsměchu. Nikdo, ani pan
"řídící" nic neříkal a vše proběhlo v pohodě.
Uběhl necelý rok. Krutá zima se chýlila ke svému konci. Přišel jsem v podvečer vymrzlý a zmáčený z klouzačky domů. Při večeři mi přestalo chutnat a začala se mnou
lomcovat zimnice. Babička mi uvařila čaj z lipového květu s medem a citronem a napařila mi nohy a ruce v lavoru s horkou vodou se solí. Potom řekla, "a šup do postele, ráno to bude dobrý". Ráno to dobrý nebylo a nebylo to dobrý již ani v noci. Zimnice přešla ve vysokou horečku. Maminka mi natírala dlaně a chodidla bezinkovým octem. Byly to květy černého bezu, naložené v octě a tato tinktura měla pomáhat právě při horečce. Dělala mi studené zábaly, ale nic nezabíralo. Ráno se mi sice ulevilo, ale po nějaké
době se horečka vrátila znovu. Chvíle vědomí střídalo blouznění se spánkem. Zdály se
mi strašné sny, drtilo mě kamení padající z černolických skal. Zavalilo mě a já se dusil
a nemohl se vyhrabat ven. Padaly na mě hrozivé bílé izolátory ze sloupů vysokého napětí, po kterých jsem s kamarády s neúspěchem střílel z praku. Izolátory se tříštily a
zasypávaly mě střepy a já se znovu dusil. Když jsem se na chvíli probudil, seděla u mé
postele babička a hladila mě po zpocených vlasech a já znovu propadl do říše ošklivých
snů. Najednou mě probudilo nepříjemné stuzení a škrábání na mých prsou. Mžourám a
zjišťuji, že sedím na posteli a je podvečer. Ruce mé maminky mne drží a skloněná
mužská hlava mi jezdí děsně studeným uchem po hrudi. Naslouchá a přitom mě škrabe
špatně oholenými vousy. Po chvíli se naslouchající ucho se škrábající tváří přesunulo
na má záda. Najednou se mužská postava napřímila a já poznal pana doktora Fürsta.
Ten sáhl po své hranaté kožené brašně, kde měl uloženo veškeré své doktorské nádobíčko pro výjezdy a vyňal stetoskop. Celá moje rodina stála strnule v pozoru nastoupena u protější zdi a tiše sledovala dění. Pan doktor mě znovu poslouchal, potom najednou odložil stetoskop a povídá "je to zápal plic"! Ježíši Kriste! Vykřikla babička a její
tváře se zalily slzami. "Klid babi, dnes již na to mám lék a je naší výroby, ani do nemocnice nebude muset". Prohlásil pan doktor. Vyňal ze své brašny skleněnou dózu a
z ní injekční stříkačku s jehlou. Chtělo se mi utéct, ale nebylo kam a nakonec jsem
k tomu neměl ani sílu. Potom z brašny vyňal lahvičku s bílou náplní a ampulku s čirou
tekutinou. Vystrašen a s napětím jsem pozoroval co udělá. U ampule s tekutinou pilníčkem nařízl a odlomil zatavenou špičku. Její obsah natáhl do stříkačky. Poté u lahvičky
s bílým práškem odtrhl z uzávěru plíšek a její gumový uzávěr propíchl injekční stříkačkou s tekutinou a vstříknul ji do lahvičky. Lahvičku důkladně protřepal a její obsah nasál zpět do stříkačky, vyměnil jehlu a bílá tekutina poté putovala do jedné z půlek mé
zadnice. Potom vtiskl do mé ruky lahvičku od bílého prášku s gumovým uzávěrem a
povídá, "budeš jich mít ještě víc, dávejte mu hodně pít a jídlo jen podle chuti, každý
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den touhle dobou přijedu a dám mu další injekci a tady máte lék při teplotě. Blaženko
můžeš mu dělat i studené zábaly. Zabalil si své věci, rozloučil se a odešel. V místnosti
zavládl klid. Za oknem se sypal sníh a meluzína naříkající v komíně a v rozpálených
kamnech prozrazovala, že venku fouká i prudký vítr. Slyšel jsem ještě startování jeho
auta a znovu se pohroužil ve spánek.
Pana doktora zavolala telefonem maminka. Nebylo to jednoduché, protože tenkrát
byly na vsi asi čtyři telefonní stanice. Pan doktor dopoledne pracoval ve své ordinaci
v Dobřichovicích a když se stal nějaký mimořádný případ, vyjel svým "Tudorem" za
pacientem i v tuto dobu a pacienti museli v čekárně počkat, až se pan doktor vrátí. Odpoledne, často až do večera, jezdil pan doktor Fürst po návštěvách pacientů, kteří marodili doma a potřebovali jeho pomoc. V naléhavém případě, jako byl i ten můj, přijel
pan doktor i v neděli. Na počasí nebral ohledy, nevadily mu mrazy, náledí,vánice. Nutno však k tomu dodat, že silnice do Černolic byla v té době daleko lépe udržována nežli
nyní. Pan doktor za mnou navečer dojížděl každý den. Dnes již nevím, kolik návštěv to
bylo a vždy mi vložil do ruky lahvičku od injekce, kterou mi dal, a kterých jsem se již
přestal bát. Po pár dnech se začal můj stav lepšit. Teploty opadly a já dostal chuť na
jídlo a tak se zlepšila i nálada v mé rodině. No a pak jsem vylezl z postele a po pár
dnech šel s maminkou poprvé ven na nákup. Jsem znovu ve škole. Moji kamarádi i pan
"řídící" Hostouš mne vítají a jsou rádi, že jsem zase mezi nimi. Začalo se měnit počasí
a zima ztratila svou nadvládu. Pomalu vysychaly i praménky vody z roztátého sněhu.
Sluníčko hřálo a všude kolem rozkvétaly jarní květy. Bílé květy "kočiček" na jívách se
měnily ve žluté veliké "kocoury", tak jsme těmto květům říkali, které byly plné pylu a
bzukotu včel. Objevily se první mouchy. Létaly jako opilé a vyhřívaly se na zdech a
plotech domů na jarním sluníčku. Vzduch byl všude provoněn zvláštní vůní. Bylo cítit,
že z něj vyzařuje i tajemná energie, která probouzí veškerou přírodu kolem. I mnou tahle energie pronikala a já se cítil stále lépe a silnější. Ta vůně a tajemná energie, to bylo
JARO. Byl jsem znovu zdráv! Jsem se svými kamarády pod černolickými skalami a
pochopitelně jsme si z praků vystřelili i na isolátory na sloupech vysokého napětí. Bohužel naše praky z červených gum zvaných "zavařovačky" nebyly schopné tak vysoko
dostřelit. Je letní tichý podvečer a já si již ani nevzpomenu, jaké ošklivé sny, se mi tenkrát, když jsem měl zápal plic o skalách a izolátorech zdály. Jdeme domů. K našemu
sluchu doléhá zvuk motoru automobilu. Ze zatáčky silnice, naproti nám vyjíždí "Tudor". Vím čí je to vůz a dobře ho znám. Za jeho oknem nám lehce kyne, s úsměvem na
tváři pan doktor Fürst, vždyť nás všechny zná. Jede za svými novými pacienty.
Čest jeho památce. Dvořák Ant.

8

