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Vážení občané,
představujeme vám zcela nové provedení řiteckého Zpravodaje.
Změna je patrná na první pohled. Vedle jiného vzhledu nám ale jde
především o změnu jeho obsahu. Rádi bychom, aby místo suchých
holých textů nový Zpravodaj přinášel více užitečných informací,
aktualit, zajímavostí, a to nejen z dění v našem zastupitelstvu, ale
také z pohledu nás, kteří v Řitce žijeme. Chceme přinášet zprávy
nejen z obce a zastupitelstva, ale i vlastní postřehy a komentáře.
Budeme rádi, když nám budete předávat své názory, postřehy,
otázky nejen ke Zpravodaji, ale prostě ke všemu, co vás zajímá, či
trápí a myslíte si, že by to bylo zajímavé téma pro všechny. A máteli nějakou zajímavou fotku, aktualitu, pošlete nám ji na naši nově
založenou emailovou adresu zpravodaj@ritka.cz. Zpravodaj bude
dostupný i na internetových stránkách obce ke stažení.
Vedle informací z jednání zastupitelstva a podobných oficialit
bychom rádi postupně vyzpovídali naše zastupitele, představili
služby a firmy v obci, informovali o akcích a zajímavostech v Řitce
a okolí. Zavádíme také možnost bezplatné nekomerční inzerce pro
občany Řitky ve Zpravodaji. Nechceme zapomenout ani na trochu
zábavy nejen pro dospělé, ale i pro děti.
Obec jmenovala novou redakční radu. Věříme, že se Zpravodaj
stane očekávaným periodikem a že bude přinášet to, co se od něj
očekává. I z toho důvodu přivítáme jakékoliv podněty a přání.
Budeme se snažit rovněž přispět k řešení, či objasnění zásadních
problémů ve vztahu k obci, pokud se nějaké vyskytnou.
Zpravodaj je prozatím plánován jako dvouměsíčník, ale nevylučujeme, že bude vycházet i častěji. Doručován bude do všech
poštovních schránek obyvatel Řitky a k dostání by měl být vedle
Obecního úřadu i na dalších místech.

Ze zastupitelstva obce

18.02.2015 se konala schůze zastupitelstva obce. Na pořadu jednání byly
také některé dost zásadní záležitosti.
1. Byl schválen rozpočet obce pro rok 2015
2. Zastupitelstvo projednalo problematiku možného čerpání dotací pro rok
2015 a s tím souvisejících skutečností – příprava projektů a eventuálních
výběrových řízení.
3. Zastupitelstvo odsouhlasilo přistoupení obcí Trnová a Klínec k přivaděči
pitné vody Baně - Mníšek pod Brdy.
4. Byla ustanovena pracovní skupina pro obnovení tradičního turistického
pochodu Praha - Řitka
Aktuální informace o očekávaném dění v obci:
Koncem měsíce února započala II. etapa opravy komunikace Pražská v
úseku Panský Dvůr - křižovatka Veselka. Předpokládaný termín dokončení
je 31.03.2015.
V březnu 2015 budou zahájeny stavební práce na vodovodním přivaděči
pitné vody Baně - Mníšek pod Brdy. Stavební práce se dotknou obecních
komunikací Dvorská - Lesní. Na tyto práce pak ve 3. resp. 4. kvartále naváží
práce na výstavbě místního přivaděče po trase Krátká - křižovatka ul.
Sportovní - Zahradní.
Podrobný Zápis z jednání zastupitelstva obce bude po zpracování
zveřejněn na internetových stránkách obce www.ritka.cz, kde bude možné
nalézt i termín příští schůze zastupitelstva. Zveme k účasti na ní občany
Řitky, přijďte se podívat, jak schůze probíhá, aktivní zapojení občanů při
řešení problémů obce je rozhodně vítáno.

Kdo nás zastupuje

Rádi bychom představili zastupitele obce a také jejich plány, předsevzetí,
cíle... Zpravodaj v této podobě vychází poprvé. Logicky tak prvním zastupitelem, jehož představujeme, je starosta, pan Kamil Abbid.
ZP: Pane starosto, druhé volební období jste starostou obce. Jak a proč Vás vůbec
napadlo kandidovat?
KA: Když jsem se přistěhoval před
lety do Řitky, řada věcí se mi tu
nelíbila a lidi mi říkali „tak s tím
zkus něco udělat“, a tak jsem to
zkusil. Sám jsem nečekal, že výsledek voleb bude takový, jaký byl. To
mluvím o těch volbách před mým
prvním zvolením. A myslím si, že
nejenom za mnou, ale za celým zastupitelstvem už jsou vidět nějaké
výsledky. Začali jsme takovými základními jednoduchými věcmi, jako třeba
„suchou nohou přes Řitku“, aby občané nepřišli třeba na autobus v zablácených mokrých botách. Začínali jsme malými věcmi a postupně přecházeli
na důležitější a složitější.
ZP: Nyní vykonáváte své druhé volební období. Připravoval jste se nějak na své
první volby, když jste kandidoval poprvé do zastupitelstva, ať již po stránce odborné, či duševní?
KA: Duševní příprava nebyla žádná, nechal jsem věci plynout, skutečně to
byl jen takový pokus, jak vše dopadne, žádná kampaň nebo tak nebyla. Já
jsem původní profesí právník, mimo jiné jsem vykonával v zahraničí funkci
konzula, což přinášelo každodenní styk s občany a řešení jejich problémů
v zahraničí mnohdy velmi zapeklitých, což byla práce hodně blízká tomu,
co by starosta obce měl umět a co musí běžně ve svém úřadu dělat. Pracoval
jsem rovněž v legislativě Ministerstva zemědělství, což se pro mou dnešní práci také velmi hodí, řadu vyhlášek v obci si tak děláme sami. Skutečně řadu zkušeností ze svých dřívějších povolání jsem tady mohl zhodnotit
a své zkušenosti plně využívám. S tím souvisí úzce i finance, kterých není
nikdy dost a je třeba stále šetřit. Hodně věcí se musí nasmlouvávat externě
a moje zkušenosti mi v tom hodně pomáhají.
ZP: Po sečtení hlasů ve vašich prvních volbách jste zjistil, že kandidatura byla
úspěšná. Jaké jste v té chvíli měl pocity?

KA: Tak člověk má samozřejmě radost, když uspěje, ale na druhou stranu
nastoupily i jakési obavy, jak se toho ujmout, přece jenom v takové pozici
jsem ještě nikdy nebyl. Navíc jak se v našich krajích říká, jsem to čemu se
říká naplavenina a nebyl jsem si jist, jak mne lidé a starousedlíci přijmou.
Na druhou stranu zhruba polovina zastupitelstva byli starousedlíci, takže
došlo k takové docela pěkné symbióze a fungovalo to.
ZP: Co vlastně Vašemu vítězství v prvních volbách, které bylo docela přesvědčivé,
říkali odstupující zastupitelé, jak to vnímali?
KA: Neřekl bych, že by postupovali nějak vysloveně zle, asi to pro ně nebyl
úplně příjemný pocit, ale do hlav jim nevidím. Ale během času ti protikandidáti, kteří ve volbách také uspěli, postupně odstoupili a v podstatě i přes
výzvy jejich náhradníci nenastoupili, aby uvolněná místa zaplnili. Jediný
náhradník, který na uvolněné místo opravdu nastoupil byl bývalý starosta
pan Zeman, ale nikdo jiný i přes naše výzvy podle zákona uvolněná místa
nezaplnil, nikdo jiný o to neměl zájem. Tohle taky o čemsi vypovídá. Oni se
ve volbách ucházeli o důvěru svých voličů a uspěli a pak to odmítli. Ale jak
říkám je to jejich problém, jejich věc.
ZP: Když se ohlédnete na své první období starostování, co považujete za svůj největší úspěch, tedy z hlediska obce?
KA: To je velice těžká otázka, problémů byla celá řada, těžko říci, co z toho
bylo nejdůležitější. Ale zřejmě asi první a velmi nepříjemnou a zásadní věcí
bylo zjištění niklu v pitné vodě. To byl zásadní problém, který vznikl, když
jsem byl měsíc ve své funkci. A provozovatel vodovodní sítě VAK Beroun,
že by zrovna nějak dobře spolupracoval, to se říct nedá, řešili jsme to hodně
sami ještě s místostarostou panem Dvořákem. Tohle byl asi takový úplně
první prubířský kámen. Obecně jsem rád, že se nám podařilo stabilizovat
finance obce. Podařilo se zvýšit příjmy, zracionalizovat výdaje a čerpat dotace. A díky tomu jsme si mohli dovolit udělat další věci – nějaké chodníky,
nějaké silnice, zakoupit komunální techniku, doplnit a vyměnit osvětlení.
ZP: Máte například nějaké srovnání o výši čerpaných dotací za vaše první volební
období v porovnání s posledním obdobím předcházejícího zastupitelstva?
KA: Takové srovnání nemáme, ale podařilo se nám zajistit maximální čerpání dotací tak, že každý rok jsme čerpali jednu dotaci. Ono čerpat více
dotací, než jednou za rok, není pro naší obec možné, a to z hlediska nutné finanční spoluúčasti. Čerpali jsme dotace z programu FROM na opravu střechy Mateřské školky, která byla opravdu v dezolátním stavu, dále
z téhož programu na chodníky v obci, které již vlastně neexistovaly. Čerpali jsme dotaci nadace ČEZu z programu „Oranžová hřiště“ na vybudování multifunkčního hřiště, další čerpaná dotace byla z ROPu, ta šla na

opravu komunikace Pražská, kde nás ale bohužel zdržela stížnost u Nejvyššího kontrolního úřadu jednoho z účastníků výběrového řízení. Plus nějaké
menší dotace v době náplavových dešťů. Ale jak už jsem se zmínil, díky stabilizaci obecních financí jsme se mohli pustit i do investic z vlastních zdrojů.
Třeba oprava komunikace Líšnická, Na Návsi, K Ladům, či chodník přes
tzv. Lada nebo, vybavení kuchyně a nákup konvektomatu do mateřské
školky a další věci. Ono se to nezdá, ale tyhle věci jsou dnes strašně drahé
a obec Řitka je všechno na co si vzpomenete, jen ne bohatá obec…
ZP: Když končilo Vaše první volební období a Vy jste se rozhodl kandidovat i do
dalšího volebního období, soudím, že Vás ta práce baví, uspokojuje, je to správný odhad?
KA: Ano, ta práce mne skutečně baví a opravdu naplňuje, i když jsou občas
okamžiky, kdy se potkáváte s nepochopením a člověk má pocit, že je ta práce úplně zbytečná, ale to asi není nic výjimečného. Práce mně baví, naprostá
většina věcí se daří a vede to k něčemu, pracovně i lidsky mám dobré pocity
a do druhého volebního období jsem vstupoval i proto, že řada započatých
věcí ještě zdaleka nebyla dokončena, věcí k řešení je stále dostatek. Například přivaděč pitné vody Mníšek – Baně, silnice Pražská nebylo dodělaná
a další věci. Se zastupiteli jsme to chtěli zkusit jít dál, sešla se dobrá parta, každý k našemu dílu nějakým způsobem přispěl. Tady bych připomněl
i pana Dvořáka, i on si své odpracoval, ale dále už kandidovat nechtěl.
ZP: Politika do obecního zastupitelstva by asi tak moc neměla patřit, hlavní by měly
být zájmy a potřeby občanů, nicméně v posledních volbách byli zvoleni zastupitelé
z různých politických uskupení. Byl nebo je s tím nějaký problém, dohodli jste se
na rozdělení úkolů, jaká je vzájemná spolupráce?
KA: Do zastupitelstva se dostali částečně abych tak řekl staří zastupitelé,
tedy ti z dřívějšího volebního období, přibyly i nové tváře, díky tomu se
zkvalitnila komunikace se Sokolem, tedy s největší společenskou organizací v obci. Co se týče politického uskupení, já z toho mám takový trochu
rozporuplný pocit, protože podle mého názoru, a to mi nikdo nevymluví,
je na naší úrovni obce politika věc vedlejší a zatahovat do řešení obecních
problémů strany a stranické názory je opravdu zbytečné. A navíc z těch kandidátů z TOP09, kteří kandidovali, nikdy ani jeden nepřišel na jednání zastupitelstva, nijak se nezajímali o problémy obce, řada lidí přišla, nabízela
nějakou formu pomoci, ale z těch zvolených kandidátů ani jeden ani jednou.
A pak kandidují s volebním programem, který jakoby parafrázoval naše minulé volební období. Že chtějí zlepšit silnice, že chtějí zlepšit dotace, opravit
osvětlení... to je potom s nimi těžké vyjít, protože mám pocit „že jsme zřejmě
byli v minulém období každý v jiné Řitce“ Snad si to časem sedne a zapojí se
do společné práce bez ohledu na jakési politické zájmy, či představy.

ZP: Jaký typ kontaktů s lidmi Vy, coby starosta, preferujete?
KA: Pro mně je ideální osobní kontakt, aby se předešlo různým informačním šumům a nedorozuměním. Já tady jsem v podstatě pořád, pokud nemám nějaké jednání nebo schůzky mimo a jsem rád, když mohu k dané
věci podat osobní vysvětlení, vylíčit souvislosti, dojednat to, co je třeba.
Řada lidi vůbec nemá představu, co ta obec dělat má, co má za povinnosti,
co může a co už je mimo její působnost. Bohužel lidi se dneska odvykli
číst, což byl problém třeba i Zpravodaje ať již tištěného nebo elektronického. Pro mě je nejlepší osobní kontakt. Bohužel musím říci, že dneska jsou
lidé hodně vytížené, unavení, či prostě nemají chuť, takže se nezúčastňují
jednání zastupitelstva, což je trochu škoda, tady by se dověděli řadu věcí,
jež je zajímají a možná by tak lépe pochopili souvislosti ve vztahu k jejich
problémům, či otázkám. Rád s lidmi hovořím přímo, ať už u sebe v kanceláři ale klidně třeba i v hospodě, na společenských akcích, dá se probrat
všechno. Musím říct, pro mne je to nejlepší a nejspolehlivější způsob komunikace s lidmi.
ZP: Pane starosto, povinností a práce je hodně, jaký je vlastně váš pracovní tým,
který řídíte a který plní různé pro obec potřebné věci a úkoly?
KA: Obecní úřad zastává řadu nejrůznějších povinností, správu, finance,
vykonává přenesenou působnost státní správy a k tomu potřebuje určitý
odborný personál. Na první místě bych asi jmenoval paní Vaňáskovou,
která funguje primárně jako účetní, protože obecní účtování a finance
jsou něco jiného, než finance ve firmě nebo privátně, je to z hlediska státu daleko náročnější a administrativně svázanější, než běžné účetnictví.
Čas ukázal, že objem prací nelze zvládat ve stávajícím obsazení, protože
musí fungovat různé komise, jako stavební, přestupková a další a proto
byla přijata další pracovnice paní Macháčková, jejíž rozsah práce postupně narostl tak, že byla od začátku roku přijata na plný úvazek. Co se týče
dalších činností, tak všichni občané asi vědí, jak se zlepšila údržba zeleně, údržba komunikací, úklid a podobně, což zabezpečují techničtí pracovníci. Další odborné činnosti v rámci obce, resp. jejího zastupitelstva,
např. jako finanční výbor, kontrolní výbor, stavební komise, přestupková
komise, sport, kultura a další vykonávají jednotliví zastupitelé a aktivní
spoluobčané z Řitky, jedinou výjimkou je předseda přestupkové komise
advokát JUDr. Pavel Brach, který je z Prahy. Prostě každý z nich něco
dělá, každý se věnuje nějakému oboru práce, k níž má většinou blízko.
ZP: Důležitá je otázka bezpečnosti obyvatel Řitky, jak v denní, tak v noční době.
Máte k tomu nějaké nové poznatky, či doporučení, co dělat, či čeho se naopak vyvarovat?

KA: Máme problém, že se nám v obci rozmáhá vandalismus a i majetkové krádeže. V této věci úzce spolupracujeme jak se státní policií v Mníšku tak i s Městskou policií v Černošicích. Spolupráce s nimi je dobrá,
ale bohužel státní policie je natolik vytížená a natolik zřejmě personálně poddimenzovaná, že nezvládá plnit všechny požadavky. I přesto se
zde v obci řeší nějakých 40 až 50 různých přestupků měsíčně, naštěstí
jen menší část končí u přestupkové komise. Denní doba je v obci vcelku
z hlediska bezpečnosti na relativně dobré úrovni. Horší je to v noci, kdy
ne všechno lze zvládat, dochází k různým násilnostem a ničení majetku.
Poslední takový větší případ je zcela zdemolovaná autobusová zastávka,
a to skutečně ve velkém rozsahu s velkými škodami, to se bude muset
dál řešit a podléhá to již velké opravě, a to i v důsledku řady předchozích
vandalských poškození. Já nevím, ono to asi souvisí s dobou, ale bohužel,
nemůžeme ke každé zastávce, ke každému objektu postavit policajta, který by to v noci hlídal.
ZP: Říkal jste, že jste smlouvu za obec uzavřel s Městskou policií Černošice, resp.
městem Černošice, proč zrovna s Černošicemi?
KA: Jednak je to i na doporučení okolních obcí a na základě zkušeností
těchto obcí s nimi a potom... Městskou policii máme na Dobříši, to už je
ale jiný okres, potom v Mníšku, ale ti nám řekli, že kdysi nám to před
„X“ lety nabízeli a my jsme to odmítli, takže s námi nepočítají, pak jsou
tu ještě Černošice a pak až Radotín. Takže i z pohledu dostupnosti padla volba
na Černošice a jejich Městskou policii.
Je tedy nejsem, nebo nebyl jsem, příliš
velkým fanouškem městských, či obecních policií, ale oni mne přesvědčili, že
jsou profesně na vysoké úrovni a mohou nám v lecčems pomoci. Ono dneska ve společnosti docela funguje, jak já
tomu říkám „cochcárna“ , tedy že každý si dělá co chce, bez ohledu na zákony, na vyhlášky, pravidla, bez ohledu
na spoluobčany, celkem dost lidí toho
vlastně moc nerespektuje a tahle černošická policie přece jenom tady trochu začala zavádět pořádek, kontroly, prevenci. Bohužel zde je řada problémů i z hlediska dopravy a bezpečnosti silničního provozu, kdy s námi
příliš nespolupracuje republiková dopravní policie, toto bychom s nimi
rádi dali dohromady, už třeba jen proto, že na příjezdové komunikaci

z Mníšku byl umístěn na jeden týden radar zaznamenávající statisticky
pohyb aut, tedy jejich počet a rychlost, a bylo zjištěno, že 87% vozidel
překračuje například v tomto úseku zastávek linek busu č. 320 a 448 povolenou rychlost, a to tak, že opravdu hodně. A nebýt toho, že se zde
odbočuje do ulic Zahradní a Spojovací, tak by toto procento bylo ještě
mnohem vyšší. Takže je vidět, že tyto věci je nutné hlídat a omezovat již
tak dost velké riziko nehod v obci.
ZP: Řitka má dnes zhruba 1.100 obyvatel hlášených k trvalému pobytu, plus chataře, chalupáře, nehlášené osoby a podobně. Nestálo by za to, aby obec uvažovala
o vlastním obecním strážníkovi?
KA: Zvažovali jsme před uzavřením smlouvy s městem Černošice různé
varianty. Co se týká vlastních obecních strážníků, on by nemohl být jen
jeden, museli by být dva, ideálně tři. Když si spočítáte související náklady na ně – plat, vozidlo, pojištění, ošacení, školení, výcvik, služebna
a další věci, to je prostě pro obec naší velikosti neřešitelně drahé. Černošická policie samozřejmě také není zadarmo, ale když si porovnáte
náklady na obě varianty, tak vlastní obecní policie vychází několikanásobně dražší.
ZP: V pozici starosty jste neustále v kontaktu s lidmi, institucemi, firmami, povězte
mi, máte také z poslední doby nějaký humorný zážitek, něco co Vás pobavilo, rozesmálo?
KA: (smích).. no to je docela ožehavé téma, spíše trochu černý humor že...
Podívejte, jak teď vrcholí demografický boom dětí, silné ročníky, je teď velký problém umístění dětí do prvních ročníků základní školy. Naše spádová škola ve Všenorech zjistila, že těch dětí je opravdu hodně, ostatně jako
v celé ČR, a přišla s obavou, že ty naše děti nebude schopná do prvních tříd
přijmout. Dostavila se delegace matek a naléhala, že je s tím nutně musíme
něco dělat. Samozřejmě je to povinnost obce, všenorskou školu, stejně jako
obec Černolice, máme nasmlouvanou a tak jsme se spojili se všenorským
starostou, který řekl, že ano, ale budeme muset něco přispět na zajištění
a vybavení nové třídy školy ve Všenorech. Přislíbili jsme, že samozřejmě, je
to logické a na zastupitelstvu jsme tuto věc odsouhlasili a obec zaplatí příspěvek na tuto věc obci Všenory. Takže jsme to všechno zabezpečili, zařídili
a dohodli, že Všenory vezmou všechny děti, i ty, které nevzaly jinde. A když
jsme tohoto relativního úspěchu dosáhli a řešení bylo připravené, tak se
vzápětí objevila jiná delegace matek, které prohlašovaly, že to je všechno
špatně, že chtějí dostat své děti na Mníšek, což už pochopitelně s ohledem
na uzavřené smlouvy a související kroky změnit nelze. Takže jsme se pokusili alespoň o to, aby na Mníšek byly přijaty alespoň ty děti, které už tam

mají docházející starší sourozence. Takže se dá s trochou nadsázky říct... ať
uděláte cokoliv, nikdy to není dobře....
ZP: Pane starosto, ono tohle asi není až tak humorné, ale je z toho vidět, že se zkrátka nelze zavděčit současně všem a to, co se líbí jednomu, či jedné skupině, nemusí
vyhovovat druhé skupině a Vy se tak dostáváte mezi názorové mlýnské kameny. Oč
by to asi bylo jednodušší, kdyby matky přišly včas na schůzi zastupitelstva a tam
se vše dohodlo dostatečně předem. Děkuji za Váš čas a přeji Vám, ať to jde dobře, ať
jsou rozhodnutí Vaše i zastupitelstva jen správná a k tomu přejeme i nutnou dávku
potřebného štěstí.

Napsali jste nám
Paní V. H. nám píše: Mám problém s poštou a její otevírací dobou. Pracuji v Praze
a pokud si mám něco vyzvednou na naší poště, musím si v práci brát volno nebo dovolenou. Nebylo by možné zajistit otevírací dobu pošty tak, aby aspoň jednou týdně
byla otevřená do 18 hodin?
Zpravodaj: nezbývá nám, než s tímto názorem souhlasit. Řitečtí v hojném
počtu dojíždějí za prací do Prahy a skutečně tento problém s otevírací dobou
pošty je tíživý. Bohužel my sami to ovlivnit nemůžeme, i když bychom to
milerádi zařídili třeba hned, a tak tento podnět předáváme zastupitelstvu,
aby o změnu požádalo Českou poštu. Zda nám ale ČP vyhoví, to je ve hvězdách. Nicméně se o to pokusíme, je to v zájmu nás všech.

Firmy v obci

V této rubrice chceme postupně představovat firmy a služby v obci. Možná
nám, občanům Řitky mohou nabídnout i nějakou výhodu navíc? Tuto službu mají řitecké firmy zdarma.
ECLISSE ČR, s.r.o., Líšnická 360, Řitka
Společnost ECLISSE ČR, s.r.o. je výhradní
dodavatel stavebních pouzder pro posuvné dveře do zděných i sádrokartonových
příček na celém území České republiky.
Díky stavebnímu pouzdru posuvné dveře zmizí ve zdi a zvětší se užitný
prostor obydlí. Navštivte náš showroom, kde si můžete různé typy posuvů
sami vyzkoušet. Internet: www.eclisse.cz

Naše komentáře

Asi nikomu neunikly dvě poměrně nové věci. Jednak rekonstrukce veřejného osvětlení v obci a jednak oprava komunikace v ulici Pražská. Co k tomu
říci?
Osvětlení je zcela nového typu, jde o takzvané LED osvětlení, což je
energeticky velice úsporná záležitost, ale současně, a to je jistě dobře, zajišťuje lepší a intenzivnější osvětlení veřejných prostor. Navíc je zde možnost
naprogramování celého systému v závislosti na čase, je možné zapínat, vypínat, nastavovat intenzitu osvětlení v závislosti na čase. Tedy další úspora
energie, za kterou samozřejmě platí obec, dosud skutečně nemalé částky.
Úspora by měla být až 80% oproti dosavadnímu stavu. Doufejme, že v noční
době nebude stažen výkon osvětlovacích těles nadměrně. Bezpečnost lidí
by měla být na prvním místě. A na kolik že nové osvětlení obec přišlo? Pan
starosta nás informoval, že obec nestálo nic. Dodavatel na základě smlouvy
poskytl osvětlovací tělesa bezplatně. Tedy, klobouk dolů...
Druhá věc, o které se dnes chceme zmínit, je oprava vozovky v ulici Pražská. Její stav byl jednoduše příšerný a tak jsme se všichni těšili, až
opravy budou hotovy. Trochu nás překvapilo, že první etapa rekonstrukce
probíhala v době sice ne vydatných, ale přesto mrazů. Doufejme, že to negativně nepoznamená kvalitu práce a trvanlivost nového povrchu vozovky.
Nový povrch dostaly i přilehlé komunikace a cesty. Jak je uvedeno na jiném místě Zpravodaje, právě nyní se rozbíhá druhá etapa opravy vozovky a chodníků, která naváže na tu první. Výsledkem by měla být kvalitní
příjezdová cesta do obce a vedle této „technické“ části není zanedbatelný
ani příznivý dojem při vjezdu do obce po komunikaci Pražská. Doufejme,
že nový povrch vozovky nebude brzy narušen různými výkopy, překopy,
opravami, jako tomu občas bývá. Je pochopitelné, že každý takový zásah
výrazně poškozuje kvalitu odvedené práce. I tato druhá fáze opravy hlavní
příjezdové komunikace je vydatně financována z dotací se spoluúčastí obce.
Faktem zůstává, že opravit je třeba řadu dalších ulic a komunikací v obci,
jejichž stav po tom už delší dobu volá. Bohužel to nejde najednou, ale časem
se snad dostane na všechny.

Kalendárium
Hlavním informačním zdrojem o nejrůznějších kulturních, sportovních, dětských, i jiných akcí v Řitce a blízkém okolí zůstávají internetové stránky
obce www.ritka.cz, zde pak Události v obci. Zpravodaj chce tady upozornit
jen na některé akce hodné zvláštního zřetele...
TJ Sokol Řitka spolu s Obecním úřadem Řitka a p. Klikorkou Vás srdečně
zvou na „Dětský karneval“, který se bude konat v sobotu 28.03.2015 od 15
h v Sokolovně v Řitce. Pro děti jsou připraveny soutěže, disco, pohoštění
a dárek pro každou masku. Vstupné je 50 Kč pro dospělé a děti mají vstup
zdarma.
Sice trochu s předstihem, ale doporučujeme již nyní si blokovat čas na velice zajímavou akci: TAPLOW YOUTH CHOIR (USA) – americký smíšený
pěvecký sbor, koncert duchovní hudby, gospel. Koná se v pátek 10.04.2015
od 19:30. Kde: Kostel sv. Václava - Mníšek pod Brdy.
Kino Řevnice: některé filmy jsou z oblasti těch zajímavých, například co
lze určitě doporučit je Kód Enigmy (pátek 13.03. od 20:00 hod, 8 nominací
na Oskara), pro děti a nejen pro ně Tři bratři z dílny Zdeňka Svěráka (sobota 25.03. od 15:00 hod). V sobotu 28.03. od 20:00 hod je film na přání, pokud byste rádi viděli jeden z těchto tří filmů: E.A. Poe: Tajemný experiment,
Interstellar, či Zmizelá, pak pro něj hlasujte na www.kinorevnice.cz nebo
na FCB.
Mimochodem, kino Řevnice má jednu zajímavou, či snad úsměvnou specialitu – je možné si zde „adoptovat sedačku“. Pod tím se ale skrývá příspěvek
kinu na údržbu, opravy a jeho podporu. Takže i když si sedačku opravdu
adoptujete, nebojte se, že byste ji dostali k Vám domů na převýchovu...
Obec Řitka se připravuje na obnovu již před roky zaniklého pochodu Praha
– Řitka. Byl k tomu již také ustanoven přípravný výbor. Pokud byste chtěli
být nápomocni, ozvěte se nám. Zajímavé jsou jistě také úvahy o pochodu
Řitka – Pičín. Nejen kvůli bratřím Tesaříkům a jejich hitu, ale prostě i proto,
že tato trasa je délkově přijatelná a vede přes Brdy opravdu krásnou přírodou.

Právo a zákony
Blíží se termín úhrady daně z nemovitých věcí. Tato daň se platí vždy
na rok dopředu. Daňovým poplatníkem je každý, kdo vlastnil k 1. lednu
2015 nemovitost, pozemky. Daň je primárně řešena zákonem č. 338/1992
Sb. o dani z nemovitostí (od roku 2015 z nemovitých věcí) a je tvořena daní
z pozemků a daní ze staveb.
Vykonavatelem je Finanční úřad pro Prahu západ, na jehož bankovní účet se
daň z nemovitosti odvádí. Daň je splatná do 31. května a v případě dně převyšující 5.000 Kč je první splátka splatná rovněž do 31. května 2015 a druhá
do 30. listopadu, v případě osob provozujících zemědělskou výrobu do 31.
srpna a 30. listopadu 2015.
Složenku pro úhradu daně z nemovitých věcí obdrží každý poplatník přímo
od Finančního úřadu pro Středočeský kraj. Buď lze tedy daň uhradit zaplacením této složenky nebo bankovním převodem. V tom případě však pozor
na správné číslo účtu, variabilní, konstantní symbol platby. Číslo bankovního účtu pro odvod daně z nemovitých věcí je 7755–77628111/0710, konstantní symbol při úhradě bankovním převodem je 1148. Variabilní symbol
je rodné číslo majitele nemovitosti nebo IČ v případě firem a společností.
Do konce března je rovněž třeba uhradit poplatky za svoz odpadků v roce
2015. Úhrada se provádí na Obecním úřadě v hotovosti, případně podle domluvy. Obdržíte samolepku s rokem 2015, kterou umístěte viditelně na Vaši
popelnici, či odpadní nádobu nejpozději před dubnem. I v roce 2015 jsou
plánovány odvozy kovových a nebezpečných věcí. O termínech jednotlivých akcí a dnech i místech přistavení kontejnerů budou všichni včas informováni.
Na podzim 2014 proběhlo hlasování o podobě nového znaku obce Řitka.
Na výběr byly 4 varianty, z nichž nejvíce hlasů (35%) obdržela jediná „zelená varianta“, tedy ten znak, který jsme použili na titulní straně Zpravodaje.
Hlasování nebylo zcela jednoznačné, neboť další variantu preferovalo 29%
hlasujících a zbylé dvě 19, resp. 17%. Výsledky hlasování jsou zveřejněny
na webu obce. Na základě výsledků tohoto hlasování nyní započnou kroky
vedoucí k legalizaci znaku obce a jeho schválení příslušnými orgány státní
správy.

Dětský koutek
Příhody barevného skřítka

Představte si, milé děti, malého, opravdu malého mužíčka. Hodně malého. Ne většího, než sklenička na limonádu. Nebo zubní kartáček. Říkejme
mu třeba skřítek. Vypadá trochu divně... žlutý klobouček, který barvou připomíná sluníčko. Červený nezapnutý kabátek až skoro ke kolenům a dole
mu z bot kouká palec levé nohy. Potkal jsem ho úplně náhodou, nečekaně,
když se mi rozvázala tkanička pravé boty a já se sehnul, abych si ji zavázal. A v tom jsem ho spatřil. Nelekl jsem se, ale překvapený jsem tedy byl
řádně. Stál u kmene stromu a díval se na mě trochu podezíravě, ale pak se
osmělil. „Pomůžeš mi?“, povídá po chvilce. Jeho hlas byl sice mužský, ale
zněl tak nějak pištivě. Docela mě překvapilo, ne že je tak malý nebo že má
tak barevné oblečení, ale že jsem jeho hlas docela dobře slyšel a že jsem mu
rozuměl i přesto, že stál na zemi. Nevím proč, ale vždycky jsem si myslel,
že skřítkové huhňají a není jim moc rozumět. Chvilku jsem se na něj díval.
On se díval na mě, za chvilku si dal ruce v bok a zvýšil hlas: „Tak pomůžeš
nebo ne?“. „Ale ano, rád, co bys potřeboval?“, odpovídám docela tiše. Snad
aby mě nikdo kolem neslyšel. Ale nikdo jiný blízko nebyl. Trošinku jsem se
k němu naklonil, abych ho lépe viděl, stál ve stínu vysokého starého smrku.
Ale to jsem asi neměl dělat. „No no no, chytit bys mě chtěl, co?“, zapištěl
a přitiskl se víc ke kmeni stromu, takže byl vidět jen ten jeho vysoký žlutý
klobouk a kousek hlavy. Teď jsem si povšiml, že má vousy. „..a pak někde
ukazovat v klícce, ne?“, pokračoval. To mne pobavilo, prý ukazovat skřítka
v kleci... „Proč bych tě měl chytat, jen jsem tě chtěl lépe vidět, nic víc“, odpověděl jsem. O skřítcích jsem četl, viděl je v televizi, ale že bych nějakého
viděl na vlastní oči? To tedy ještě nikdy. Vlastně ani nevím, jak s nimi mluvit. „Tak mi tedy pověz, s čím bys potřeboval pomoct?“, to už jsem mluvil
skoro normálním hlasem. Skřítek sáhl do své torbičky na zádech a z ní vyndal zmuchlaný kousek starého zažloutlého a taky trochu špinavého papíru.
Obřadně se rozkročil a začal mi z něho číst... „Kelousi, takhle už to dál nejde,
vydržím toho hodně, vždyť mě znáš, ale odsaď podsaď. Sám si s ním neporadím, je větší a mnohem silnější. Ale my jsme zase chytřejší, než on a tak si
myslím, že si s ním poradíme. Ale když on je stále drzejší a dovolenější“, dočetl a podíval se mi do očí. Hned mě napadly dvě věci. Kelous, to bude jeho
jméno. Kelous, divné, kde k němu přišel asi? A druhá věc, vůbec nechápu,
o čem to psaní vlastně je.
(pokračování v dalším vydání Zpravodaje)

Kolik rozdílů najdeš na obrázcích? Napiš nám tvůj výsledek. Nejrychlejší

Kolik rozdílů najdeš na obrázcích? Napiš nám tvůj výsledek. Nejrychlejší
správnou a hlavně úplnou odpověď odměníme malým dárečkem... Napiš
správnou a hlavně úplnou odpověď odměníme malým dárečkem... Napiš
nám email s tvým řešením (zpravodaj@ritka.cz). Případně popros o pomoc
nám email s tvým řešením (zpravodaj@ritka.cz). Případně popros o pomoc
někoho, kdo emaily umí psát a ví, jak na to.
někoho, kdo emaily umí psát a ví, jak na to.

Trocha zábavy...
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„Sestři, odebrala jste pacientovi krev, jak jsem Vás žádal?“
„Jistě, pane primáři, už před třemi hodinami. Měl jí víc, než 5 litrů.“

Řádková inzerce

Pro obyvatele Řitky je tato řádková nekomerční inzerce zdarma. Inzeráty
zasílejte emailem nebo poštou na naši adresu, uvádějte vždy kontakt na Vás.
Redakce nepřijímá a nepředává odpovědi „pod značkou“. Jeden inzerát je
omezen na nejvýše 3 řádky textu. Obrázky lze zveřejňovat pouze za příplatek 20 Kč, k jednomu inzerátu nejvýše 1 obrázek. Nekomerční inzerce
občanů, kteří nemají trvalé bydliště v Řitce je také možná, ale je zpoplatněna
částkou 10 Kč za řádek. Redakce neodpovídá za text inzerátů, ani za jejich
obsah. Redakce si vyhrazuje právo nezveřejňovat nevhodné inzeráty. Zveřejnění inzerátů není vymahatelné.
Příklady vhodné inzerce:
Prodám kočku, 18 měsíců, pěstěná, slušná, vychovaná, čistotná, jen do dobrých rukou. Cena 53 Kč. Kontakt: Nováková, tel. 123 456 789.
Koupím kočárek, jen velmi zachovalý, ideálně světlé barvy, cena do 300 Kč.
Nabídněte, případně pošlete foto, dohoda jistá. Kontakt: maminka@nasemail.cz.
Příklad nevhodné inzerce:
Prodám 1.646 litrů kvalitního benzínu Natural 95 za 12,90 Kč/litr. Pište
na email levny.natural@zcelabezpecny.ru. Nabídka platí trvale, stálí odběratelé získají další trvalou slevu až 4 Kč na litr.

Plošná inzerce

Zájemci o plošnou inzerci nechť se obrátí na redakci a vyžádají si aktuální ceník. Rozměry plošného inzerátu jsou přijímány o velikosti formátu A4
(dvojstrana), A5 (jedna strana) nebo A6 (polovina strany na šířku). Případné
jiné požadované rozměry je třeba projednat individuálně.
Redakce plošné inzeráty graficky ani textově nijak neupravuje. Podklady
je nutné dodat v tiskovém pdf formátu ve finálním provedení, případně ve
formátech tif, eps, cdr, ai, psd.

