Zpravodaj obce Řitka - č.5/2014

Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
Tento zpravodaj je prázdninovým číslem, kromě obvyklých rubrik a oblastí týkajících se každodenního života v obci, tentokrát se též budeme více věnovat době letních
prázdnin.
Mgr. Kamil Abbid, starosta

Střípky ...
Oprava komunikace Pražská
Jak již víte z minulých vydání zpravodaje, obec získala dotaci z programu ROP
Střední Čechy na komplexní opravu komunikace Pražská. Po veřejném výběrovém řízení se stala vítězem pražská společnost Cetus plus, a s. s nejnižší nabídkou (cca 70%
projektové ceny). Druhý neúspěšný uchazeč se rozhodl akci zablokovat podáním námitky k Úřadu pro hospodářskou soutěž (ÚHOS), ve stylu když ne já , tak nikdo. Zřejmě vycházel z předpokladu, že nebude-li stavba realizována do 30.6.2014, obec přijde
o dotaci, neboť termín čerpání byl stanoven jako konečný. Nicméně obec se nehodlala
smířit s danou situací, rozporovala námitky stěžovatele a podnikla veškeré právní kroky
ke své obraně, nicméně nic dnes nepřiměje ÚHOS k rychlejší činnosti. Z tohoto důvodu bylo vyvoláno jednání s poskytovatelem dotace (ROP Střední Čechy), kde starosta
musel dokladovat veškerý dosavadní postup, včetně postupu ve věci samotné soutěže, i
následného řízení před ÚHOSem a bylo konstatováno, že obec postupovala naprosto
v souladu se zákonem bez sebemenšího pochybení. Zároveň představitelé ROPu konstatovali, že postup neúspěšného uchazeče není v poslední době nijak neobvyklý a že
zaznamenali oproti předchozím období 60% nárůst takovýchto účelových a nátlakových stížností vůči zadavatelům veřejné zakázky. Po posouzení všech okolností případu
nakonec obec získala dostatečný odklad na čerpání dotace, tudíž je vysoká pravděpodobnost úspěšné realizace akce (byť se zpožděním) i kdyby nakrásně na ÚHOSu měli
"pracovní prázdniny".
V této souvislosti je nutno připomenout, že se opozdí i plánované opravy místních
komunikací, zřízení přechodu pro pěší přes ulici Všenorská a nástupní plochy (chodníku) k němu, neboť jsme měli v plánu v rámci snižování nákladů (zejména co se týče
navezení silniční techniky – frézy, finišery, válce apod.) provádět opravy v návaznosti
na přítomnost silniční stavební techniky na opravě ulice Pražská. Co se týče samotného
přechodu pro chodce, tak jeho vybudování je přímo vázáno technologicky na opravu
ulice Pražská (úsek křižovatka Veselka).
V této souvislosti žádáme občany o trpělivost, není rozhodně naším zájmem cokoliv
zdržovat, naším společným zájmem je zlepšení stavu i vzhledu Řitky, nicméně i zde se
musí prosadit racionální a ekonomické hledisko.
Dle posledních informací, které má obec k datu uzávěrky tohoto čísla zpravodaje k
dispozici, lze s vysokou mírou pravděpodobnosti předpokládat zahájení oprav ul.
Pražské počátkem září. Není to jistě ideální situace ani čas a řadu obyvatel Řitky to na
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určitou dobu omezí z hlediska dopravní obslužnosti, ale bohužel zejména k výše popsaným okolnostem a velmi nestandardnímu postupu ÚHOSu,( který lze za nestranný
považovat jen se skutečně vysokou mírou fantazie a představivosti), obec neměla faktickou a právní možnost realizovat opravu v prázdninových měsících. Již v této chvíli
s předstihem žádáme občany o trpělivost a toleranci, ale skutečně se jedná o akci
v obecném zájmu v širším smyslu slova a věříme, že většina řiteckých občanů, chce mít
svou domovskou obec pěknou a ve stavu odpovídajícímu současným standardům života.

Oprava zastávky
Jak jste byli v minulém čísle informováni, obec plánovala opravu povrchu stání autobusů na zastávce Řitka - Bučina směr Praha, kde se tzv. "rozjela" dlažba položená
před cca šesti lety. Vzhledem k vysokému nebezpečí úrazu dlažební kostkou, bylo
nutné opravu povrchu neprodleně provést. Navíc v mezičase došlo přímo na uvedené
zastávce k dopravní nehodě (automobil, jehož řidič nezvládl řízení doslova "vylétl"
z komunikace R 4, kontaminoval louku motorovým olejem včetně nástupiště zastávky
a zastávku nárazem částečně poškodil vč. betonového podstavce). Při činnosti záchranářů pak došlo ještě k dalšímu poškození zámkové dlažby nástupiště nákladním vozidlem v důsledku vyprošťování vraku havarovaného vozidla. Z tohoto důvodu obec přistoupila k celkové opravě jak dlažby, tak i zámkové dlažby nástupiště a přístřešku zastávky. Co se týče silniční dlažby, tak v průběhu opravy bylo konstatováno, že dlažební
kostky byly původně uloženy pouze v písku a nikoliv v betonu, čímž docházelo
v důsledku zatížení vozidlem autobusu k jejich posunu a "rozjetí" a navíc nebylo vyřešeno spojení dlažby s živičným povrchem přilehlé komunikace. Tyto nedostatky byly
při opravě odstraněny. Co se týče nákladů zastávky v důsledku autohavárie a záchranářských prací, tak tyto byly pokryty z pojištění obce , škoda byla uznána, bezproblémově a promptně zlikvidována naší pojišťovnou, tj. ČPP , a.s.

Možnost získávat aktuální informace pro občany Řitky – alternativa místního rozhlasu
Jak jste již byly informováni v minulých číslech Zpravodaje a jak můžete zjistit i na
hlavní stránce webu obce, byla zřízena SMS informační služba, která nahrazuje místní rozhlas. V rámci této služby jsou občané informováni o uzavírkách silnic, odstávkách elektřiny, plynu, vody, čištění ulic, sběru objemného a nebezpečného odpadu
apod. či jiných událostech v obci.
Odezvy občanů obce, kteří si tuto službu zasílání informací pořídili jsou kladné.
Pro informaci ještě jednou zveřejňujeme text výzvy, který je stále umístěn na
webových stránkách obce:
Kdo má zájem o zasílání informací o aktuálním dění v obci ( čištění ulic, výluky
v dodávkách elektřiny, plynu, apod. ) formou zprávy SMS, ať nahlásí svoje mobilní
telefonní číslo na Obecní úřad. Nebo pošlete toto číslo na tel.
+420 777 425 217.
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Protihluková stěna na R 4
Jak je většině čtenářů asi známo, v průběhu tohoto funkčního období jsme se intenzivně věnovali problematice hluku z R 4. V minulém čísle jste byli informováni o stanovisku ministerstva dopravy a následně proběhla korespondence s Krajskou hygienickou stanicí na základě níž bylo dohodnuto jednání mezi KHS a obcí Řitka, které proběhlo dne 9.7.2014 na ředitelství KHS v Praze. V mezičase však vznikla zatím sice jen
neformální, nicméně o to aktivnější iniciativa občanů z lokality ulic Sportovní, Zahradní, K Ladům. Osobně jako starosta takovouto iniciativu vítám, neboť je naopak lepší,
aby celá záležitost byla zcela transparentní a také aby se občané více zapojovali do
chodu obce, kde žijí.
Uvedeného jednání se za Krajskou hygienickou službu účastnil ředitel KHS JUDr.
Krýsa, vedoucí oddělení KHS, komunální hygieny MUDr. Polanská a její kolegyně
z OHS Praha Západ, za obec pak zástupce občanské iniciativy p. M. Michal a starosta
obce. V průběhu jednání byly vyjasněny sporné body a řada souvisejících otázek k dané
problematice (např. že podle platné metodiky je vlastně možné provádět měření pouze
ve dnech úterý, středa, čtvrtek) , k našemu velkému údivu nám byl konečně předložen
akustický posudek zpracovaný pro ŘSD (obec požádala o jeho kopii), kde vyplývá a je
to zatím pro KHS závazné, že vlastně v Řitce hluk není. Zástupce Řitky udivil údaj o
noční hladině hluku, který dle měření akreditovaného znalce dosahuje 45 decibelů, což
je jen pro představu čtenářů hluk běžné myčky nádobí. Další údaje nebudeme zatím
komentovat, až do doby dodání posudku. Co však zástupce obce Řitka skutečně překvapilo, bylo datum pořízení hlukového měření, a to červen roku 2013. Jestli nás totiž
"smysly nemámí", tak přibližně v inkriminovaném období probíhala oprava komunikace R 4 v úseku Varadov - Řitka, Bučina, směr Příbram. Tuto okolnost je dle našeho
názoru nutno prověřit a v případě, že se prokáže, že k měření došlo v době uzavírky
části R 4, nebo těsně po jejím znovuotevření, bude nutné dotyčný posudek zpochybnit,
jako účelový s minimální vypovídací hodnotou. Obec si v tomto případě připraví kroky
k dalšímu postupu ve věci v souladu s výše uvedenou občanskou iniciativou, či dalšími
občany, kteří o řešení tohoto palčivého problému projeví zájem.

Vodovodní přivaděč pitné vody Baně II - aktuální informace
Shrnutí:
Předpokládaný harmonogram výstavby:
 červenec 2014: zahájení stavby

 září 2015: ukončení výstavby
 říjen až listopad 2015: zahajovací provoz
 rok 2016: připojování jednotlivých obcí
Aktuální stav je nyní takový, že byl vysoutěžen zhotovitel díla, kterým se stala společnost Energie - stavební a báňská a. s z Kladna .
Vysoutěžená cena překvapivě překročila předpokládanou i projektovou cenu a
z tohoto důvodu se navýšil i podíl jednotlivých obcí. Konečný podíl s výjimkou již
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uhrazených finančních prostředků nyní činí pro obec Řitka cca 9.340.000,- Kč (oproti
předpokládaným 8 milionům). Tyto prostředky bude obec nucena zajistit formou úvěru.
Nicméně finanční hospodaření obce je bankou hodnoceno kladně a tudíž poskytnutí
úvěru nic nebrání, byť se jedná o částku, která je celkovým ročním příjmem obce.

Poděkování
Děkujeme všem pořadatelům, organizátorům a četným dobrovolníkům akcí spojených s oslavou Mezinárodního dne dětí :
 "Pochod za zajíčkem" - Jezdecký klub Norma o.s.
 " Nohejbalový turnaj"- Martin Klikorka a obec Řitka
 "Dětské sportovní odpoledne" – T. J. Sokol Řitka
 " Dětské rybářské závody" – Organizace místních rybářů ve spolupráci s obcí Řitka
V neposlední řadě pak děkujeme pracovnicím (pedagogický i nepedagogickým) naší
Mateřské školy, za další úspěšný rok s našimi nejmenšími a přejeme jim, aby si o
prázdnících zaslouženě odpočinuly před další sezónou. I my jako zřizovatel budeme
pro ně mít malé poprázdninové překvapení, o kterém už sice leccos vědí, ale jak to vše
bude vypadat je ještě "tajemství"… ale o tom dále ve zpravodaji.

Další zlepšení technického stavu a hygieny mateřské školky v Řitce
 Po dohodě s ředitelkou mateřské školy paní N. Fausovou přistoupí obec k výměně již
opravdu letitých a nevyhovujících podlahových krytin v MŠ, a to aby bylo dosaženo
nejen cíle z hlediska hygieny a bezpečnosti, ale i z hlediska estetiky. V okamžiku
přípravy tohoto čísla zpravodaje probíhá závěrečná část výběrového řízení na zhotovitele díla. Naši nejmenší se tedy koncem léta mají s příchodem do školky na co těšit.
 Rovněž kuchyně MŠ se dočká dalšího zkvalitnění vybavení - bude zakoupena nová
průmyslová škrabka brambor. Peníze byly uvolněny z rezervního fondu MŠ na základě souhlasu zřizovatele, tj. obce Řitka.

Společnost, kultura, události – léto 2014
Blahopřejeme paní Heleně Vondráčkové k jejímu životnímu jubileu i oslavě těžko
uvěřitelných 50 let koncertní a umělecké činnosti.
Oficiální oslavy proběhly na slavnostní koncertu, uspořádaném na nádvoří hradu
Karlštejn v pátek 4.7.2014, koncert navštívila i řada řiteckých občanů, za obec Řitku
pak oficiální blahopřání a kytici květin předal starosta obce.
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Řitecké filmové léto
Na léto obec Řitka naplánovala po dohodě s TJ Sokol Řitka uspořádat na Ladech
letní filmové představení. Byla uzavřena dohoda s Kinematografem bratří Čadíků a
promítání proběhne ve dnech 13.8.2014 – 16.8.2014. Kinematograf bratří Čadíků se
specializuje na českou tvorbu, takže budeme mít možnost se seznámit s řadou filmových novinek české provenience a tradičně s jedním ze starších již odsvědčených českých filmů.
Kdo měl možnost vidět obdobnou akci, ať již v Praze na Střeleckém ostrově, či
v mnoha českých a moravských městech a obcích, tak jistě ví, že je na co se těšit. Ještě
objednat správné počasí na srpen a promítání může začít…..Osobně mne těší, že se Řitka prosadila i v konkurenci měst, neboť Kinematograf bratří Čadíků primárně dává
přednost produkcím v městech, obvykle na náměstích, takže vedle Sedlčan a Dobříše
to letos bude i Řitka .

Program:
 13. 8. 2014

Don Šajni

režie J. Menzel

 14. 8. 2014

Kandidát

režie: Jonáš Karásek

 15. 8. 2014

Martin a Venuše režie: Jiří Chlumský

 16. 8. 2014

Postřižiny

režie: J.Menzel

Znak obce Řitka
Jako jedna z mála obcí v okolí nemá obec Řitka oficiální znak ani vlajku . Stačí letmé nahlédnutí na weby jednotlivých obcí a čtenář zjistí, že znak i vlajku mají Všenory,
Jíloviště Líšnice, Černolice, Čisovice a výčet okolních obcí, které již mají svůj znak by
mohl být opravdu dlouhý.
Řada občanů si však myslí, že Řitka již svůj znak má a že je jím znak, který je
k vidění na úvodní stránce obecního zpravodaje. Bohužel tomu tak není, tento znak má
určité historické opodstatnění ve vztahu k rodů Řitků, nicméně prokázat vzájemnou
souvislost mezi držbou obce a jejím názvem a jménem rodu Řitků hodnověrně nelze,
nicméně i tak znak Řitků resp. rytíře Řitky z Bezdědic byl do některých návrhů zakomponován ve formě motivu červenobílé šachovnice (zejména s přihlédnutím
k dlouhodobému užívání tohoto znaku, např. na titulní straně zpravodaje).
Pro lepší ilustraci i pro poučení ve zkratce uvádíme, že tvorbou znaku a vlajky se
musí zaobírat skutečný heraldik a vexilolog. Ten musí při tvorbě znaku přihlížet
k historickým souvislostem, jakými jsou např. historičtí držitelé panství, na kterém se
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příslušná obec nachází, dále pak tradiční výroby či dobývání nerostů, či legendy a pověsti mající k dané obci nějaký vztah. Rovněž mohou vlajka, či znak akcentovat i současnost či nedávnou historii obce či města.
Samotné vytvoření znaku a vlajky je teprve začátkem procedury výběru znaku a jeho
schválení je v kompetenci zastupitelstva obce (co se týče výběru znaku z předložených
variant máme za to, že by bylo nejlépe, aby se občané Řitky vyjádřili formou ankety a
návrh, který získá nejvíce hlasů občanů, pak bude schválen zastupitelstvem obce) .
Schválením návrhu v zastupitelstvu obce začne oficiální procedura schvalování znaku, kdy grafický návrh znaku a vlajky obce a jejich textové zpracování jsou předloženy podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny České republiky, na
základě jejich doporučení pak předseda PSP ČR vydává příslušný dekret o právu používání znaku a vlajky obce.

Symbolika :
 Lovecká trubka – mluvící znamení, odkaz na nejstarší (německé) pojmenování
Jagersdorf, tedy "ves lovčího".
 Přilba – odkaz na zde přítomné vyšší many, co hlídali korunovační klenoty na Karlštejně .
 Šikmé břevno – stylizace motivu zde procházející královské cesty .
 Zelená barva - odkaz na zeleň a na okolní přírodu .
 Koňská hlava – odkaz na vítězku Velké pardubické steeplechase Latu, hraběnku
Brandisovou a na proslulost obce koňmi.
 Šachování – odkaz na erb Řitky z Bezdědic (1408)
 Šachované břevno – odkaz na erb Řitky z Bezdědic (1408) a stylizace motivu zde
procházející královské cesty .
 Obrněná paže – odkaz na erb rytíře Klaudyho, meč v paži nahrazuje klíč a šavli
z jeho erbu a odkazuje na zde přítomné rytířské many z Karlštejna .
 Labuť držící v zobáku prsten s rubínem – odkaz na erb Vážských z Limuz
 Zlatá tinktura – odkaz na okolní polnosti

Pokud chcete ovlivnit rozhodování Zastupitelstva v otázce volby znaku
a vlajky obce, vystřihněte zvolený návrh a vhoďte jej do schránky na
Obecním úřadu
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Volby v roce 2014
Volby do zastupitelstev obcí se konají v obci Řitka v pátek 10.10. 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 11.10. 2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin souběžně
s volbami do 1/3 Senátu ČR .

Voličem do zastupitelstva obce je :
1. státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejmé-

ně 18let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu .
2. státní občan jiného členského státu Evropské unie, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému
pobytu (má povolení k trvalému pobytu), jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce
mezinárodních smluv ( mezinárodní smlouvou je Smlouva o přistoupení České
republiky k Evropské unii), občan jiného členského státu Evropské unie může
hlasovat pouze za podmínky, že požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.
V souvislosti s tím, že v těchto volbách mohou volit i občané Evropské unie, mající
trvalý pobyt v příslušné obci a procedura registrace voličů je poněkud odlišná, přinášíme v tomto čísle Zpravodaje informaci jak mají tito občané postupovat, aby mohli řádně využít svého volebního práva .
Občané jiných členských států Evropské unie : Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko,
Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Chorvatsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko,
Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie
Občan jiného členského státu EU, který hodlá volit v obecních volbách, musí podat
písemnou žádost o zápis do seznamu nejpozději do 8.října 2014 do 16.00 hodin – do
uzavření stálého seznamu. Tuto žádost lze podat: v listinné podobě vlastnoručně podepsané, formulář volič obdrží na obecním úřadě, v elektronické podobě opatřené zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, prostřednictvím datové schránky voliče.

Voličem do 1 /3 Senátu ČR je :
státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně
18 let. Ve druhém kole může volit i občan České republiky, který alespoň druhý den
konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
Hlasovat ve volbách do zastupitelstva obce však nemůže volič v těchto případech
(překážky výkonu volebního práva): zákonem stanovené omezení osobní svobody
z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, omezení svéprávnosti k výkonu volebního
práva, zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu,
služba vojáka z povolání v zahraničí.
Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz a poznamená tuto skutečnost do
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stálého seznamu do jeho výpisu pro okrskovou volební komisi. Voličský průkaz pro
volby do Senátu se vydává pouze voličům zapsaným ve stálém seznamu ve volebním
obvodu, kde jsou vyhlášeny volby.
Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to
osobně na obecním úřadě do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky; o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam. Obecní úřad
voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského
průkazu, anebo jej voliči zašle.
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu ve dnech voleb do Senátu ve volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby
vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu, popřípadě v
jakémkoli volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny volby, jde-li o voliče, který nebydlí na území České republiky.

Informace - neposekané a neudržované pozemky .
Majitelé pozemků v Řitce byli a jsou vyzýváni k údržbě svých pozemků. Bohužel
výsledky jsou ne zcela uspokojivé – stav je setrvalý…; ti pořádnější majitelé sekají
pravidelně min. 2x ročně ve smyslu zákonných povinností, ti zapomětlivější, či roztržití
posekají po výzvě obce, no a ti již notoricky známí "nesekáči" nereagují vůbec na nic.
Obec bude muset opětovně přistoupit k udělování pokut, ovšem musím upřímně říci,
že velmi neradi. Protože praxe je taková, že vymáhání pokut je značně náročné a
mnohdy (zejména, když se "delikvent" uchýlí k obstrukčnímu jednání) náklady na vymáhání mohou převýšit i uloženou pokutu. Z tohoto důvodu publikujeme text výzvy,
která je majitelům pozemků zasílána, aby se s ním mohli seznámit i majitelé sousedních
pozemků a případně, pokud jsou alespoň v jakémsi kontaktu se svým sousedem, aby ho
o jeho povinnosti informovali (obec se potýká i s řádným doručením výzev – ne všechny údaje o adrese majitele pozemku v Katastru nemovitostí odpovídají skutečnému stavu) a ne všichni majitelé pozemků mají sídlo, či adresu pobytu v ČR ( doručovat výzvy
k posekání pozemku v souladu se zákonem např. do Spojených států je poněkud
zdlouhavé, nákladné a obvykle zbytečné) .
" Upozorňujeme Vás, jako vlastníka pozemku č.parc…….v k.ú. Řitka na
povinnost sekání trávy plevele na tomto pozemku . "
Tuto povinnost stanovuje zejména:
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů.
Dle tohoto zákona musí hospodařit na zemědělském půdním fondu vlastníci nebo nájemci
pozemku tak, aby neznečišťovali půdu a tím potravní řetězec a zdroje pitné vody škodlivými
látkami ohrožujícími zdraví nebo život lidí a existenci živých organismů, nepoškozovali okolní
pozemky a příznivé fyzikální, biologické a chemické vlastnosti půdy a chránili obdělávané
pozemky podle schválených projektů pozemkových úprav.
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Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů,
který v ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) zakotvuje povinnost zjišťovat a omezovat výskyt a
šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo
nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat .
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, § 58 odst. 2. Podle něj může obec uložit pokutu až do výše 100.000 Kč právnické osobě a fyzické osobě, která je podnikatelem, která neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, který užívá nebo vlastní, tak, že naruší vzhled obce.
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, § 47b, odst.1. Přestupku se dopustí ten,
kdo neudržuje čistotu a pořádek na svém nebo jím užívaném pozemku tak, že naruší vzhled
obce.
Za přestupek podle odstavce 1 může obec uložit pokutu až do výše 10 000 Kč.
Tímto Vás žádáme o urychlené odstranění porostu plevelů a upozorňujeme, že jsme
připraveni vymáhat dodržování uvedených zákonů právní cestou, včetně uložení pokuty .

Většina lidí propásne svou životní příležitost, protože ta je oblečena
v montérkách a vypadá jako práce.
Thomas A. Edison

...a co ještě nového v obci.
 Začátkem měsíce června byl proveden zahradníkem, který má pro tuto práci proškolení a tudíž i povolení, chemický postřik plevelů. Jednalo se zejména o chodníky, obrubníky ulic a prostranství autobusových zastávek. V lokalitě Bučina bylo v příkopu
přilehlému k ulici "Pražská" chemicky ošetřeno i několik rostlin "bolševníku velkolepého", který se na řitecký katastr začíná šířit z katastru mníšeckého a líšnického,
kde je tato nebezpečná rostlina již velice rozšířena. Díky poměrnému suchu, však
nebyl postřik na některé rostliny dostatečně účinný a musel na nich být zopakován.
 Z důvodu bezpečnější cesty a přístupu na obecní úřad a řiteckou poštu byla začátkem
června dokončena výstavba další části chodníku a to od kapličky, podél komunikace
"Na Návsi" k obecnímu úřadu a poště. Stavba byla zafinancována z prostředků OÚ.
Přeji občanům bezpečnou a pohodovou cestu na tyto instituce.
 27. května 2014 - zastřešení podchodu pod R4 ve směru na Příbram bylo znovu
zdemolováno po dopravní nehodě. Naprosto stejná nehoda se zde odehrála loni 12.
srpna 2013, takže zastřešení nevydrželo po opravě ani jeden rok. Bylo štěstí, že řidič
ze zcela zdemolovaného vozidla vyvázl bez zranění. Zastřešení, které je ve vlastnictví ŘSD, bylo asi po týdnu znovu opraveno, ale bohužel již ne v té kvalitě jako minulý rok.
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 Tropické teploty 7.6 až 14.6. neúměrně navýšily odběr vody z vodárenského zařízení. Odběr vody stoupl až dvojnásobně. Tento stav způsobilo zalévání zahrad a napouštění bazénů. Čerpadla ze tří vrtů nestačila pokrývat tak velký nárůst spotřeby
vody a tak musela být voda do vodojemu navážena, což mělo bohužel vliv na její
kvalitu (zákal). Upozorňuji občany, aby v případě pokračování dalších veder a sucha
s pitnou vodou šetřili. Mohlo by se totiž stát, že budeme mít napuštěný bazén, zalitou
a tudíž i nápadně zelenou zahradu, ale nebude z čeho vařit a co pít.
Dvořák Ant. místostarosta

"Anton!"
Hovím si na lehátku ve stínu slunečníku. Zdáli je slyšet mořský příboj a já příjemně
poklimbávám. Vedle mne stejně relaxuje moje manželka a naše vnučka ve stínu mého
lehátka hloubí studnu. Náš slunečník je jedním ze stovek slunečníků na jedné nejmenované pláži. Jsou zde zastoupeny snad všechny světové jazyky a tedy i národnosti.
Z levé strany slyším italštinu, z pravé strany "hulákají" Němci, od slunečníku před námi
zní tichá a melodická francouzština. Jen slunečník za námi není ještě obsazen. Ležím,
odpočívám a mojí hlavou se honí myšlenky, ty neposedné mršky, které se snad nikdy
nedají zastavit. Klimbám a pomalu usínám. Z náruče spánku a múz, mne ale naráz vytrhne nahlas zvolané jméno. "Anton, Anton!" Otevírám oči a otáčím hlavu směrem po
hlase. Slunečník za námi právě obsadila rusky hovořící rodina a "Anton", tedy můj
jmenovec česky Tonda je asi čtyřletý chlapeček. Jsem rád, že má stejné jméno jako já,
"a ať je Tondů na světě co nejvíc!" "Anton" volá na něho znovu jeho maminka a já ještě netuším, že celý týden budu slyšet jenom Anton , Anton, Anton! Otáčím hlavu zpět a
mršky myšlenky zase začínají svou neposednou honičku mojí hlavou. Začínám klimbat
a najednou jsem v polospánku znovu malý chlapec. Moji nejbližší, tedy maminka, tatínek, babičky a dědové, mi říkají Toníčku, Toníku, nebo Toní. Oslovení Tondo používají jenom když něco špatného provedu, anebo to právě chci provést.
Léta letí a později mě kamarádi oslovují Tondo, někdy i Tony. Třeba na trempu při
občerstvení v šumavské hospodě. "Tony, není nám sice ještě osmnáct, ale dnes si dáme
pivko!" "Jasně", a tak objednávám, "pane hostinský tři pivka!" Přeměří nás přísným
pohledem a před osazenstvem hospody prohlásí. "Chci vidět občanky." Odpovídám,
"máme je v batozích asi 2 km odtud, tam kde stanujeme." "Tady máte limonády a jestli
je nechcete tak vypadněte!" Hádat jsme se nemohli a shodit se před osazenstvem hospody také ne. Uraženě opouštíme lokál a po cestě, u prvního pramene pijeme jako vždy
"čistou pramenitou".
Ve škole a v různých institucích mne oslovovali Antonín. Nejraději jsem se učil přírodopis, chemii a fyziku. Fyzika byla mým nejoblíbenějším předmětem a učil nás ji pan
učitel Činčera, který si liboval ve zvláštních výrazech a jménech, ale i v různých žertících. Jednou, když jsem odcházel po zkoušení od tabule mne nemile překvapil, když
řekl, "milý Antoníne, dnes ti píši do žákovské za pět." "Podvádět se nemá" a předváděl,
jak jsem se potajmu při psaní na tabuli koukal na to, co jsem měl napsané na ruce. Bylo
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mi tenkrát divné, proč se třída za mnou pochechtává a ono to bylo tím, že pan učitel za
mými zády předváděl to, co já u tabule dělám. Předtím seděl u stolu otočen zády ke
mně. Všechno bylo trochu jinak, ale něco vysvětlovat se mě nechtělo. Vzal jsem žákovskou a odcházel do lavice. Za mnou se najednou ozvalo, "Antoníne Dvořáku, skladateli, pojď zpátky a ukaž, co to máš na té ruce vlastně napsané?" Vrátil jsem se ke stolku a
položil před pana učitele ruku. Byl na ní napsán pouze jeden vzorec pro výpočet síly
působící na břemeno na nakloněné rovině. Probírali jsme tenkrát zrovna jednoduché
stroje a těch vzorců bylo snad deset, ale pouze tenhle jeden mi nějak nelezl do "palice"
a tak jsem si ho pro jistotu a snad i klid v duši napsal na ruku. Podíval se na vzorec, pokýval hlavou a povídá : "Kdyby ti tenhle vzorec na tabuli scházel, bylo by to za jedna
mínus nebo v nejhorším za dvě a protože všechny ostatní vzorečky umíš, určitě by jsme
spolu tenhle jeden dali dohromady a bylo to za jedna." "Podvádět se ale nemá, takže
když budeš chtít, příští hodinu se svatý Antoníčku přihlásíš, já si tě vyzkouším a když
to dobře dopadne, tak ti tuhle dnešní kuli škrtám." Příští hodinu bylo vše tak, jak řekl a
dopadlo to dobře. Od té doby jsem si již nikdy nic na ruce nepsal a nepíši.
Když jsem později po "revoluci" byl vyhozen ze svého mateřského podniku kde jsem
se vyučil, začal jsem pracovat v podniku "Orion" Modřany. Mimochodem osm let práce v této velice známé továrně na cukrovinky, bylo tím nejkrásnějším a nejzajímavějším zaměstnáním v mém životě. Technicky zajímavá a náročná práce, velice slušný
plat, schopní a příjemní kolegové a všude na dílnách krásná a pracovitá děvčata. Tehdy
se výroba cukrovinek a hlavně čokolád ještě nešidila tak jako dnes a tak bylo i co
ochutnávat, mlsat a stal se ze mne "odborník" i v těchto záležitostech. Šidit výrobky na
kvalitě začala až známá zahraniční firma, která fabriku zprivatizovala a nakonec ji přivedla k likvidaci a to tak dokonalé, že fabrika zmizela i z povrchu zemského. A tak,
když dnes někdy vidím v televizi reklamu na "vaši modrou čokoládovou hvězdu" mám
slzy v očích, protože z vyhlášené továrny na cukrovinky zbyla pouze její značka a kde
se touto značkou označené cukrovinky vyrábějí, ví snad jenom Bůh. Rozhodně to, ale
není v Čechách. Právě v tomto podniku jsem poznal člověka o mnoho let staršího nežli
já, který byl vlastně živou kronikou českého motorismu. A protože i mne tyhle věci zajímaly, vlastnil jsem autoveterána, velice krásně a odborně jsme si spolu občas popovídali. On byl ve fabrice zaměstnán jako elektromechanik speciálních elektrických vozíků, kterých zde bylo v provozu veliké množství a byly doslova nabity elektronikou.
Tento pán, mne oslovoval "Anton". A tak jsem často, když jsme se někde na dílně potkali, uslyšel. "Anton, přijď se ke mně podívat do dílny, mám tam novou mašinu, zajímavá věc, ta se ti bude líbit". Anebo, "Antone ty si jednou říkal, že umíš vyplétat kola,
vypleteš mi kola na starý motocykl Pionýr"? Dodnes k tomuhle pánovi občas rád zajedu na návštěvu a jako důchodci si vždy velice krásně popovídáme, samozřejmě o motorismu a mě vůbec nevadí, že u něj jsem a stále zůstanu "Anton".
"Anton, Anton!" Ozve se náhle u mého ucha. Jsem znovu vzhůru a protírám si oči.
Od mého lehátka táhne maminka za ruku malého vzpouzejícího se a plačícího chlapečka. Je mi ho líto a je mi líto i toho, že celý život bude nazýván pouze "Anton". A v tuto
chvíli jsem hrdý na český jazyk, jsem hrdý na to, že má pro naše česká jména tolik tvarů a zdrobnělin, ze kterých je cítit láska a něha, ale i tvary ze kterých je znát varování,
pohrůžka, nezúčastněnost a v duchu děkuji obrozencům a vlastencům, že v době temna
dokázali naši řeč udržet při životě. Vždyť dnes již nemáme být na co hrdí, zlaté české
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ručičky již zřejmě vymřely (samozřejmě kromě těch mých), čeští muzikanti a skladatelé také, vědci a hlavy pomazané, kteří dříve drželi patenty na světové úrovni se také již
nerodí. Zbývá nám tedy být hrdí již jenom na český jazyk a jak dlouho nám tahle hrdost
vydrží, záleží již jenom na nás samých!
Dvořák Ant.

"Country večer" aneb jak se pomstít!
2. srpen 2013
Prázdniny, sobota, krásný letní teplý podvečer. Nechce se mi jen tak sedět doma a
tak jdu na podvečerní procházku. Na terase restaurace "Sokolovna" vyhrává country
kapela. Mám rád tuhle muziku a tak usedám k několika dalším lidem na vyhřáté betonové schody u vchodu do restaurace. Všechna místa na terase a i v hospodě jsou již
obsazena. Hodně lidí jen tak postává okolo a většina popíjí své "pivko". Někdo jen tak
s úsměvem poslouchá oblíbené písničky, jiný si při muzice pobrukuje a další si podupává nohou do rytmu. Je to příjemné posezení. Vlahý noční vánek je nasycen vůní vody
a rákosí z řiteckého rybníka, odkud je občas slyšet i šplouchání ryb. Nad rybníkem
jsou na obloze patrné i hvězdy se srpkem měsíce a to jen díky tomu, že lampa veřejného osvětlení před Sokolovnou nesvítí. Atmosféra je pohodová a klidná. Blíží se 23. hodina. Náhle na prostranství před Sokolovnou vjíždí automobil policie ČR a záhy se dozvídáme, že přijíždějí na udání pro rušení nočního klidu. Je po pohodě, u lidí začíná
převažovat nervozita a naštvanost. Muzikanti balí nástroje. Přišli sem zahrát, jen tak
pro radost, sami od sebe a zadarmo.
Tomuto udání se diví i sami policisté a říkají, že"prázdniny a dovolené jsou v plném
proudu a ještě k tomu začíná víkend. Všude v okolních vesnicích je v hospodách živo,
hraje se, zpívá, tancuje a lidé se veselí, jenom na Řitce se to nesmí!" Jméno udavače,
které chceme všichni znát ale policisté neprozradí. Bohužel dnešní doba je taková a
umožňuje kdekomu, aby si hojil své mindráky a zapšklost na druhých lidech, kterým
závidí, že se baví a veselí a naše obec Řitka je poslední dobou v těchto záležitostech
velice často zářným příkladem.
Zapsal: Dvořák Ant.
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