Zpravodaj obce Řitka - č.8/2011

Na slabé visí nitce vše to, co lidí se týká, náhlý když přijde pád, dobré co bylo, je
pryč.
Ovidius

Informace z OÚ
 Děkuji firmě pana Ondřeje Jančárka, Na Stráni 1662, Čelákovice 250 88 za prořezání
čtyř lip na řitecké návsi u kapličky, za odborně a pečlivě provedenou práci, ale i za
velice slušnou cenu, za kterou firma práce provedla.
 Při odstranění větví lip kolem střechy kapličky na návsi, bylo zjištěno, že úder blesku
v noci 6. června nezničil jenom její dveře, ale poškodil i její již beztak chatrnou báň.
Čeká nás tedy další oprava a další výdaje, letos provedeme opravu pouze provizorně
svépomocí. Na příští rok se pokusíme získat na celkovou opravu dotaci.
 Střechu autobusové zastávky na řitecké návsi opravili svépomocí místostarosta Ant.
Dvořák, pan Jos. Vaňásek a starosta Kamil Abbid. Budou ještě dodatečně vyměněny
dvě rozbité skleněné výplně stěn. Čeká nás ještě výměna polykarbonátových desek
ve stěnách druhé (odjezdové) zastávky.
 Jednání o zajíždění autobusových spojů Mníšek - Praha a Praha - Mníšek do naší obce, které vyvolal se zástupci firmy ROPID, starosta obce Kamil Abbid a zúčastnili se
ho i místostarostové Jos. Mudr a Ant. Dvořák, snad padlo konečně na úrodnou půdu.
Bylo předběžně dohodnuto, že od změny jízdního řádu před novým rokem budou do
obce zajíždět některé spoje linky č. 320, které budou zastavovat na zastávce "Bučina" a poté ještě na zastávce na dálnici a to v obou směrech. Dojde tím k posílení ranních a odpoledních spojů. Změny budou i na lince č. 448, jedná se zejména o jízdu ze
stanice "Bučina" do stanice Mníšek pod Brdy, nám., kde bude možný přestup na některé spoje linky č.317 ve směru na Dobříš a opačně. Bude se jednat o některé spoje
v ranních a odpoledních hodinách (tzv."školáky"). Nějaké změny budou i na lince
č.318. Příslušné jízdní řády vypracovává firma ROPID. Budou předloženy
k posouzení a schválení obecnímu zastupitelstvu. Záleží však také na připomínkách
sousedních obcí. Berte prosím zatím tento článek jako informativní. O dalším dění
v této záležitosti Vás budu průběžně informovat.
 Dotace na opravu a zateplení střechy řitecké mateřské školky. V sobotu 13. srpna
byla ze tří firem výběrovou komisí vybrána firma, která provede opravu a zateplení
střechy řitecké mateřské školky. S touto opravou chceme začít co nejdříve. Je však
třeba ještě vyřídit řadu úředních záležitostí. Oprava a zateplení střechy by měla trvat
asi čtyři týdny a zvažuje se, že bude probíhat za provozu mateřské školky.
 Na řiteckém dětském hřišti, by děti měly mít pískoviště. Tohle přání mi na jaře sdělili někteří rodiče. Odmítl jsem, protože je mi známo, jak přísné jsou v této věci hygienické předpisy. Stačilo by však jenom nějaké malé, zakrývací plastové, oponovali
rodiče. Za pár dní vidím v letovském obchodě s použitím zbožím krásné nepoškozené plastové pískoviště ve formě autíčka i s poklicí na přikrytí. Okamžitě se mě
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v mysli vybaví dětské hřiště, cena je solidní a tak neváhám a pískoviště kupuji, dám
ho dětem jako sponzorský dar. Je trochu problém s jeho odvozem, ale nakonec se mi
podaří ho do auta nacpat. Od dubna je pískoviště na dětském hřišti a je dětmi bohatě
využíváno. Dětmi je však bohatě využíván i jeho poklop, skáčou po něm a využívají
ho s doporučením některých rodičů, zřejmě podle přísloví "z cizího krev neteče" jako
podložku pod své nohy , když nemohou pro svůj malý vzrůst dosáhnout na hrazdu.
V pondělí ráno 15. srpna se povaluje na dětském hřišti prošlápnutý a popraskaný poklop z pískoviště. Nebyl vyroben pro takovéto hry a tak nevydržel a svoji službu
skončil a s ním zřejmě skončí i pískoviště na řiteckém dětském hřišti. Vydrželo zde
celkem asi pět měsíců. V mé mysli se znovu vynořuje, nevím již pokolikáté stejná
otázka, proč v téhle obci musí být stále něco rozbité, počmárané, propálené, zohýbané. Proč se po ulicích válejí odpadky, psí výkaly, když jsou všude v dosahu koše na
odpadky. Proč se u kontejnerů a v kontejnerech na tříděný odpad objevují stále více
odpady, které sem nepatří a tříděný odpad tak znehodnotí. Nyní již, ale konečně vím
proč! Víte to také?
 Tříděný odpad - sklo. Za druhé čtvrtletí roku 2011 obdržela obec Řitka od firmy
EKO-KOM a.s. za třídění odpadu částku 89 643 Kč . Tato částka není rozhodně malá
a bude použita na snížení doplatku za odpady, který každým rokem obec na odpadové hospodářství doplácí. Je proto škoda, když se obsah kontejneru na tříděný odpad
znehodnotí odpadem, který sem nepatří. V současné době je často tříděný odpad sklo v kontejnerech znehodnocen porcelánem (rozbité talíře, hrnky, atd.) tento odpad
patří do domovního odpadu, tudíž do popelnice. Děkuji tímto všem občanům, kteří
svůj domovní odpad poctivě třídí.
Dvořák Ant. - místostarosta

Zápis ze dne 16.6.2011
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Řitka konaného dne 16. června 2011 v 18
hodin v zasedací místnosti OÚ Řitka.
Přítomní zastupitelé: Kamil Abbid, Antonín Dvořák, Josef Mudr, Marie Léblová,
Miroslav Poláček, Radek Sňozík.
Omluveni: Gabriela Křístková, Eva Procházková, Ing.Ivana Černá
Program:
1. Zahájení.
2. Volba ověřovatelů zápisu.
3. Informace o zásobování obce pitnou vodou.
4. Zrušení vyhlášky o odpadech z roku 2007 a seznámení s návrhy na řešení systému sběru odpadu pro rok 2012. Zrušení bodu č.4, viz zápis ze zasedání zastupitelstva obce Řitka z 29. prosince 2010.
5. Projednání a schválení prodeje a pronájmu obecních pozemků za účelem narovnání plotových linií.
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6. Zrušení vyhlášek o místních poplatcích a projednání a schválení vyhlášky nové.
7. Schválení závěrečného účtu a auditorské zprávy za rok 2010 a zadání auditu
pro rok 2011.
8. Projednání a schválení změn financování stávajícího úvěru obce.
9. Schválení návrhu změny koeficientu pro daň z nemovitostí pro k.ú. Řitka.
10. Informace o stavu vyřizování žádosti obce o dotaci na opravu střechy mateřské
školky.
11. Informace o slavnosti "Vítání nových občánků".
12. Diskuse.
13. Závěr.
Zápis z jednání zastupitelstva obce.
Ad 1) Starosta K. Abbid přivítal přítomné hosty a členy zastupitelstva obce a seznámil je s navrhovaným programem jednání
Ad 2) Ověřovateli zápisu byly navrženi: pan Josef Mudr a paní Marie Léblová.
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce souhlasí s navrhovanými ověřovateli zápisu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 1
Ad 3) O stavu prací na úpravně vody a kvalitě vody informoval přítomné starosta
Kamil Abbid a místostarosta Antonín Dvořák. Zároveň byli zastupitelé informováni o
zadání a vypracování znaleckého posudku v důsledku poškození přízemního vodojemu
korozí, kdy došlo po necelých šesti letech provozu k prorezavění dna a pláště vodojemu. Dle předběžných zjištění, bylo znaleckým ústavem konstatováno, že k poškození
došlo v důsledku špatného technologického postupu dodavatele (absence opískování
stěn nádrže a použití slabšího plechu na dno nádrže vodojemu). Celá záležitost bude
dále řešena s dodavatelem vodojemu společností ZEPRIS.
Ad 4) Ve smyslu bodu 4. Programu informoval starosta příslušné zastupitele o nutnosti zrušení vyhlášky o odpadech č. 1 z roku 2007 a následně zrušení části usnesení
ZO č. 4 ze dne 29.12.2010, na výzvy MV ČR z 27. dubna t.r. Nový systém sběru odpadu pro roky 2012 a následující bude zpracován do konce roku 2011.
Usnesení k tomuto bodu :
Ruší se vyhláška č. 1 z roku 2007 a dále se ruší usnesení ZO přijaté na řádném zasedaní ZO Řitka dne 29.10.2010 – citace - "Zastupitelstvo obce ustanovuje– jedna svozová nádoba 120 l připadá na čtyři trvale hlášené osoby v jedné nemovitosti. Jestliže je
k trvalému pobytu v jedné nemovitosti přihlášeno více jak čtyři osoby, mají nárok na
svozovou 240 l. Svozovou nádobu 240 l lze získat k užívání i v případě, jestli není splněn počet osob (5 osob) hlášených v nemovitosti k trvalému pobytu. Roční poplatek za
vývoz takto získané svozové nádoby 240 l, činí 2500,-Kč."
Hlasování : pro 6, proti 0, zdrželo se 0
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Ad 5) K problematice prodeje a pronájmu pozemků ve vlastnictví obce za účelem
narovnání plotových linií v návaznosti na změny v rámci digitalizace pozemkových
map KN, byli zastupitelé informováni, že byl zpracován znalecký posudek na stanovení
ceny dotčených pozemků (ing. Opočenská).
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelé vzali tyto skutečnosti na vědomí a vyslovili souhlas s prodejem pozemků
a dlouhodobým pronájmem. Zároveň pověřili a zmocnili starostu obce k dalšímu jednání se zájemci a s uzavřením smluv o prodeji a pronájmu dotčených pozemkům za
cenu uvedenou ve znaleckém posudku.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 0
Ad 6) Dle navrženého programu byla schválena nová vyhláška obce o místních poplatcích, která si klade za cíl aktualizaci této normy zejm. s přihlédnutím k současné
platné právní úpravě, aktuálním cenám a sjednocení poplatkové agendy do jedné vyhlášky. Současná úprava byl roztříštěna do několika vyhlášek a byla nepřehledná.
Usnesení k tomuto bodu :
ZO se usneslo o schválení vyhlášky č. 2/ 2011 o místních poplatcích a o zrušení následujících vyhlášek: č.1/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, č. 3/2007 o
místním poplatku za provozovaný hrací přístroj, č. 6/2007 o místním poplatku ze psů a
č. 7/2007 o místním poplatku z ubytovací kapacity.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 0
Ad 7) Byl projednán závěrečný účet obce a auditorská zpráva za rok 2010. Zároveň
bylo rozhodnuto na návrh starosty, že přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 provede odbor kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje. Dále bylo schváleno rozpočtové opatření obce č. 1 ze dne 3.3.2011.
Usnesení k tomuto bodu :
ZO schvaluje závěrečný účet obce a auditorskou zprávu za rok 2010 bez výhrad. ZO
souhlasí s návrhem starosty na přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 odborem
kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1
ze dne 3.3.2011.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 0
Ad 8) Následně bylo přistoupeno k projednání návrhu na změnu financování stávajícího úvěru obce. Přítomní byli informováni o stavu splácení cca 14 milionového úvěru
obce na inženýrské sítě vedeného u České spořitelny. Zbývá doplatit necelých 6 milionů Kč. Vzhledem k tomu, že roční splátka činí 1/9 rozpočtu obce a parametry úvěru
nejsou ideální, zejm. s přihlédnutím k době jeho vzniku (pozemkové zástavy obce, úroková sazba apod.), bylo počátkem roku přistoupeno k jednání s konkurenčními bankovními ústavy za účelem rozložení splátek do delšího časového období a zlepšení parametrů úvěru. Jako nejlepší se jevila nabídka ČSOB, nicméně ČS ve světle těchto
okolností přišla s nabídkou ještě výhodnější. Resumé tedy je, že se prodlouží období
splácení úvěru, což sice sebou nese nevýhodu tzv. zdražení ceny peněz, nicméně ze
strany ČS dojde k snížení úrokové sazby, odblokování některých zastavených pozemků
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a možnosti dalšího poskytnutí úvěru v případě investičních akcí obce, což při stávající
výši úvěrového a splátkového zatížení nebylo možné. Zároveň pro rozpočet obce toto
rozložení splátek na delší časové období přinese určitou úlevu z hlediska cash-flow,
neboť v důsledku nepředvídatelnosti času převodu příjmů pro obce z RUD (rozpočtové
určení daní), měla obec periodické problémy se zajištěním dostatečného množství prostředků na splátku ve stávající výši.
Usnesení k tomuto bodu:
1. ZO Řitka po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o úvěru č.
148-149-2002 z 23.8.2002 s Českou spořitelnou, a.s.
2. ZO Řitka po projednání schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí kontokorentního
úvěru ve výši 100.000,-Kč se splatností 1 rok od podpisu smlouvy s Českou spořitelnou,
a.s. a zajištění úvěru budoucími rozpočtovými příjmy obce.
3. ZO Řitka tímto zmocňuje starostu obce k dalšímu jednání a uzavření výše uvedených smluvních dokumentů uvedených v bodě 1 a2 tohoto usnesení
Hlasování : pro 6, proti 0, zdrželo se 0
Ad 9) Na základě rozboru výše daně z nemovitostí uplatňovaných v okolních obcí a
k zajištění stávajícího příjmu obce (v letošním roce končí rozpočtové opatření státu,
kterým byla sazba z daně nemovitosti násobena koeficientem 2) byla navržena a projednána vyhláška obce č. 3/2011, kterou se stanoví koeficient 2 pro daň z nemovitosti
pro KÚ Řitka pro období roku 2012.
Usnesení k tomuto bodu :
ZO souhlasí , aby sazba daně z nemovitosti byla pro rok 2012 stanovena podle vyhlášky obce č. 3/2011 ( koeficient 2).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 0
Ad 10) Starosta informoval přítomné, o tom, že obec získala dotaci na rekonstrukci
havarijního stavu střechy školky z prostředků Středočeského kraje. Obec však zatím
nedostala přesné dispozice k harmonogramu a způsobu čerpání přidělených finančních
prostředků. Nicméně je v zájmu obce rekonstrukci střechy provést již v letošním roce
Zastupitelé tuto informaci vzali na vědomí.
Ad 11) Místostarosta A. Dvořák informoval přítomné o konání pravidelné akce "Vítání občánků" , která proběhne dne 28.6. 2011 v prostorách MŠ Řitka v 15 hodin.
Zastupitelé tuto informaci vzali na vědomí.
Ad 12) Diskuse.
Vzhledem k obsáhlosti programu byla velmi krátká, byl zodpovězen dotaz Petra Zemana, který se jednání účastnil v řadách přítomné veřejnosti, který se dotazoval k bodu
8) programu, konkrétně k výši úrokových sazeb úvěru a související problematiky. Místostarosta A. Dvořák informoval přítomné o přítomnosti a činnosti filmového štábu seriálu ("Vyprávěj") v ulici Oblouková v nejbližších dnech a o pronájmu veřejného prostranství.
Usnesení k tomuto bodu :
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Zastupitelé vyslovili s pronájmem veřejného prostranství filmovému štábu v neděli
26.6.2011 od 10.00 do 22.00 hodin v ulici Oblouková souhlas.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 0
Ad 13) Závěr.
Jednání ZO bylo ukončeno v 19,30 hod.
Zapsal: Antonín Dvořák
Ověřili : Josef Mudr, Marie Léblová

Z historie obce Řitka a jejího okolí
Dnešní pokračování zahajuji vyprávěním o druhorozeném synu prvního majitele
mníšeckého panství pana Serváce Engela. Jan František Xaver, svobodný pán
z Engelsflusu narozený asi roku 1653, po otcově smrti sloužil jako mladý důstojník
v císařské armádě. Roku 1676 se vrátil a usadil se na svém statku v Těňovicích. Zde
pojal za manželku slečnu Marii Polyxenu Příchovskou z Příchovic, která mu porodila
tři dcery a syna. Byla to dobrá Češka, kvůli níž Jan František přilnul více k jazyku českému, než-li jeho bratr, o kterém pojednával předcházející článek. K Těňovicům držel i
přilehlé statky Bernartice a Hořice a tituloval se "Rytíř Božího hrobu" Dne 23.května
1699 napsal česky svou poslední vůli, v níž zaznamenává "nestálost lidského života
v tomto bídném světě". " Pro upokojení své mysli, aby o jeho pozůstalost dosti skrovnou, žádných hádek nebylo", ustanovil universálními dědici svou paní Marii Polyxenu
a svého nezletilého syna Ignáce Karla. Nedlouho potom Jan František Engel zemřel.
Vdova Marie Polyxena se již znovu nevdala a zemřela roku 1713. Jediný syn této
Engelovské rodiny, Ignác Rudolf Karel Engel, rodilý roku 1683, žil napřed pod vedením matčiným. Až roku 1704 po smrti pana Servácia Ignáce z Engelsflusu (svého strýce), se stává pánem na Mníšku, k němuž patřil i dvůr v Čisovicích, všecky svršky na
mníšeckém zámku, obilí na sýpkách, i sáhové dříví v lesích. Několik měsíců nato se
jako 21letý oženil s komtesou Marií Annou, dcerou hraběte Jana Jindřicha Kokořovce
z Kokořova, pána na Šťáhlavech, Nebylovech a Plzenci a Konstancie rozené hraběnky
z Heissenšteina, s manželkou obdržel i 30 000 zl. věna. V zimě rodina žila ve svém
panském domě v Praze na Příkopech, (č. 60) proti kostelu sv. Martina a v létě na svém
krásném sídle mníšeckém. Ignác Karel Engel byl hejtmanem Berounského kraje, přísedící soudu komorního i manského.
Roku 1713 řádil v krajině Mníšecké zlý mor. V Mníšku sice zachvátil jen tři lidi a
roku 1714 pět lidí, Na Řitce zemřely tři osoby, v Senešnici devět lidí, v Nové Vsi dvacet a v Hraštici třináct osob. Rodinu pana Ignáce Karla Engela pronásledovalo stále neštěstí. Jeho nábožná manželka Marie Anna mu porodila osm dětí, ale všechny děti záhy
po narození umíraly. Nakonec mu zbyl jediný syn Adam Karel, ale i o něj měly rodiče
strach, zda se vůbec dožije dospělosti. Nábožní lidé to dávali za vinu samotnému panu
Ignáci Karlovi, ježto svou netečností a liknavostí nevyplnil poslední přání svého strýce
a dobrodince Serváce Ignáce Engela a doposud neuvedl řeholníky do kláštera na Skal6

Zpravodaj obce Řitka - č.8/2011

ce. I jeho manželka se soužila nedostatkem přízně svého muže k věcem nábožným.
Svědčí o tom i její poslední vůle z roku 1725. Dědicem svého věna jmenovala svého
devítiletého syna Adama, "ač jestli prý naživu zůstane". Kostelu mníšeckému odkázala
300 zl., Hraštickému 100 zl. Potom uvedla tato slova. "Dala jsem svému pánu 500 zl.,
aby u některého mistra pořídil obraz Jezulátka, Marie Panny, sv. Josefa, sv. Jáchyma a
sv. Anny (osob, jež vzývá Brigittanská motlitba umírajících, tehdy v Čechách obecně
známá) a Duši v očistci - ten obraz aby přišel kostelu mníšeckému. Doposud ten obraz
zřízen není, tedy odkazuji pánu svému 1000 zl., tak aby onen obraz do roka a dne kostelu opatřil, sic to exekutor na něm vynutí právní cestou". Hraběnka Marie Anna
z Kokořova zemřela 15. Srpna 1725 ve věku asi čtyřiceti let, ale zajímavé je, že
v kostele mníšeckém žádný obraz, který si hraběnka tolik přála není a nikdy nebyl. Pan
Ignác Karel se nakonec dočkal i toho žalu, že na den dušiček roku 1732 zemřel i jeho
poslední syn, tehdy šestnáctiletý Adam Karel.
Z brožury "Historické paměti bývalého panství mníšeckého a kláštera sv. Máří Magdaleny na Skalce sepsaných roku 1893.
Vybral a upravil: Dvořák Ant.
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A.I.D.S.
Snad každý byť trochu vzdělaný člověk této planety ví, co tato zkratka znamená, že
se jedná o zákeřnou nemoc, které denně podléhají desítky lidí, není třeba dnes nikomu
vysvětlovat. Psal se rok 1991 a v této době byl ve funkci ministra zdravotnictví České
republiky Martin Bojar, a tato nemoc byla velkým světovým strašákem a mnoho lidí
nemělo o způsobu přenosu a průběhu této nemoci ani ponětí. Když ministr Bojar boj
proti šíření nemoci prezentoval formou, jakou bylo veřejné rozdávání pánských kondomů z horkovzdušného balonu přímo v srdci Prahy a to na Václavském náměstí, pojali
radní obce Srní spásnou myšlenku, jak pomoci v boji proti šíření této zhoubné nemoci.
I usnesla se všemoudrá obecní rada, že ministra zdravotnictví pozvou přímo do Srní,
a v rámci veřejné besedy a vysvětlení zásad boje, obdrží také místní muži ony jisté
ochranné prostředky. A tak v líhni začínajících politiků na nejnižší úrovni byl sepsán
zvací dopis a po dodatečné konzultaci ze zástupci různých komisí, které byly zřízeny
ku prospěchu občanů obce, odsouhlasen a promptně odeslán poštou k vlastním rukám
sekretáře ministra zdravotnictví. Zvací dopis se zmiňoval o uspořádání leteckého dne
balonu a při této příležitosti ministr mohl pár pánských ochran také jako gesto dobré
vůle pro poddaný lid šumavský upustit. Dále kromě alegorických masek a opékání špekáčků byla pro milého hosta připravena spousta zábavy, jako třeba hod válečkem do
záchodové mísy nebo pojídání borůvkových knedlíků bez borůvkové náplně.
A netrvalo dlouho a na srňskou poštu dorazila odpověď ve velké obálce, která nesla
na sobě neklamné znamení, že jde o zásilku z ministerstva zdravotnictví, bílou holubicí
s Acylpyrinem v zobáčku. Tady ministerstvo potvrdilo účast na požadované akci
s upřesněným datem a souhlasem ministra s připravovanou besedou, na které měl odpovídat na všetečné otázky šumavských ořežprutů.
Po doručení oné obálky z odpovědí a vlastním podpisem ministra pořízený razítkem,
začaly přípravné práce na uvítání tak milé návštěvy, jako byl sám ministr pan Martin
Bojar. Již občané viděli, jak se nad obcí vznáší horkovzdušný veliký, všemi barvami
hrající balon, a jak sám ministr vyhazuje po hrstech kondomy, a jak tyto dárečky se
pomalu snášejí na hlavy přihlížejících a tleskajících davů. Již se mužská část obyvatel
těšila na dárečky zdarma i když v této části převládala skupina důchodců, ale pokud je
to "zadara", tak se to může i někdy hodit.
Někteří se již viděli, jak s transparentem procházejí dalekými a neznámými kraji
vzdálené Afriky, a tak jako kdysi misionáři šířili víru svatou, oni v dnešní době vyzývají místní analfabety k tomu, aby používali nějaké zatracené gumové návleky vyrobené
podnikem Optimit Odry kdesi v Česku na konci světa. Také by snad někdo mohl získat
vyznamenání za šíření dobré myšlenky v boji proti AIDS. S těmito úvahami a představami nyní žila obec jako obrovský semknutý celek, který může svým nezdolným úsilím
vynést tuto obec na Olymp turismu. Vždyť by si sem turisté z celého světa jezdili prohlížet obětavé lidi, kteří se rozhodli svůj um a čas věnovat tak vznešené myšlence, jako
je zabránění tak závažného onemocnění.
Konečně nastal onen den, kdy v odpovědi ministr určil datum, kdy se dostaví do samého srdce Šumavy do obce Srní. Všude uklizeno, chodníky zameteny, okrajky křižovatek natřeny vápnem na bílo, v domě požárníků (později hasiči) byl připraven rautový
stůl zapůjčený z hotelu Šumava. Značné přeměny se dočkala i autobusová zastávka.
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Dostala červený nátěr střechy a neslušné malovánky uvnitř byly zatřeny vrstvou omyvatelné barvy. Ale mohly tam zůstat jako názorné obrázky k danému tématu "HIV pozitivní občan," které mělo zaznít na veřejném setkání ministra zdravotnictví s občany
v sále hotelu. Na křižovatce stál dobrovolný požárník jako regulovčík dopravy a jeho
úkolem bylo při spatření černého auta s espézétkou Prahy, okamžitě mávnutím červeným praporkem upozornit kapelníka a hudba měla začít hrát všem známou píseň "O
vítej nám drahý…! Přes silnici byl natažen transparent s nápisem "Vítej u nás" na který
kdosi přes noc dopsal slovo "soudruhu." Je vidět, že i přes humanitární cítění občanů,
nechybí ani smysl pro recesi a humor.
Očekávaná hodina příjezdu nastala, špalír žáků místní dvojtřídní školy s mávátky
v rukou lemoval tři metry místní komunikace, děti řvaly jako utržené ze řetězu naučenou větu "Vítej, vítej příteli náš." Ale kde nic tu nic. Slušnost je počkat patnáct minut,
ale ani po hodince se toužené auto s milovaným ministrem neobjevilo. Již občané ztráceli víru v příjezd ministra, když v dálce, tam kde se říkalo "u Uhlíře" se objevil osobní
automobil. Nebyl ani černý, ani s pražskou poznávací značkou. Pomalu projížděl vzorně vyrovnaným špalírem žáků a místních občanů. Ticho, že šlo slyšet tlukot srdce vedle
stojícího souseda. Auto zastavilo, otevírají se dveře a chlapík s úsměvem na tváří povídá. "Heléééé voléééé sem tady dobřééééé v Srníííí, jak ták koukám budetééééé mít asi
voslavu, tak vám Martin něco posílá - ňákéj balík," a předává prvnímu co u něj stojí
malý balíček. Se slovy "táááák se nějtééééé" nastartuje vůz a pomalu mizí tam odkud
přijel.
Napětí rázem opadlo. Ministr nikde, balon nikde, kondomy v prdeli, vidina dobrého
bydla a vidina vyznamenání také tam. Jen ten balíček - copak asi posílá pan (soudruh)
ministr? - honilo se v hlavách všech přítomných. Balíček byl na místě otevřen, že by
hromadná pocta pro občany nebo snad plaketa, kterou by bylo možno umístit na čestné
místo na obecním úřadě. Prd a broky. Z balíčku se vysypaly reklamní papíry
s názorným popisem, jak nasadit na mužský úd kondom, který chrání proti přenosu
nemoci. To, co zaslal ministr místním občanům, to již dávno věděli a někteří i odzkoušeli v praxi. Zklamaní lidé se začali trousit do hospody, kde po hodinách marného čekání již na ně čekalo tolik vytoužené zlatavé pivečko. Co se dělo se špekáčky a záchodovou mísou se v ústním podání obyvatel nezachovalo. Asi někdo měl doma k obědu
buřtguláš.
V místní kronice je zmínka, že toho dne zaslal ministr zdravotnictví České republiky
Martin Bojar velmi barevný a poučný materiál tištěn na pěkném křídovém papíře. A
jako dovětek malým písmen byla dopsána věta ve smyslu, že Martin je pěkná k….!
(gumováno a několikrát přepisováno).
Antonín Gilg
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Pranostiky na měsíc srpen.
4.srpna

Potí-li se Dominik, bude ještě Marek( 25.dubna ) v kožiše.

10. srpna

Vavřincův déšť – myší úroda.

24.srpna

Bartoloměj svatý, odpoledne krátí.
Krásně-li o Bartoloměji, vinaři se smějí.
Fouká-li na Bartoloměje z Moravy, orej sedláčku pomali.
Fouká-li na Bartoloměje vítr z Čech, pak si sedláčku s oráním pospěš.

28.srpna

Jak je teplo o Augustinu, tak bude studeno na Kateřinu.

29.srpna

Stětí sv.Jana, přestávají už parna.
Antonín Dvořák
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Přečetli jsme …
Nezaměstnaní a Czech Point? Zbytečná a drahá služba.
Czech Point byl vytvořen pro občana, pro snazší získávání různých dokumentů (výpis z KN, rejstřík trestů aj.) od státních organizací a samosprávy. Nyní by se na poštách
s touto službou měli hlásit nezaměstnaní, což jim má zabránit v práci na černo.
Pomineme - li morální aspekt této povinnosti, pokusíme se zamyslet nad reformou
Úřadu práce ČR z pohledu šetření. Slovo šetření se totiž stalo jakýmsi zaklínadlem pro
odůvodnění potřeb reformovat.
Čistě hypotetická čísla – s upozorněním, že uvedená % se mohou lišit.
Při dnešním počtu 485 tisíc nezaměstnaných je 15% z tohoto čísla zhruba 72 tisíc
osob. Kdyby toto procento nezaměstnaných mělo projít procedurou "hlídání" práce na
černo, znamená to následující. Každý se bude 3x týdně po dobu 3 měsíců na poště hlásit. První návštěvu (datum a čas) stanoví zprostředkovatel ÚP a další bude generovat
počítač na základě jakéhosi optimalizovaného programu, bez zásahu člověka. Vychází
z toho okolo 36 kontaktů. Dnes je avizováno, že Úřad práce České poště za každý kontakt zaplatí 45,- Kč, což je 1 620,- Kč za jednoho klienta. Při 72 tisících nezaměstnaných je to vyhozených bezmála 120
milionů ročně.
Například okres Litoměřice má 105
obecních a městských úřadů a celkem
265 sídelních míst. Máme zde 6
kontaktních míst a celkem 7 poštovních
Czech Pointů. Pouze jeden je na jiném
místě, než sídlí současný úřad práce.
Najdete ho v Terezíně, který leží 2 km
od okresního města, kde je ÚP také
k dispozici. Tedy úplně zbytečná služba.
(Nikoli pro Českou poštu, pro ni je to
dobrý obchod placený z peněz nás
všech). Vypadá to, že nebude rozdíl
mezi chozením na ÚP a poštu.
A ti, kteří budou mít za povinnost 3x
týdně "radostně" dojíždět 5,10,15 km na
poštu, aby se vyvinili z práce na černo, si
samozřejmě s ještě větší "radostí"
vzniklé cestovní náklady uhradí. A že to
nebude málo, to si zřejmě dnes každý
umí spočítat. Tím spíše ten, který přišel
o práci a rozhodně je pro něj důležitá
každá koruna.
Podle www.blisty.cz - vv
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