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Vážení občané,
v červnovém vydání Zpravodaje jsme se zmínili, že snad letošní léto bude
opravdu létem v tom pravém slova smyslu. Dnes, kdy se astronomické léto
přehouplo již do své poslední třetiny, můžeme říci, že ho na naše poměry bylo až moc. Máme za sebou docela dlouhá období suchých vysokých
teplot nekompromisně devastující zeleň a likvidující pěstitelská snažení. Je
typické, že chceme léto a následně žehráme na příliš nízké, či příliš vysoké
teploty, podobné je to i se zimou. Ani počasí se nezavděčí všem. Faktem ale
je, že to letošní bylo nezvykle horké a suché. To potvrzují meteorologové
nejen pro naše území, ale i pro celý svět. Můžeme-li věřit naměřeným údajům, průměrná teplota v červenci byla u nás oproti dlouhodobým hodnotám vyšší o 3,7° C. Navíc prakticky bez dešťů. Ještě dnes kolem sebe vidíme
vyprahlé plochy, zeleninová i ovocná úroda je chabá. U nás v Řitce s tím
nastal obvyklý problém s pitnou vodou. Stávající zdroje jsou sice dostatečné
pro běžnou denní spotřebu, avšak již ne pro každodenní vydatná zalévání
zahrad, případně plnění nejrůznějších typů bazénů. Obec proto musela přijmout opatření, jehož smyslem bylo zajistit pitnou vodu z obecního vodovodu pro všechny domácnosti. Je to nepopulární, avšak s ohledem na kapacity
zdrojů pitné vody nutné. Jinak by se mohlo snadno stát, že budou sice plné
bazény s krásně zelenou okolní travnatou plochou, ale z kohoutků voda
nepoteče. Situace se jistě zlepší po dostavbě a zprovoznění přivaděče pitné
vody Mníšek – Baně. Očekáváme od něj jednak kvalitnější vodu a jednak
vyšší stabilitu dodávek vody i v případě déle trvajících vyšších teplot. Nicméně ani potom pravděpodobně nebudou zcela vyloučeny v extrémních
případech regulace odběru pitné vody ve formě zákazu zalévání, domáckého mytí aut, či napouštění bazénů pitnou vodou z obecního vodovodu. Ani
tento nový zdroj nebude bezedný.
Začíná nový školní rok 2015–16. Část řiteckých dětí bude navštěvovat Základní školu ve Všenorech, část v Mníšku pod Brdy, pár dětí i jinou ZŠ a samozřejmě nesmíme zapomenout ani na děti nejmladší, frekventanty naší
Mateřské školky. Školní rok přeruší několikeré prázdniny i období svátků
a tak uteče jako voda... V každém případě přejeme všem dětem bez rozdílu
věku a typu školy, ať se jim ve škole líbí, ať v ní dobře prospívají a dělají tak
radost nejen sobě, ale i svým rodičům a blízkým.
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Co nového v obci

(autorem příspěvků v celé této rubrice je obec Řitka)

Z jednání zastupitelstva obce

Dne 25. 6. 2015 jednalo zastupitelstvo obce. Na programu byly pouze dva
body týkající se rekonstrukce ulice Zahradní.
Na realizaci tohoto projektu bylo vyčleněna částka převyšující 6 000 000 Kč
od Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy. Obec projekt spolufinancuje částkou převyšující 7 110 000 Kč. Zastupitelstvo odhlasovalo přijetí
dotace od ROP Střední Čechy (8 pro, nikdo proti).
Druhým bodem bylo financování projektu obcí. Protože dotace od Regionální
rady regionu soudržnosti Střední Čechy bude proplacena až po dokončení
díla, navrhl starosta obce zastupitelstvu uzavření smlouvy o překlenovacím
úvěru ve výši 6 000 000 Kč s Českou spořitelnou, neboť jinak by s ohledem
na cash flow financování ze strany obce nebylo řešitelné. Návrh zastupitelstvo
hlasováním odsouhlasilo (8 pro, nikdo proti).
Do diskuze si nikdo nepřihlásil, jednání zastupitelstva bylo tedy ukončeno.

Opravy komunikací

Ulice Pražská: do konce srpna resp. začátku září bude provedeno horizontální značení komunikace, včetně nástřiku přechodu pro chodce a retardérů.
Ulice Zahradní: byly zahájeny práce na opravě komunikace v současné době
je ve střední části komunikace odtěženo podloží. Práce byly na krátkou dobu
pozastaveny v důsledku dešťů a rovněž z důvodu, že řada vlastníků nemovitosti na poslední chvíli zřizuje vodovodní a kanalizační přípojku, což obec
jako investor ráda umožní, neboť jsme oproti harmonogramu prací v relativním předstihu. Akce rekonstrukce ul. Zahradní je financována z prostředků
EU, z programu ROP Střední Čechy, kdy 85 % činí dotace ROP, zbytek prostředků je pak z rozpočtu obce Řitka. K tomu ještě oficiální tisková zpráva:
Počátkem měsíce srpna letošního roku byla zahájena oprava komunikace Zahradní, a. s. – projekt „Řitka – rekonstrukce komunikace Zahradní“.
Předmětem projektu je rekonstrukce místní komunikace, tj. zlepšení technického stavu a únosnosti komunikace, jakož i zlepšení likvidace dešťových vod.
Očekáváme zlepšení dopravní obslužnosti lokality, zvýšení bezpečnosti silničního provozu i plynulosti dopravy. Cílem je optimalizace technické infrastruktury sloužící k rozvoji podnikání v obci. Realizaci projektu se též zlepší
technická infrastruktura i pro objekty občanské vybavenosti. Náklady na re3

alizaci projektu se předpokládají v hodnotě 7 119 610,07 Kč a z 85 % budou financovány z prostředků EU prostřednictvím ROP Střední Čechy, prioritní osa:
Doprava, oblast podpory: Regionální dopravní infrastruktura, zbývající část uhradí obec z vlastních zdrojů. Ukončení akce se očekává na podzim tohoto roku.
Všenorská - chodník: probíhá výstavba chodníku v úseku křižovatka Veselka – Zahradní. Chodník bude mít rozměr dle technických norem a přispěje
jak k větší bezpečnosti pohybu chodců, tak i k lepšímu odvodu dešťových
vod. K častým dotazů sdělujeme, že na opačné straně nelze chodník vybudovat neboť pás mezi domy a komunikací nedosahuje v mnoha místech minimální šířku pro nově budovaný chodník tj. 140 cm. Navíc komunikace má
v inkriminovaném úseku šířku pouze 5,20 m a obci byly KSÚS SČ přesně
stanoveny hranice pro hranice chodníku. Je samozřejmě možné, že řadě osob
bude komunikace připadat po výstavbě chodníku opticky užší, nicméně ze
zaměřené šířky 5,20 m nebyl výstavbou chodníku ubrán ani centimetr.
Ulice K Vodojemu: zatím nebylo rozhodnuto o dotaci z programu FROM
Střední Čechy. Středočeský kraj přeložil rozhodnutí o přidělení dotací na říjen tohoto roku. Obec již provedla výběrové řízení na zhotovitele formou
veřejné soutěže. Po odstoupení vítěze by náhradním zhotovitelem měla být
společnost Strabag, a.s. jako další v pořadí z účastníků veřejné soutěže.
Komunikace Všenorská: Oprava krajské komunikace III. třídy v úseku
Štěpnice – křižovatka Veselka by měla být zahájena 15. 9. 2015 (poslední potvrzená informace z KSÚS). Silnice bude částečně průjezdná pro rezidenty,
nicméně průjezd do Všenor nebude po určitou dobu možný. O rozhodnutí
o dopravním omezení dopravním značení budeme informovat.
Svěřte prodej nemovitosti profesionálům
PROdáVáTe nebo PROnaJímáTe?
nabízím férové a profesionální jednání
nabídněte mi svou nemovitost

Zavolejte mi a já přijedu za Vámi

Jaroslav Pýcha & 722 490 490
Váš certifikovaný realitní makléř. Tato lokalita je
i mým domovem.

jaroslav.pycha@re-max.cz
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V této lokalitě hledáme:
Rodinný dům
Byt v OV s balkonem
Chatu zděnou i dřevěnou

Jiné akce

Multifunkční hřiště

Počátkem měsíce srpna byla provedena odborná údržba hřiště, pročištěn
a dosypán křemičitý písek. Tato odborná údržba přispívá k prodloužení
životnosti hřiště. V této souvislosti bych chtěl návštěvníky požádat, aby se
řídili herním řádem a udržovali čistotu. Hřiště bylo vybudováno nemalým
úsilím a je škoda abychom si ho sami ničili.
Na dětském hřišti byl odstraněn smrk ztepilý, který byl napaden infekční
houbovou chorobou na jaře plánujeme náhradní výsadbu již polovzrostlého
stromu, aby malí návštěvníci a jejich doprovod mohli využívat stínu stromu. U hřiště byl instalován stojan na jízdní kola (stejně jako před obecním
úřadem).

Vodovodní přivaděč Baně

V současné době již byla většina prací v obci téměř ukončena. Obec však
musí vybudovat svůj lokální přivaděč, který propojí obecní vodovodní systém s hlavní větví přivaděče. V současné době probíhá územní řízení. Místní přivaděč je lokalizován do ulice Krátká – Dvorská.

Veřejné osvětlení

Po dlouhém očekávání bude „konečně“ dosazeno LED osvětlení i do poslední smyčky veřejného osvětlení a rovněž bude doplněno osvětlení do míst,
kde se ukazuje jeho nutnost (např. Všenorská u rybníka apod.)

Řitecký pochod

Téměř přesně po čtvrt století dochází k obnově tradice dříve velmi známého pochodu Praha - Řitka. Znovuvzkříšení turistického pochodu se ujala
ve spolupráci s místním Sokolem obec Řitka. Byla zřízena pracovní skupina
ve složení M. Léblová, H. Mašková, G. Křístková, R. Sňozík, Ing. Hornof,
která připravila veškeré podstatné náležitostí, jež umožní pořádání 1. řiteckého pochodu. Akce proběhne v sobotu 19. září. Budou vytyčeny dvě trasy, kratší pro děti, delší pro dospělé. Na akci budou upozorňovat plakáty,
billboardy a jiné informační zdroje. Akci sponzorsky podpořily společnosti
SRBA SERVIS s.r.o., Eclisse, DI Seven, KOMWAG a Valtrum s.r.o, stavební
společnost. S grafikou a propagací pak aktivní spoluprací a přístupem pomohla firma MIRSA Bohemia.
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Naše komentáře

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

Rekonstrukce a opravy komunikací
V obci probíhá řada rekonstrukcí vozovek, budování chodníků a zlepšování
obecních prostor. Pár velkých projektů již bylo plně dokončeno, další jsou
„rozpracovány“, jiné jsou ve stádiu přípravy, plánování a úvah. Je vidět, že
zastupitelstvu v čele se starostou záleží na tom, jak bude obec vypadat, jak
zlepšit nejen stav komunikací v obci, ale i dalších záležitostí zpříjemňujících
život malým i velkým obyvatelům. Do obce na různé projekty proudí velké peníze z různých dotačních titulů a programů, bez kterých by to prostě
a jednoduše všechno udělat nešlo. Je to výsledek aktivity vedení obce. Jistě,
je možné sestavit ještě dlouhý seznam komunikací, které také volají po zlepšení, rekonstrukci, generální opravě. Najednou to udělat prostě nelze. Že
na ně také dojde řada, o tom jsme přesvědčeni.
(mis)

Kontejnere, vysyp se!
Naše odpadky končí ve většině případů v kontejnerech. Jsme odpovědní,
tudíž třídíme. Čas od času jsou ale kontejnery zcela zaplněny až přeplněny
a jejich obsah čouhá ven, vypadává kolem, případně je vítr
roznáší po okolí. Je kontejnerů
málo nebo nejsou dostatečně
často vyváženy? Ať tak, či onak,
je to věc nepříjemná, ke vzhledu obce to rozhodně nepřispívá a občanů jsou buď nuceni
odpadky shromažďovat kdesi
doma, budou než kontejnery
vyvezeny, anebo se pokusit
je do útrob přeplněných kontejnerů ještě nějak „nacpat“,
což pochopitelně situaci jen
zhoršuje. Věříme, že obec
najde vhodné řešení tohoto
problému.
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Druhá věc je, že kolem kontejnerů se vyskytují pohozené věci, které do nich
rozhodně nepatří. Rozbité
autodíly, zbytky nábytku,
matrace, zkrátka téměř cokoliv. Tady apelujeme na
nás všechny, abychom odpady neumístitelné do
běžných kontejnerů shromažďovali pouze do speciálního kontejneru na domovní odpady, které čas
od času obec zajišťuje.
Vzhledu obce a prostředí,
kde se denně pohybujeme, to jen prospěje. Nikdo
snad nechce denně chodit
kolem hromady odpadů.
A spoléhat na to, že ona
to obec nějak zlikviduje,
není zrovna „přátelské“
a ohleduplné nejen směrem k obci, alepředevším k ostatním spoluobčanům.

(mis)

Ušetřím 23 sekund
Máme v Řitce pár komunikací, na kterých někteří ukazují, co dokáže jejich
auto a jací jsou to skvělí řidiči. Například taková ulice Na Vrškách k tomu
je pro ně skoro ideální. Že se zde pohybuje dost lidí, dětí, matek s kočárky,
že velmi snadno mohou někomu ublížit, či způsobit škodu, to jim zřejmě
nijak nepřekáží. Prozatím se občasné kritické situace, při nichž hrozí kolize
s chodci, obcházejí bez poškození zdraví, či úrazů. Ti nejrychlejší průjezdem
touto ulicí ušetří až 23 sekund. Skutečně to stojí za to? Zdá se, že tato komunikace je zralá na technické omezení rychlosti projíždějících aut, například
zpomalovacími retardéry. Než se tady něco stane.
(mis)
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Dětský den

V létě se uskutečnila na Ladech krásná akce pro děti pod názvem „Dětský
den“. Počasí sice moc nepřálo, ale to nemohlo pokazit dětem radostný den
a tak za organizace několika nadšenců se děcka mohla pobavit nejen sportem a různými přitažlivými soutěžemi, ale i seznámit s věcmi, o kterých toho
dosud mnoho nevěděla. Nejlépe o tom vypoví pár fotek. Organizátorům děkujeme a můžeme si přát – jen víc podobných akcí.
(mis)
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Musím sekat svůj pozemek? A proč?
V katastru Řitky se najde dost nezastavěných pozemků s konkrétními
vlastníky, jakož i pozemků běžně obývaných, které jsou dlouhodobě neudržované. Plevely zde jen bují a přirozeně se rozšiřují do okolí. Je třeba se
o to starat, či nikoliv? Podívejme se, zda to nějak řeší zákon. Obecně povinnost sekání a péče o zahradu 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 pozemků 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. Dále 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. Dále platí 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. Na to navazuje i 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. Tolik zákony... K tomu je možné asi jen podotknout, že sekat je tedy třeba,
obvykle se doporučují minimálně dvě seče – do konce června a na přelo10

mu srpna a září. Pokud by toto doporučení všichni respektovali, pak asi
žádný problém nevznikne. To by měl zvládnou každý z majitelů pozemků
bez potíží. Jednak se tím naplní litera zákona, ale vzhled těchto pozemků
bude přijatelný a hlavně se tak zabrání problému s rozšiřováním plevelů
a jiných škodlivin na sousední a jiné pozemky. A o to nám všem přeci jde.
Aby to aspoň trochu vypadalo a abychom, třeba i nevědomky, neškodili
jiným.
(mis)

Řitka versus Černolice
Chystané sportovní klání reprezentantů Řitky a Černolic začíná dostávat
reálné obrysy. Navíc je zde možnost, že se klání zúčastní i další obce, možná
až 4. To se vyjasní definitivně v průběhu září. V Řitce už se na akci přihlásilo 5 nadšenců ochotných dát ve prospěch své obce to nejlepší, co v nich je.
Pokud by se ještě někdo chtěl zapojit, šance pořád ještě je. Soutěžit se bude
v malých sportech typu tenis, squash, badminton, bowling, volejbal, malá
kopaná, stolní tenis, stolní fotbálek a šipky. Výběr sportů ale není definitivní. Týmy jsou omezeny na max 10 členů, ale ani nižší počet nevadí. Do jednotlivých soutěží budou nasazeni ti, kteří ho z přihlášených ovládají nejlépe.
Akce se bude konat pod patronací starostů obcí. Na závěr bude společné
vyhlášení výsledků s posezením a občerstvením. Zájemci z Řitky se stále
ještě mohou hlásit emailem na adresu: zpravodaj@ritka.cz. Přihlášky s uvedením jména, příjmení a kontaktních údajů zasílejte do 10. září 2015. První
setkání našeho řiteckého týmu proběhne ve druhé polovině září a od října
začínáme. Termíny se dohodnou podle časových možností obou týmů. Jde
zde více o zábavu a přátelství, než o vrcholné sportovní výkony, takže s přihláškami neváhejte!
(mis)

Přišla bída na milovníky piva...
V Řitce nastala docela nevídaná situace, ze které štamgasti nejsou zrovna
nadšeni, podobně jako pasažéři aut, které občas odbočí na Řitku z dálnice,
aby se najedli, napili, občerstvili. Zavřená je hospoda Na Veselce, zavřená je
i hospoda Panský Dvůr. Obě již drahnou dobu. A tak návštěvníci odjíždějí
jinam a místním pivařům zbývá k jejich posezení již jen Sokolovna, anebo
uspořádat posezení doma s lahvovým. Nebo se snad najde někdo, kdo tuto
díru na řiteckém trhu zacelí?
(mis)
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Dětský koutek

Příhody barevného skřítka (pokračování, 4. část)

„Víte co, já bych to s ní zkusil jinak“, dívám se na oba zamyšleně. „Po dobrém.
Zkuste ji přivolat a třeba se nějak rozumně domluvíme.“
Kelous vykulil oči, sundal si klobouček, podrbal se na hlavě a nedůvěřivě se
na mě po očku podíval: „Jo po dobrém, tak to jsem teda moooc zvědavej jak
po dobrém. Neslyšel jsi, co tu povídal Nevím?“
„Ale slyšel, slyšel a vy dva jste to s ní asi nezkoušeli, domluvit se, nebo ano?“,
říkám pochybovačně.
„No to teda ne, s ní to ani nejde, jen přiběhne a krade všechno co je k jídlu. Jak
se teda s ní můžeme domluvit?“, odmlouvá Kelous.
„Hmmm, dobrá“, já na to, „ale zkusíme to. A já si myslím, že vím jak.“
„Tak ven s tím, jak teda?“, vyrazil ze sebe netrpělivě Nevím.
„Mám takový plán. Tady v kapse mám kus sýra. Docela veliký. Ten krysy
zbožňují. A já bych jí ten sýr tady někde nechal. Ona to určitě brzo zjistí a přijde si pro něj. A toho můžeme využít a zkusíme se s ní domluvit co a jak. Třeba
si dá říct“, říkám odhodlaně a sám tomu také trochu věřím.
I když teda „věřím“, to je možná přehnané, spíš doufám. Už jsem tady docela
dlouho a zatím to moc k ničemu nevede. Ale zase na druhou stranu mne to
baví, kdy se člověk dostane k trpaslíkům, že... Teda k trpaslíkům, to by asi
neslyšeli moc rádi, ke skřítkům.
A oni nic. Stojí tam vedle sebe, oči vykulené, pusy pootevřené očekáváním, co
bude dál. Sahám tedy do kapsy, sýr tam skutečně je. Na světle vypadá velice
chutně a voní... jak on krásně voní... Lámu ho, menší půlku vracím zpátky
do kapsy a větší držím v pravé ruce a váhám... kam s ním, kam ho položím,
aby jsme s krysou mohli opravdu promluvit, až si pro něj přiběhne a bude ho
chtít sebrat.
V tom slyším rychlé zašustění ve spadaném listí. Někde za mnou. Zleva doprava. Ohlédnu se... a nic nevidím. A zase, teď jakoby snad někde přede mnou dokonce? Chvíli pátrám očima na zemi, ale mezi listím, klacíky a pár šiškami nic
nevidím. Ale co to... kde jsou Kelous s Nevímem? Jako by se po nich zaprášilo.
Teď tu ještě byli. Nakloním se, abych viděl i za strom, ale nic, nejsou tu.
„Kde....“, chtěl jsem říct Kde jste, ale zůstalo jenom u toho „Kde“. Z trsu seschlé trávy na mne zírá šedá hlava s malými očky. No jo, to je určitě ona.
Krysa. Proto ti dva zmizeli. Vidím už i její tenký dlouhý ocásek a dokonce
šedivé vousky. Chvíli se na sebe nehybně koukáme. Co asi udělá ten druhý?,
myslíme si oba. Krysa se obezřetně rozhlédne a hlavu natáhne trochu ke mně.
No ano, vždyť já ten sýr mám stále v ruce. A on tak voní. Bodejť by se nenatahovala.
(pokračování v dalším vydání Zpravodaje)
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Dětské rébusy a hádanky
Řešení z minulého čísla:
dětská křížovka: Překvapení.

Hádanka: V lese pršelo a myška se schovala pod hříbek. Kamarádka druhá
myška už se tam ale nevešla, ta se musela schovat jinde, jinak by zmokla.
Druhý den zase pršelo. Ale pod hříbek už se schovaly obě myšky. Jak je to
možné?
Najdeš 2 stejné obrázky?
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Tělocvičná Jednota Sokol Řitka
Vás zve na sokolské cvičení dětí
s cvičitelkami Míšou a Hankou.

Cvičení bude zaměřeno
na psychomotorický vývoj
a rozvoj pohybových schopností
dětí.
Rodiče s dětmi Čtvrtek od 16 hod.
Předškolní děti a mladší školáci
Čtvrtek od 17. hod.

Začínáme 10.9.2015 v sále Sokolovny v Řitce
Informace na tel. 602 455 878 a 602 878 284

Trocha zábavy...
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Soused: „Karle, včera jste měli nějakou rušnou domácnost, co se stalo?“
„Ále, manželka utratila 6 000 korun a nechce mi říct za co.“
Druhý den.
„Ahoj Karle, včera u vás bylo zas hodně veselo, manželka ti to ještě neřekla, že?“
„No právě že už řekla“.
Na ulici pláče malý chlapeček, asi 5 roků.
„Copak se ti stalo, proč pláčeš, chlapečku?“, ptá se starostlivá paní.
„Já jsem se ztratil!“
„Aha a znáš svoji adresu?“
„Ano, znám, frantik jedlicka zavináč seznam cézet.“
„Ferko, umřel mi otec, bude pohřeb, nutně potřebuju černý oblek.“
„No tak to jo, Dežo, dobře, půjčím ti ho.“
Za pár týdnů se znovu potkají.
„Tak jak Dežo, co ten oblek, byl dobrý?“
„Ferko děkuju, padl otci jak ulitý.“
„Paní, kolik je vám let?“
„Zkuste hádat. Já vám napovím, dcerka chodí do mateřské školky...“
„Ona tam učí?“
Pán na návštěvě, je po dobrém obědě. „Mohu si u vás zapálit?“
„Ale jistě, buďte tu jako doma...“
Pán posmutněl, típl zapálenou cigaretu a šel mýt nádobí.
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Řádková inzerce

Pro obyvatele Řitky je řádková nekomerční inzerce zdarma. Inzeráty zasílejte emailem na zpravodaj@ritka.cz nebo poštou na adresu obce. Uvádějte vždy kontakt na Vás. Obrázky lze zveřejňovat pouze za příplatek 20 Kč.
Inzerce občanů, kteří nemají trvalé bydliště v Řitce, je zpoplatněna částkou
10 Kč za řádek. Redakce neodpovídá za obsah. Redakce si vyhrazuje právo
nezveřejňovat nevhodné inzeráty.
Koupím odloženou sbírku žiletkových obalů. Tel.: 723 714 301

Plošná inzerce

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

Napsali jste nám ...

Dotaz: Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, zda by bylo při údržbě zeleně v Řitce možné
nechat posekat oblast mezi Sokolovnou a rybníkem, resp. i prostranství od Sokolovny směrem dozadu k jezírku.
Naše odpověď: Váš dotaz, či snad podnět, předáme panu starostovi, protože
tato věc spadá do kompetence obce.

Pozvánky

Upozorňujeme na několik zajímavých akcí:
 Sobota 5. 9. 2015: koncert skupiny The Tap Tap, Řevnice, Lesní divadlo
 Neděle 6. 9. 2015: Vernisáž výstavy Křížová cesta rukama nevidomých
sochařů, Mníšek pod Brdy, kostelík na Skalce
 Sobota 12. 09. 2015: loučení s létem, Černolice, obecní park. Vstup zdarma,
živá hudba (Perplex), občerstvení, nápoje...
 Sobota 19. 09. 2015: pochod Praha – Řitka (organizuje obec Řitka), viz
také grafická pozvánka ve Zpravodaji
 Pondělí 28. 9. 2015: Svatováclavské posvícení, Mníšek pod Brdy
 Středa 28. 10. 2015: Mše svatá u Brandisovy hrobky v lese, posezení
na zámku
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ZVEME VÁS NA CESTU
ZA DOKONALÝMI SNY
Ručně vyráběné kontinentální
postele a přírodní matrace

Showroom > PRAHA / BRNO
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