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Vážení řitečtí,
vstoupili jsme do roku 2016, věříme, že všichni pravou nohou. Od posledního vydání řiteckého Zpravodaje v prosinci 2015 se obci událo docela dost
věcí, ať již v období předvánočním a vánočním, anebo počátkem nového
roku. O některých přinášíme informace v dalších částech. Ocenit je třeba
všechny ty aktivity a akce podporující setkání našich občanů. Pro děti, pro
sportovce, pro seniory... Děkujeme všem, kteří se o to starají a připravují tak
hezké chvilky účastníkům.
I v roce 2016 jsou připravovány věci zaměřené na sport, kulturu, zábavu
a tak věříme, že se budou líbit a účast na nich bude ještě větší. Rádi bychom
už také konečně „dotáhli“ sportovní klání sousedních obcí do reálné podoby. Snažíme se o to již přes půl roku, zatím to vázne právě na těch sousedních obcích... Řitecký tým je připraven už nějakou dobu. Snad se tedy
povede aktivizovat i naše sousedy a celý projekt spustit. Tato záležitost tedy
neusnula...
Přelom roku poznamenala i docela zásadní událost, se kterou se více, či
méně, potýkají prakticky všichni. Ano, je to téma Voda. Dosavadnímu provozovateli naší vodovodní a kanalizační sítě skončila smlouva a bylo třeba
vytvořit podmínky pro roky následující. Dané téma se bohatě diskutovalo
na zastupitelstvu, bylo předmětem dohadů a výměny názorů oficiálních,
i neoficiálních. Mnoho se toho řeklo... A jak to vlastně celé dopadlo a proč?
Čtěte dále, vodě se dnes věnujeme celkem bohatě. A není divu. Bez kvalitní vody je to pro všechny mrzuté. Zajímali jsme se, jak věc vypadá, ptali
se zainteresovaných osob, vše s cílem přinést obyvatelům Řitky ucelenější
informace.
A ještě jedna zmínka, podobná ještě nikdy v našem Zpravodaji nebyla, rádi
jim uveřejňujeme. Víte, co je to Stříbřitý malý? Nevíte? Tak to se honem
rychle podívejte dále, neboť právě se Stříbřitým malým zaznamenal mezinárodní úspěch náš spoluobčan Stanislav Vančat.
Chtělo by se zmínit i tu letošní podivnou zimu – nezimu, nicméně zkušenosti z posledních let ukazují, že si na takový typ zimy budeme muset prostě
zvyknout. Ono nám totiž ani nic jiného nezbývá.
Přejeme příjemné čtení a nezapomeňte, že Zpravodaj je zde pro vás. Napište
nám cokoliv, co máte na srdci, pochvalte, postěžujte si, pokusíme být nápomocni.
Vaše redakce Zpravodaje obce Řitka.
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Co nového v obci

(autorem příspěvků v této rubrice je obec Řitka)

Zasedání zastupitelstva
V prosinci 2015 a následně 28. ledna 2016 se konala zasedání zastupitelstva
obce. Z lednového veřejného zasedání zveřejňujeme Zápis. Zúčastnilo se jej
vedle zastupitelů i 11 hostů. Zasedání to bylo vcelku rušné.
Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Řitka konaného
dne 28. 1. 2016 v 17.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Řitka
Přítomni: Mgr. Kamil Abbid – starosta obce, Marie Léblová , Josef Mudr,
Ing. Jolana Horsáková, Hana Mašková, Ludvík Filípek, Martin Bartůněk,
Ing. Karel Vašut, Nepřítomni: Radek Sňozík – omluven.
Hosté: viz presenční listina.
Zapisovatelem a ověřovateli zápisu byli navrženi : Ing. Jolana Horsáková
a ta toto odmítla, poté byla navržena a schválena : Marie Léblová.
Navržení a schváleni ověřovatelé: Hana Mašková a Ing. Karel Vašut
Starosta obce Mgr. Kamil Abbid přivítal všechny přítomné a v 17.00 hod.
zahájil veřejné zasedání.
Před zahájením jednání se o slovo přihlásila p. Jolana Horsáková, s tím že
navrhuje změnu programu a to následující :
1. Schválení zápisu ze zasedání zastupitelstva ze dne 22.12. 2015
2. Volba finančního výboru
3. Volba kontrolního výboru
4. Schválení rozpočtu pro rok 2016
5. Schválení podání žádosti o dotaci z FROM Středočeského kraje – ulice
U Vodojemu
6. Informace o provedení rozpočtového opatření
7. Různé – diskuze
Program byl rozšířen o první tři body, od bodu č.4 se pokračovalo s původním programem.
Hlasování : pro: 8 hlasů proti: 0 hlasů zdržel se: 0 hlasů
Usnesení: Zastupitelé jednomyslně odhlasovali změnu programu.
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Průběh veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Řitka:
Bod č. 1. programu:
Starosta obce dal slovo p. Horsákové, která navrhuje doplnit zápis z 22. 12.
2015 v bodě 4. Programu a to s tím, že v původním zápise z tohoto zasedání není uvedeno, že starosta chtěl projednávat financování vodárenské
a odpadní infrastruktury e projednávat zdražení vodného a navrhuje vodné
zdražit o 3 Kč.( na 1 000 litrů)
O tomto doplnění v zápise nechal starosta hlasovat:
Hlasování: pro: 5 hlasů proti: 0 hlasů zdržely se: 3 hlasy
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce hlasovalo takto: pro hlasovali tito zastupitelé: p. Horsáková, p. Mašková,
p. Mudr, p. Vašut, p. Bartůněk a hlasování se zdrželi: p. Abbid, p. Filípek
a p. Léblová. Návrhu se vyhovuje
a tento dodatek bude doplněn a v rámci zápisu z tohoto zasedání.
Bod č. 2 programu:
Dále p. Horsáková rezignovala na funkci předsedy Finančního výboru a navrhla na tuto funkci ing. Vašuta. Starosta dal o tomto návrhu hlasovat.
Hlasování: pro: 8 hlasů proti: 0 hlasů zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 2: Zastupitelé jednomyslně schválili nového předsedu finančního výboru. Novému předsedovi finančního výboru bylo doporučeno, aby si
k sobě do výboru navrhl další dva členy.
Bod č. 3 programu:
Po odstoupení ze zastupitelstva p. Gabrielou Křístkovou, nebyla obsazena
pozice předsedy Kontrolního výboru. Byl navržen p. Martin Bartůněk. Starosta dal o tomto návrhu hlasovat:
Hlasování: pro: 8 hlasů proti: 0 hlasů zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 3: Zastupitelé jednomyslně schválili nového předsedu kontrolního
výboru. Při této příležitosti byl p. Bartůněk pověřen přípravou návrhu Jednacího řádu obce Řitka s termínem do 31. března 2016. Novému předsedovi kontrolního výboru bylo doporučeno, aby si k sobě do výboru navrhl dva členy.
Bod č. 4. programu:
Rozpočet obce pro rok 2016. Připomínka p. Jolany Horsákové: Dne 4. 1. 2016
byl zveřejněn návrh rozpočtu na tento rok. Během měsíce ledna jsem na úpra4

vách rozpočtu spolupracovala s Ing. Vašutem a paní Vaňáskovou a rovněž
někteří ze zastupitelů ještě dodali požadavky vlastních výborů. Bohužel musím konstatovat, že finální návrh rozpočtu vyvěšen a zveřejněn nebyl a to dle
§ 11, odst.3. je 15 dní před schválením. Rovněž nám ani nebyl zaslán, jako
podklad pro jednání tohoto zastupitelstva. Stanovisko a doporučení finančního výboru je tedy pro usnesení dnešního dne zastupitelstva tento rozpočet neschválit. Po této informaci přednesl starosta návrh, aby se hlasovalo
o původním návrhu rozpočtu, který byl v zákonné lhůtě vyvěšen s tím, že
dosavadní postup prezentace návrhu je v souladu se zákonem a rozpočtovými pravidly.
Hlasování: pro: 3 hlasy proti: 4 hlasy zdržel se: 1 hlas
Usnesení č. 4: Zastupitelé rozpočet pro rok 2016 neschválili. Pro byli p. Abbid, p. Léblová, p. Filípek. Proti byli p. Vašut, p. Bartůněk, p. Mudr, p. Horsáková. Zdržela se p. Mašková.
Dále byl na návrh pí. místostarostky Léblové ing. Horsákovou předán p.Vašutovi návrh rozpočtu se změnami, které do něj zapracovala a zároveň byl
požádán, aby jako nový předseda finančního výboru vše uvedl na pravou
míru a všem zastupitelům opravený rozpočet předal, tak aby byl projednatelný. Ing. Vašut toto slíbil.
Bod 5. programu:
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení návrh na podání žádosti
o dotaci k ulici U Vodojemu z programu FROM Středočeského kraje. O tuto
dotaci bylo žádáno již v roce 2015, avšak obec ji nezískala. Všechny potřebné
náležitosti jsou připraveny.
Hlasování: pro: 8 hlasů proti: 0 hlasů zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce Řitka schvaluje podání žádosti o dotaci
na projekt „ Rekonstrukce komunikace U Vodojemu v Řitce“ z Programu
2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst a závazek finanční spoluúčasti na akci/projektu v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů akce/projektu.
Bod 6. programu:
Starosta zastupitele informoval o realizaci a rovněž předložil Rozpočtové
opatření č. 4/2015. Schválením rozpočtového opatření č.4/2015 byl starosta
pověřen hlasováním na zasedání 22.12. 2015.
Usnesení č.6:
Tuto informaci starosty vzali zastupitelé na vědomí.
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Bod 7. programu:
Různé:
Starosta obce předložil zastupitelům návrh na trestné řízení „Uplatnění nároku poškozené Obce Řitka na náhradu škody v trestním řízení“ proti podezřelému Ing . Vladimíru Khorevovi jako jednateli společnosti CG REALITY
SERVIS s.r.o. Tato společnost uzavřela dne 17. 12. 2008 Smlouvu o úpravě vzájemných práv a povinností a o úhradě na podílu účelně vynaložených nákladech v rámci výstavby v Obci Řitka, podle níž se společnost CG
REALITY SERVIS s.r.o. zavázala uhradit Obci Řitka částku v celkové výši
1 582 000 Kč. Oproti tomu, že Obec Řitka společnosti CG REALITY SERVIS
s.r.o. povolí výstavbu rodinných domů v Obci Řitka. Tato částka měla být
postupně hrazena takto: 462 000 Kč, 330 000 Kč, 440 000 Kč, 250 000 Kč,
100 000 Kč. Společnost CG REALITY SERVIS s.r.o. uhradila celkem částku
536 000 Kč. Částka ve výši 1 046 000 Kč
zůstává dosud společností CG REALITY SERVIS s.r.o. neuhrazena. Starosta dal hlasovat o návrhu trestného
řízení.
Hlasování: pro: 8 hlasů proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Usnesení v rámci různého:
Zastupitelé jednomyslně návrh schválili. Poté p. Horsáková vznesla dotaz,
kdo bude Obec Řitka zastupovat, kolik to bude stát. Starosta ji informoval,
že zastupovat Obec Řitka bude JUDr. Pavel Brach, se kterým má obec uzavřenou rámcovou smlouvu s dohodnutou sazbou 12 000 Kč. Soudní poplatky se nehradí. Dále informoval, že nás již v této věci zastupovala JUDr.
Klusáčková, která za své úkony dostala zaplaceno 35 000 Kč .
Dále starosta přednesl návrh na prodej obecního pozemku, kde již byl v minulosti schválen zastupitelstvem obce záměr prodeje a další související kroky (zaměření pozemku odhad aj.) i samotný prodej, ale bohužel první žadatel p.Vojtěch Bláha zemřel, nyní by dědicové chtěli záležitost dokončit.
Z důvodu právní jistoty je potřeba odsouhlasit znovu věcný záměr prodeje
a následně prodej pozemku na nového nabyvatele (dle dohody dědiců).
Hlasování: pro: 8 hlasů zdržel se: 0 hlasů proti: 0 hlasů
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Usnesení v rámci různého:
Zastupitelé jednomyslně schvaluji přechod závazku obce vůči dědicům V.
Bláhy (dcera) bude proto znovu vyvěšen záměr prodeje předmětného pozemku za odhadní úřední cenu dle posudku a po uplynutí zákonné lhůty
uzavřena smlouva o prodeji pozemku.
Dále starosta přednesl žádost p. Jaroslavy Kadlecové, bytem Pražská 77, Řitka. Jedná se odkup pozemku č.302/11 o výměře 67 m2. Tento pozemek tvoří
řadu let oplocenou předzahrádku u rodinného domu p. Kadlecové. Právní
zástupce pí. Kadlecová předložil návrh kupní smlouvy a znalecký posudek.
Cena za pozemek je 19 670 Kč.
Hlasování: pro: 8 hlasů proti: 0 hlasů zdržel se: 0 hlasů
Usnesení v rámci různého: Zastupitelé toto jednomyslně schválili.
Starosta zastupitele informoval o zapůjčení hasičské stříkačky do nově
vzniklého Hasičského muzea v Praze 1. Muzeum se zavazuje hasičskou stříkačku celou zrenovovat. Tento návrh dal starosta zastupitelům na zvážení,
s tím, že se o něm ještě bude jednat. Zastupitelé toto vzali na vědomí.
Různé:
Připomínky do diskuze přednesla p. Horsáková a to tyto:
Návrh na zpracování jednacího řádu obce Řitka –byl pověřen p. Bartůněk –
viz usnesení č.3
Pro pořízení zápisů ze zastupitelstva je zákonem stanovena lhůta 10 dnů.
Tato lhůta by měla být dodržena za každých okolností, protože zákon samotný nepřipouští výjimku. Podle zákona je odpovědnost za plnění tohoto
úkolu na členu úřadu, tedy na starostovi, místostarostovi nebo zaměstnanci
obce. Protože dosud tvořila zápisy paní místostarostka Léblová a pan starosta se vyjádřil, že v jejich podobě je nelze v zákonné lhůtě zveřejnit, proto
jsem se na základě svých urgencí na nahlédnutí do zápisu zastupitelstva ze
dne 22. 12. 2015 rozhodla navrhnout starostovi a zastupitelům, aby zvolili
do této funkce paní Věru Macháčkovou, která splňuje podmínku zaměstnankyně Obecního úřadu. Zároveň také navrhuji zastupitelstvu ke schválení pořízení nahrávacího zařízení pro účely zvukového záznamu zasedání
zastupitelstev a tvorbu zápisu.
Starosta obce dal o návrhu pořízení zvukového záznamu hlasovat.
Hlasování: pro: 8 hlasů proti: 0 hlasů zdržel se: 0 hlasů
Usnesení v rámci různého:
zastupitelé tento návrh o pořízení zvukového záznamu jednomyslně
schválili.
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Dále uvedla zastupitelka Horsáková jako připomínku
–– že webové stránky nejsou aktualizovány. Jako příklad uvádím počet trvale hlášených osob, kdy na titulní straně je uveden počet 1 132, ale na odkazu informace o obci je uveden počet 977. Toto navazuje na můj předchozí bod a prosím starostu o informaci, kdo má tuto povinnost na starosti
a aby s ní zahájil jednání o aktualizaci. Zároveň bych dala hlasovat, aby
v uvedené lhůtě byly zveřejňovány zápisy ze zastupitelstva na elektronické úřední desce. V naší moderní společnosti bychom tím vyšli vstříc zaměstnaným občanům, navíc starší zápisy jsou zde snadno dohledatelné.
–– Dále reaguji na úkol, který mi byl svěřen a to domluvit s panem Martinem Klikorkou roční nájem za
reklamní poutač umístěný na pozemku obce. Po zvážení situace,
kdy panu Klikorkovi bylo obcí
sokolskou dovoleno umístit tento poutač na jejich pozemku a nedopatřením, tedy špatným zaměřením se ocitl na pozemku obecním, jsem po zralé úvaze navrhla starostovi ve čtvrtek dne 21. 1.
2016 , aby sám vzhledem
–– k osobním vztahům s panem Klikorkou dojednal tzv. finanční plnění formou občerstvení pro děti na dětském dni, který se každoročně v obci koná.
–– Ráda bych otevřela diskuzi na téma Kronika obce. Bohužel musím zkonstatovat, že v současné době kronika nesplňuje základní principy a atributy obecní kroniky. Protože mi bylo na OÚ řečeno, že to nikdo psát nechce,
zkusila jsem oslovit paní Martinu Chrtovou, občanku naší obce, jestli by
neměla zájem psaní kroniky obce v letošním roce převzít. Paní Chrtová
se seznámila se stavem naší kroniky a protože pracuje ve školství a sama
vede školní kroniku, pověřila mě, abych přednesla její žádost o vedení
kroniky v obci. Tímto jí omlouvám, že se nemohla dostavit dnes osobně
na toto zasedání z důvodů pracovních povinností ve škole.
–– Na zastupitelstvu jsme dne 24. 9. 2015 pověřili starostu , aby uzavřel resp.
podepsal smlouvu o provozování vodárenské a kanalizační infrastruktury v obci Řitka. Tato smlouva byla podepsána dne 26. 11. 2015, aniž byla
zastupitelům ukázána na zastupitelstvu, natož námi odsouhlasena dne
19. 11. 2015. Chci vědět, proč tedy sám starosta nedodržuje podmínky této
smlouvy tím že:
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–– nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy, které měly být připojeny ke
smlouvě ke dni účinnosti, tedy ke dni převzetí provozování a to k 5. 1. 2016.
Dodnes tam tyto přílohy nejsou. Proč?
–– dle čl. 8, odst.. 4 je provozovatel povinen zveřejnit cenovou kalkulaci pro
výpočet vodného a stočného do 10 dnů od vyhlášení ceny. Cena byla zveřejněna dne 22. 12. 2015. Proč?
–– dle čl. 9, odst. 1, odrážky d) je provozovatel povinen zajistit osobní kontakt v rámci zákaznického centra umístěného v sídle společnosti provozovatele provozní dobou ve dnech PO a ST od 8:00 – 16:00 hod. Proč starosta
dovolil podnikatelskému subjektu, aby působil v kanceláři obecního úřadu bezplatně a navíc jen v době ČT 16 – 18 hod.?
K tomu starosta uvedl, že z časových důvodů se toto nestihlo, nijak se nezbavuje za osobní odpovědnost za prodlení, nicméně uvádí, že nikomu tím
méně obci tím nevznikla žádná škoda navíc, zmiňované přílohy byly k datu
konání zastupitelstva zveřejněny na jednom z oficiálních veřejných portálů
veřejných zakázek.
Další příspěvky do diskuze:
Paní Slováčková: žádá starostu obce, aby prohlásil, že smlouva pro občany s novým provozovatelem je naprosto standardní, a není jednostranná, je
v podstatě stejná jako s Vak Beroun. Starosta doporučil ke studiu všeobecné
smluvní podmínky VaKu Beroun. K tomuto starosta ještě informoval o tvorbě ceny za vodné a stočné. Provozovatel navrhne úpravu ceny a seznámí
s návrhem starostu a ten poté zastupitele s její novou výší. Nová cena se musí
na zastupitelstvu odsouhlasit. Obec určuje cenu, ne provozovatel. V rámci této
odpovědi byly zodpovězeny i některé předchozí dotazy ing. Horsákové.
V rámci diskuse se dotazoval p. Stanjura Ing. Horsákové, proč rozjitřuje atmosféru v obci margináliemi, ať mu konkrétně řekne o co jí jde a ať konkrétně řekne, co ona osobně udělala pro tuto obec a proč rozeštvává lidi v obci,
rovněž uvedl, že její chování mu připadá jednání na schůzi komunistů v Gottwaldově před 40 lety. Na to mu ing. Horáková odpověděla, že se podílela
na podání žádosti o ÚR na místní propojku vodovodu s vodovodním přivaděčem Baně, na další dotazy již nic neuvedla. Dále vystoupil p. Martin
Michal a přečetl část korespondence mezi zastupitelkou Horsákovou apod.
Táborským s tím, že vzhledem k obsahu korespondence je tento divný průběh jednání zastupitelstva jasný a zřejmý neb byl předem s tímto úmyslem
koordinován a obstrukce připraveny.
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P. Táborský předal všem zastupitelům písemnost, kterou nazývá „interpelací“ : Interpelace zastupitelstva obce Řitka 28.1. 2016 Téma: Provozování
vodovodní a kanalizační přípojky. Interpelace přiložena k zápisu z tohoto
zasedání.
Na téma provozování vodovodní a kanalizační sítě v obci Řitka požadují
p.Táborský, p. Mudr, p. Vašut, p.Bartůněk a p. Horsáková uspořádat s provozovatelem Středočeská a kanalizační s.r.o. informativní schůzku s občany. Byl předběžně stanoven termín na den 11.2. 2016 v restauraci Panský
dvůr, bez bližšího uvedení času.
Na zasedání byl přítomen také p. Soušek, který je šéfredaktorem Řiteckého
zpravodaje a zajišťuje vydávání. Ten se před zasedáním dohodl s jedním
z jednatelů 1. středočeské vodovodní a kanalizační společnosti ing. Kunickým na rozhovoru ohledně informací provozování a dalších informacích,
s tím že tento otiskne v nejbližším čísle vydání zpravodaje. Na závěr zasedání o tomto byli všichni informováni. Byl ing. Horákovou dotázán, kdy toto
číslo má vyjít, k čemuž ing. Soušek odpověděl, že předpokládá ke konci měsíce února. K tomu ing. Horáková poznamenala, že to je pozdě. Jak pozdě,
proč a pro koho dále nespecifikovala.
Pan Kučera vznesl dotaz ohledně zápisu dětí do ZŠ a spádovosti pro obec
Řitka. Starosta informoval přítomné, že na konci minulého roku obec Všenory vypověděla všem obcím tj. i Řitce, veřejnoprávní smlouvu o společném školském obvodu, které ji měly s obcí Všenory uzavřenu. Další jednání
s okolními starosty vzhledem k demografické situaci na uzavření veřejnoprávní smlouvy o společném školském obvodu byla neúspěšná, z tohoto důvodu využil starosta poslední zákonnou možnost (ve smyslu tzv.
školského zákona) a požádal Krajský úřad Středočeského kraje o stanovení
školského okruhu, zatím obec neobdržela reakci. Zároveň ještě doplnil, aby
rodiče, jejichž dítě bude odmítnuto, proti tomuto rozhodnutí podali odvolání ve lhůtě, jež bude v rozhodnutí uvedena, neboť každé toto odvolání
bude krajským úřadem individuálně posouzeno. Pan Kučera poděkoval
za informaci a vzhledem k tomu, že program byl již vyčerpán bylo zasedání
ukončeno.
V Řitce, dne 28. ledna 2016. Zasedání bylo ukončeno v 18:30 hod.
Zapisovatel: Marie Léblová			
Starosta: Mgr. Kamil Abbid
Ověřovatelé: Ing. Karel Vašut, Hana Mašková
10

Naše komentáře
Obecní voda

Velké většiny našich obyvatel se dotkne změna provozovatele obecního vodovodu a kanalizace. Na přelomu let 2015 a 2016 došlo ke změně
provozovatele, protože stávajícímu provozovateli VaK Beroun končila
smlouva o provozování. Obec vyhlásila výběrové řízení na provozovatele na dalších 5 let. Vítězem se stala společnost Středočeská vodovodní
a kanalizační (SCVAK), s níž obec uzavřela smlouvu. SCVAK tak stává
provozovatelem od roku 2016 do roku 2021.
Tolik strohá fakta. Tato změna ale vyvolala dost živou diskuzi o okolnostech výběrového řízení, smlouvách, cenách a podobně. Z toho důvodu
se redakce rozhodla oslovit se svými dotazy pár lidí, kteří jsou do věci
zainteresováni a tyto informace předat vám, občanům Řitky, tedy odběratelům obecní vody a potažmo také smluvním klientům nového provozovatele. Původní záměr byl věcně shrnout názory oslovených osob tak,
aby odběratel vody si z toho mohl sám udělat obrázek, jak se věci mají.
To se však nepodařilo, neboť vyjádření těchto osob jsou v některých bodech velmi obšírná a naše případné zkracování jejich příspěvků by mohlo
vést k neúplnosti, či dokonce dezinterpretaci názorů a odůvodnění. A to
nechceme. Proto jsme mimořádně přikročili k tomu, že poprvé v historii
řiteckého Zpravodaje máme extra přílohu k němu. V příloze naleznete
nezkrácená stanoviska oslovených osob ke „kauze“ voda. Zájemci se tak
mohou s nimi podrobně seznámit a udělat si tak vlastní obrázek.
Pojďme se podívat, jak se věci vlastně mají z pohledu konečného odběratele pitné vody z obecního vodovodu. Základní věcí určitě je, že odběratel chce mít průběžně k dispozici kvalitní a zdravou vodu. Za to každý
z nich zaplatil nemalou částku coby připojovací poplatky při zřizování
vodovodních a kanalizačních přípojek a platí i odběry vody. Po vybudování vodovodní sítě v Řitce se o síť starala firma VHS Benešov. Později
na základě výběrového řízení se provozovatelem stal VaK Beroun. Problémy s vodou se v naší obci vyskytovaly celkem pravidelně, zejména
v souvislosti se zdrojem vody, tedy z vrtů. Kvalita vody byla velice kolísavá, od celkem solidní až po nepoužitelnou. Z toho nebyl pochopitelně
nikdo nadšený, komu by se chtělo stále nosit domů pitnou vodu v plastových lahvích z obchodu. Svého času bylo dokonce nutné přistavovat
cisterny s pitnou vodou, jelikož ta z kohoutku byla prakticky nepoužitelná vlivem nečistot, nežádoucích příměsí a škodlivin v ní obsažených. Asi
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není dost dobře možné tvrdit, že tento stav zavinil tehdejší provozovatel. Jde
o vodu čerpanou z vrtů v Brdech. Okamžitá kvalita vody do značné míry závisí na tom, co do těch vrtů nateče. To zná asi každý, kdo někdy čerpal vodu
z vrtu. Příměsi, jež se v takové vodě objeví, závisí na mnoha přírodních faktorech, ne na tom, zda si člověk něco přeje. Pokud se to stane, pak je třeba,
aby provozovatel jednal a zajistil jejich odstranění tak, aby voda byla pro
odběratele nezávadná. Vak Beroun nečinný rozhodně nebyl. O tom by mohl
vyprávět starosta obce dost dlouho. Nechceme a ani nemůžeme hodnotit,
z jakého konkrétního důvodu byla kvalita vody tak kolísavá a dost dlouho
prakticky nepoužitelná, k tomu by se museli vyjádřit odborníci a upřímně
řečeno pro nás, konečné odběratele jsou ty důvody tak trochu vedlejší. My
chceme, aby tekla voda pitná a kvalitní. Za to také platíme. Důvody mohly
být jak investiční, tak i technické, či jakékoliv jiné. Snaha o řešení tady však
byla, i když výsledek nebyl vždy nejlepší.
Situace se teď mění, a to celkem zásadně. V horizontu týdnů bude Řitka
připojena na nový přivaděč vody Baně. Tím by měly odpadnout problémy
s vodou z vrtů. Budeme dostávat jednu z nejkvalitnějších vod v Čechách.
To je jistě pozitivní zpráva a za to patří poděkování obci, že se před časem
k tomu kroku rozhodla. Samozřejmě, i pak se může teoreticky stát, že voda
bude občas špatná, či dokonce nepoužitelná. Vzpomeňme třeba na nedávné
problémy v Praze 6 s vodou... Tohle nemůže nikdo nikdy vyloučit. Ale lze
očekávat, že taková situace nastane jednou za „uherský rok“. Nový provozovatel od doby připojení bude tuto vodu nakupovat a nám pak přeprodávat
bez nutnosti její úpravy. Situace tak bude pro provozovatele mnohem jednodušší, odpadá závislost na „přírodní vodě z vrtu a jejích občasných rozmarů“. Odběratelé budou mít vodu téměř jistě kvalitní a bezproblémovou.
Smlouva s dosavadním provozovatelem VaK Beroun skončila počátkem
roku 2016. Obec vypsala výběrové řízení, kam se přihlásili dva zájemci.
Stávající VaK Beroun a zcela nově založená firma Středočeská vodovodní
a kanalizační (pro přesnost – tato firma existuje již delší dobu, věnovala se
různým činnostem nesouvisející s vodou, v roce 2015 došlo pouze k přejmenování této společnosti na uvedený název). Vítězem se stala právě tato
„nová“ firma. Důvodem byla jediná věc, a to že za pronájem sítě zaplatí
obci zhruba dvojnásobnou částku, než nabídl VaK Beroun. A to pro obecní
pokladnu není nijak zanedbatelné, právě naopak.
Nechceme a ani nemůžeme hodnotit okolnosti výběru, ať již veřejné, či zákulisní. Výběrové řízení bylo zdá se vypsáno v souladu se zákonem, podle
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toho také proběhlo a má nějaký výsledek, má svého vítěze. Nový provozovatel získal všechna nutná oprávnění k provozování sítě, má svého předepsaného experta, formálně splnil všechny podmínky k tomu, aby s ním
obec podepsala smlouvu. Abychom znali názor i druhé strany, kontaktovali
jsme z redakce i druhého účastníka výběrového řízení VaK Beroun. Podle
jejich stanoviska proběhlo řízení korektně, proti průběhu ani výsledku nemají žádné námitky, jde o otevřenou soutěž, v níž prostě vyhrál někdo jiný.
Podívejme se ale na fakta a na záležitosti, jež se staly trnem v oku některých občanů. Některé spíše formální námitky, že něco nebylo zveřejněno
včas, či nedokonalý tok informací, byly řešeny v průběhu času, některé se
ještě musí asi dořešit. Například na internetu zveřejněné přílohy ke smlouvě mezi obcí a novým provozovatelem jsou z dílny VaK Beroun, nikoliv
SCVAK. Doufejme, že tuto věc si obec pohlídá a dá do pořádku. Většina námitek směřuje na smlouvu mezi SCVAK a koncovými odběrateli, tedy námi,
občany. Kritizovány jsou především body týkající se sankcí pro odběratele,
vynucený vstup na soukromé pozemky a do domů, předkládání technické
dokumentace domů. K tomu vznikla také petice požadující změny smlouvy
a k zajištění kontinuity dodávek vody i bez nové smlouvy do doby vyřešení
námitek. Tu podepsalo celkem 18 občanů. Otázky vznikly i kolem cenotvorby, cen vodného a stočného v roce 2016.
Z pohledu vypsaných sankcí nutno konstatovat, že všichni provozovatelé
veřejných vodovodů a kanalizací podléhají celkem přísným zákonům státu
platných pro tuto oblast. Není divu, jde o vodu, základní životní potřebu
všech lidí. V případě porušení hrozí vskutku značné pokuty provozovatelům. Nelze se proto divit, že provozovatel se snaží chránit prostřednictvím
sankcí definovaných ve smlouvě. Podle našeho názoru mohly být sankce
v některých případech i vyšší, máme na mysli třeba vypouštění nebezpečných a jedovatých látek do kanalizace, což může mít devastující účinky
na provoz Čističky odpadních vod (ČOV) a následné systémy. Pokud by někdo takovou věc záměrně udělal, ohrozí tím nejen ČOV, ale životní prostředí a další technické a přírodní systémy s důsledkem obřích pokut pro provozovatele. Ostatní vypsané finanční sankce jsou obdobné, někdy i stejné, jako
u předchozího provozovatele. Je pravda, že v případě nějaké formální chyby na straně konečného odběratele, může SCVAK použít uvedené sankce.
Jednatel provozovatele zdůrazňuje (v Příloze) slovo „může“. Ovšem smlouva je smlouva, tam je to stvrzeno podpisy a vyřčené slovo „může“ je něco,
o co se v případném sporu opřít nelze. Zde by možná stálo za úvahu, zda
v daném bodě by nebylo možné smlouvu „změkčit“. Otázka cenotvorby je
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podstatným způsobem hlídána státem a ceny podléhají schválení obcí. Cena
vodného a stočného je již vidět na internetových stránkách, její výše pro rok
2016 je 38,98 Kč vodné a stejná částka stočné, což je částka řekněme vlídná.
Pak zde tedy máme problém technické dokumentace k domům a vstup
na soukromé pozemky. Obě věci jsou dost nejasné. Technickou dokumentaci k přípojkám by měl SCVAK převzít od dřívějších provozovatelů, případně od obce. S tím asi problém není. Dokumentace vnitřních rozvodů vody
už asi problém bude, protože zejména ve starších domech mnohdy taková
dokumentace ani neexistuje. A donutit majitele, aby si ji nechali vypracovat
dodatečně, není asi průchodné. K tomu neexistuje relevantní donucovací
právní podklad.
Vynucený vstup na soukromé pozemky ve smlouvě s SCVAK zakotven je,
avšak v této věci existují právně vyšší zákony a pravidla, jež jsou rozhodně
této smlouvě nadřazeny. Dokonce ani Policie nemůže na soukromé pozemky
jen tak vstupovat. Tyto dvě věci tedy budou záležet vždy na konkrétní dohodě a ochotě obou stran. Máme obavu, že tyto věci dost dobře vynucovat nelze.
Navíc v případě sporů není vyloučeno, že tento bod smlouvy bude neplatný
a je právní otázka, zda tím nenastane neplatnost celé smlouvy. Doufejme, že
SCVAK si je těchto okolností vědoma. Podle vyjádření v Příloze ke Zpravodaji smlouva prošla několikerým schválením právními kancelářemi...
Diskutována byla také otázka personálního zajištění SCVAK. Ing. Kunický,
jakož i jeho stávající zaměstnavatel, se k tomu vyjadřují v Příloze. Z pohledu
odběratelů vody lze jen konstatovat, že coby expert byl schválen Krajským
úřadem, je u SCVAK zaměstnán a jeho působení v obci Trnová nesouvisí
s kvalitou vody v Řitce. Pokud by k nějakým problémům došlo, je věcí jeho
zaměstnavatele, jak se s tím vypořádá. Podrobné vyjádření Ing. Kunického
naleznete v Příloze. Obrázek si každý jistě udělá sám.
Co je tedy pro nás, odběratele vody podstatné. Kvalita vody je podle posledních rozborů dobrá a výhledově nás čeká jedna z nejlepších, která je v současné době u nás k mání. A to je asi to nejdůležitější. Podpisu smlouvy nic
nebrání, snad s jistými uvedenými výhradami, které však bude muset řešit
SCVAK, posoudí-li je za relevantní. Spoléháme tedy na to, že obec ve vztahu
k SCVAK bude hájit zájmy svých občanů a případné dohady, či nejasnosti,
pomůže řešit, přičemž budeme doufat, že SCVAK se své úlohy zhostí dobře
a nám z kohoutků poteče za přiměřenou cenu to, co chceme, aby teklo. Tedy
dobrá kvalitní voda. (MiS)
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Stalo se…
Vánoční zpívání

Řitka má svou pěknou vánoční tradici
v podobě setkání u vánočně vyzdobeného
stromu na návsi. Nebylo tomu jinak ani
letos. Podívat se a užít si společné pěkné
atmosféry přišlo opravdu dost lidí, občerstvení na místě bylo zajištěno, živá hudba, příjemná atmosféra. Obec věnovala
každému děcku malý vánoční dárek, děti
jedno po druhém ukázaly své umění a tak
v některých případech nebyla o zábavu
z jejich vystoupení nouze. Závěrem podvečera vystoupila Helena Vondráčková
se svým programem a potěšila tak srdce
mnohých účastníků setkání.
(MiS)

16

Mikulášská besídka

Dne 6. 12. 2015 se konala v sále sokolovny „Mikulášská besídka“, kterou za
finančního přispění obce Řitka pořádala TJ Sokol Řitka. Občerstvení pro děti
věnoval p. Klikorka. Akce se zúčastnilo téměř 70 dětí, které shlédly ukázky
zumby dívek z Mníšku a řiteckých žen. Děti si mohly zasoutěžit a pro každé byl připraven balíček ovoce a sladkostí, které jim předal Mikuláš s andělem a čerty. Chceme
poděkovat všem, kteří se na pořádání akce podíleli, zvláště pak p. Vlastimilu Vondrákovi, který se
opět postaral o reprodukovanou hudbu.
(Hana Mašková)
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Předvánoční setkání seniorů
I senioři mají své dny... Předvánoční přátelské posezení seniorů se uskutečnilo za podpory obce koncem prosince 2015. Cestu si sem našli senioři a seniorky, aby se pobavili, zatančili si při živé hudbě a zavzpomínali na uplynulý rok. Malé občerstvení sice dopomohlo k příjemné náladě, ale to hlavní,
tedy příjemné posezení s vrstevníky s dobrou náladou, to se koupit prostě
nedá.
(MiS)

Vánoční zdobení stromku pro zvířátka
Mezi Vánocemi 27. 12. 2015 se
mohly děti zúčastnit již tradiční akce „Zdobení vánočního
stromku pro zvířátka“. Přišlo
celkem 15 pochodníků, z toho
7 dětí. Počasí bylo krásné a tak
si to všichni užili. Děti byly
za účast odměněny balíčkem
ovoce.
(Hana Mašková)
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Chovatelský úspěch pana Vančata
Obdrželi jsme dopis Českého svazu chovatelů ohledně mezinárodního úspěchu našeho občana Stanislava Vančata. Ten se vypravil se svým králíkem
na Evropskou výstavu drobného zvířectva a uspěl tam! Stříbřitý malý, jak
se plemeno vystavovaného exempláře pana Vančata nazývá, sklidil pěkné
uznání a přispěl tak k chovatelským úspěchům českých chovatelů králíků.
Jsme pyšní na to, že vaší zásluhou tak došlo k mezinárodnímu přeleštění
názvu naší obce. Gratulujeme a přejeme vám, pane Vančate, abyste byl úspěšný i nadále a vozil z tuzemska i zahraničí ta nejvyšší ocenění!
(MiS)
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15. ročník řiteckého florbalového turnaje
Tělocvičná jednota Sokol Řitka uspořádala 27. 12. 2015 otevřený turnaj v malém florbale. Toto již tradiční vánoční setkání se konalo už popatnácté. Zúčastnit
se mohou družstva s minimálně třemi členy a hraje se podle pravidel malého
florbalu, ovšem s malými úpravami, specifickými pro naše malé hřiště. Záměrně nepíši mužstva, ale „družstva“, protože účast není omezena ani pro
ženy. V jednom ročníku totiž hrála i dívka.
Na tomto turnaji tomu tak ale nebylo. Přijelo
celkem 10 družstev z Prahy, Řitky, Mníšku pod
Brdy a Dobříše (Sokol „A“, Viking, Rafani, Holky,
Úplatkáři, Olstar, Semsex, Ultras, Farmáři a Pražáci) s hráči ve věku od 17. do 59. let. Hrálo se
o velmi pěkné ceny, na jejímž vrcholu byl putovní pohár „Vánočního florbalového turnaje“.
Díky sponzorům jsme měli i dostatek věcných
odměn. Týmy se střetly ve dvou skupinách po
pěti účastnících, a po bojích postoupily do tzv.
play-off nejlepší čtyři. Potom vyřazovacím způsobem proběhly zbývající zápasy, kde se střetly týmy z opačných skupin. Ve dramatickém finále, hraném
až ve večerních hodinách, zvítězil tým Viking nad hosty z Dobříše (Holky)
v poměru 9:6. Povedlo se nám uspořádat v povánočním období kvalitní setkání
florbalových nadšenců a myslím, že příští rok (2016), kde bude tým Viking obhajovat dvojnásobné vítězství, bude opět na co koukat. (Vlastimil Vondrák)

21

Představujeme firmy v obci
V Řitce se otevírá zcela nová prodejna: Občerstvení – Večerka na adrese
Zahradní 115, Řitka. Prodej nejrůznějších pochutin, večerní prodej nápojů
a potravin. Podrobnosti viz naše inzerce v tomto Zpravodaji.
(Zájemci z řad firem poskytujících své produkty a služby na území obce Řitka mají tento
formát svého představení zdarma. V případě zájmu o prezentaci kontaktujte redakci)

V BŘEZNU TVRDÉ DŘEVO SE SLEVOU 5% + při objednání 10 prms DOPRAVA ZDARMA

V BŘEZNU TVRDÉ DŘEVO SE SLEVOU 5% + při objednání 10 prms DOPRAVA ZDARMA

PRODÁM ŠKODA YETI

1,2 TSI, 77kW, automat.
Vyrobeno 10/2011, najeto 78 tis., benzín, spotř.
6,4/100 km, plná výbava, xenony, vyhřívané
sedačky atd., hnědá metalíza, první majitel
(Klínec), pravidelný servis, nebourané, + 4 alu kola s obutím.

Cena 309 000 Kč

Volejte 602 749 032

22

Dětský koutek

Jak kohout vyzrál na lišku

Liška jednoho dne dostala chuť na kohoutka. Nebojácně se za ním pustila
k vesnici, běžela, spěchala, už se nemohla dočkat. Ještě nebyla daleko za lesem a hle, uviděla kohouta sedět na stromě u cesty. Schován před sluníčkem, spokojeně si hověl na větvi.
Liška se zastavila, sladce naladila hlásek, rozplývala se a usmívala přátelsky. A jako když másla ukrajuje, volala:
„Kohoutku, proč tak vysoko sedíš? Jen sleť dolů, mám pro Tebe radostnou
zprávu, za kterou mě jistě pochválíš.“
Kohoutek mlčel, jen zamžoural očkama a pro jistotu se
pevněji přichytil větve. A liška naladila svůj hlásek
ještě sladčeji a lhala a lhala, až se prášilo:
„Kohoutku, nic se mne neboj a věř, že všechny lišky chtějí ode dneška a Vámi kohoutky
žít v přátelství. Už se nás nemusíte bát
a před námi se schovávat. Řekni to všem,
rozhlas tu novinku slepicím, kuřatům, kohoutům, zavolej radostnou zprávu daleko
široko. Teď už můžeš bez obav slétnout
dolů a přátelsky se můžeme políbit. Tak
jen pojď, kohoutku, a už se neboj.“
Kohoutek se ještě pevněji zachytil větve
a stejně sladce odpověděl:
„Opravdu jsi mě, liško, potěšila svou zprávou. Je mi z ní blaze. Hned k tobě slétnu,
jen chvíli ještě počkej. Právě vidím, že z vesnice běží psi a míří přímo k nám. Budou tu co nevidět.
Slétnu potom a můžeme se všichni přátelsky políbit.“
Jen liška uslyšela, že psi jsou v dohledu, zalekla se a chuť
na kohoutka ji rázem přešla. Otočila se jak na obrtlíku a stačila jen říci:
„Na shledanou! Mám mnoho práce, nemohu už déle čekat. Přátelské políbení si necháme napodruhé. Na shledanou!“
A jen to liška dořekla, utíkala, co jí nohy stačily, a jenom chvílemi se v běhu
otáčela. Co kdyby jí byli psi v patách!
Ale kdepak byli psi! Ty si vymyslel kohoutek, aby vyzrál na nebezpečnou
lišku. Co jiného si také zasloužila?
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Dětské rébusy a hádanky

Popros o papír a tužku a namaluj si sám berušku. Dokážeš to? Tady je návod. A až to zvládneš, tak potom ještě jednou na čistý papír. A tu si pak také
vybarvi.
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Trocha zábavy…

Luštění s námi se vyplácí...
Ano, skutečně je to tak. V minulém vydání
Zpravodaje jsme zveřejnili úlohu: „K očíslování všech stránek jednosvazkového Příručního slovníku naučného bylo třeba 3389
číslic. Kolik stran má tento slovník?“, s tím,
že nejrychlejší správný řešitel od nás obdrží
odměnu. A to se také stalo. Paní Zemanová zaslala nejen správné řešení, ale navíc
byla nejrychlejší ze všech 14ti řešitelů, kteří
nám napsali. (Mimochodem z nich zaslalo
správné řešení jen 8, úloha zas tak úplně
jednoduchá nebyla...).
Paní Zemanová tak zcela po zásluze převzala od pana starosty své odměny.
Nechť jí jsou k užitku a jak nám paní Zemanová pověděla, určitě bude naše
hádanky a rébusy luštit dál, prostě jí to baví. A my doufáme, že není sama.
Správné řešení z minulého čísla: slovník měl celkem 1 124 stran.
Dnešní sudoku je z těch obtížnějších
Sudoku			
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Řešení z minulého čísla
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9
8
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Pro řešitele máme připravenou odměnu. Odměníme třetí došlou odpověď
se správným řešením. Řešení posílejte jako obvykle na náš redakční email
zpravodaj@ritka.cz.
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Něco pro zasmání...

Na stavbě řeže chlap cirkulárkou prkno a uřízne si prst. Hrozně křičí, přiběhne mistr a ptá se: „Proboha, jak se ti to stalo?“
„No podívejte, takhle jsem vzal prkno, tady ho položil, trochu přitlačil a najednou... aaauuu a druhý je pryč!“
„Podívejte, jak tamhleten jednoruký tady chodí sem tam, nehledá něco?“
„Ano, secondhand.“
Ve výtahu: „Tohle je asi ten rychlovýtah, že?“ „Ani ne, utrhlo se to...“

Rébus

Na chodbě jsou 3 vypínače, u kterých právě stojíte. Všechny tři jsou v poloze
vypnuto. Každý z těchto tří vypínačů zapíná právě jednu žárovku v místnosti, do které ale nevidíte. Vaším úkolem je určit, který vypínač je od které
žárovky. Do té místnosti se žárovkami smíte vstoupit pouze jednou, abyste
překontroloval správnost svého řešení. Jak to provést?
Řešení posílejte jako obvykle na náš redakční email zpravodaj@ritka.cz.

Něco k zamyšlení: Učitel s kameny

Učitel filozofie jednoho dne přišel do třídy. Když se studenti usadili, vytáhl
ze šuplíku nádobu a naplnil ji až po povrch kamínky. Pak se zeptal studentů, zda je nádoba plná. Studenti řekli, že ano.
Učitel vytáhl krabici s menšími kamínky a nasypal je nahoru. Protřepal nádobu a menší kamínky popadaly mezi ty velké kameny - vyplnily mezery
mezi nimi. Opět se zeptal, jestli je nádoba plná. Studenti již váhavěji souhlasili. Vytáhl sáček s pískem. Nasypal jej na povrch nádoby, písek vyplnil
po protřepání i ty nejmenší skulinky. Tentokrát již byla nádoba skutečně
plná. Řekl: „Touto ukázkou jsem chtěl vysvětlit, že tato nádoba je jako váš
život. Velké kameny znázorňují důležité věci, jako je rodina, partner, děti,
přátelé. Pokud byste je ztratili, bylo by to pro vás zničující. Menší kamínky
představují ostatní, méně důležité věci - například auto, dům, zaměstnání.
A písek všechno ostatní - drobnosti denního života. Když jdou písek nebo
kamínky do nádobky jako první, nezůstane místo pro velké kameny. Stejně
to platí i v životě. Když budete ztrácet čas a energii na drobnosti a materiální věci, nikdy nebudete mít čas na věci, které jsou skutečně důležité! Proto se věnujte v životě skutečně důležitým věcem. Hrajte si se svými dětmi,
vezměte partnera tančit nebo do kina. Vždy bude čas jít do práce, uklidit
dům, navařit oběd nebo nakoupit. Mnoho štěstí. Ať se vám to podaří,“ dodal na konec filozof.
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