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Vážení řitečtí,
vláda zimy, i když v posledních rocích je to spíše jen název období, než
skutečná zima, skončila a vlídné jarní počasí popohnalo flóru všeho druhu
k aktivitě. Ze země se vynořily první kvítky, jak se probouzejí ze zimního
spánku a zahrádkáři starostlivě obcházejí ovocné stromy, zda rašící pupeny
neutrpěly občasnými výkyvy počasí.
S příchodem jara se ovšem vynoří různé zbytky nečistot, nafoukaných papírků, odpadků a zetlelých zbytků spadaného listí a kusů větviček. Zkusme
obejít svůj pozemek a trochu ho zkrášlit nejen pro oko svoje, ale i kolemjdoucího.
Trvalo mu to snad rok, než přišel. Jednou přijít musel a nikdo mu v tom
nezabrání. Přišel tedy i k nám do redakce Zpravodaje a ztropil, co ztropit
chtěl. Ano, známý Šotek, o něm je řeč. V únoru jsme zveřejnili fotografii
Laty Brandisové, dosud jediné vítězky Velké Pardubické a u fotky se objevilo datum 26. června 1895. Samozřejmě to není den tohoto vítězství, ale
den narození paní Laty. Ten vítězný závod se konal 17. 10. 1937 a byla to
56. Velká Pardubická. Všem čtenářům se omlouváme a věříme, že Šotek si
zase na nějakou dobu dá pokoj… Ještě připomínáme, že na zámku je možné
shlédnout expozici s mnoha detaily o životě nejen paní Laty a jejích dostihových úspěších. Seznámíte se s historií a osudy rodu Brandisových. Pro úplnost snad ještě dodejme, že v roce 1965 obsadila krásné 2. místo další žena,
Eva Palyzová. To však už je jiný příběh…
Zmínit bychom se měli také o naší nové redakční posile: paní Marta Zemanová od tohoto vydání pro nás sestavuje kalendář zajímavých kul-turních,
a vlastně nejen kulturních, akcích v Řitce a blízkém okolí. To nám trochu
chybělo a jsme moc rádi, že ode dneška se to mění. Akcí v okolí Řitky se
koná celkem dost a tak je chceme občanům Řitky nabízet pravidelně i v našem obecním Zpravodaji.
Jako obvykle přejeme příjemné počtení a nezapomeňte, že Zpravodaj je zde
pro vás. Budeme velmi rádi, pokud nám napíšete své zážitky, postřehy, zajímavosti, jakož i náměty pro Zpravodaj do budoucna. Napište nám cokoliv,
co máte na srdci, pochvalte, postěžujte si, pokusíme se 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

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Řitka konaného
dne 21. 04. 2016 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, Radek Sňozík
Hosté: viz prezenční listina.
Zapisovatelkou zápisu byla navržena a schválena: p. Věra Macháčková. Navržení a schváleni ověřovatelé: p. Marie Léblová a p. Ludvík Filípek.
Program:
1.) Volba členů finančního výboru
2.) Projednání jednacího řádu
3.) Různé
4.) Diskuze
Průběh veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Řitka:
Bod 1. programu:
Zastupitelé od p. Ing. Vašuta obdrželi před zasedáním zastupitelstva písemnou
formou návrh členů finančního výboru. Jako členy komise p. Vašut navrhuje
p. Alenu Balíkovou a p. Ing. Luboše Táborského. Jelikož se zastupitelé na pracovním jednání dohodli na zklidnění situace uvnitř zastupitelstva, domnívá se
starosta (vzhledem k výpadům p. Táborského proti obci a starostovi), že jeho
zvolení do finanční komise, by zklidnění neprospělo. Proto se vyjádřil, že on
sám by p. Táborského nevolil, byť oceňuje jeho odbornou erudici a dal prostor
i ostatním členům zastupitelstva, aby se ke zvolení p. Táborského vyjádřili. Jelikož se zastupitelstvo neshodlo, nechali si lhůtu na rozmyšlenou do příštího zasedání. Jako další možnou adeptkou pro případ, že nebude zvolen p. Táborský,
byla navržena p. Martina Filípková.
Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Řitka schválilo p. Alenu Balíkovou, jako členku finančního
výboru. Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdrželo se: 0
Bod č. 2 programu: Zastupitelstvo začalo projednávat „ Jednací řád obce Řitka“,
který zpracovala p. JUDr. Slováčková. Starosta vznesl připomínku, že se mu zdá
takto navržený jednací řád velmi obsáhlý (s citováním zákonů a paragrafů), a že
si představoval kratší a zjednodušenou verzi tak, aby byla srozumitelná všem.
Někteří zastupitelé zase citace paragrafů a zákonů v řádu vítají a chtějí je zanechat. Po krátké debatě se zastupitelé dohodli, že starosta zpracuje svůj návrh
jednacího řádu a ten předloží na pracovním jednání, kde se sejde s p. Slováčkovou a p. Bartůňkem. Tam projdou obě verze řádu a dohodnou jeho konečnou
podobu, která by se měla schválit na příštím zasedání zastupitelstva.
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Bod 3. programu:
Rozpočtové opatření č.1/2016
Usnesení č. 2:
Schvaluje se rozpočtové opatření č.1/2016
Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdrželo se: 0
Přestupková komise
Pan starosta informoval zastupitele o žádosti p. Slováčkové, aby bylo uvedeno
na pravou míru, že důvodem jejího odvolání, jako členky přestupkové komise
nebyla její časová zaneprázdněnost.
Usnesení č. 3:
K přeobsazení přestupkové komise nedošlo v důsledku časového zaneprázdnění JUDr. Slováčkové. Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdrželo se: 0
Dopis zastupitelům od p. Ing. Táborského
Pan Ing. Luboš Táborský zaslal všem zastupitelům dopis, ve kterém opětovně
zpochybňuje výběrové řízení na „Pronájem a provozování vodohospodářské
infrastruktury“ a zejména poukazoval na to, že obec Řitka nepožádala v rámci
koncesního řízení ministerstvo financí o předběžný souhlas k uzavření smlouvy se Středočeskou vodovodní a kanalizační s.r.o. Starosta zastupitelům objasnil, že tento souhlas od MF se vyžaduje pouze u koncesních smluv a smlouva
s SCVAKem má pouze prvky koncesní smlouvy a dá se tedy předpokládat, že
tento souhlas od MF mít obec nemusí. I přesto starosta toto nedopatření (pokud
se prokáže), které vzniklo na straně zpracovatele celého výběrového řízení napravil, a na MF žádost podal, a to z důvodu právní jistoty. Celá tato záležitost
nemá žádný vliv na průběh a výsledek výběrového řízení a není tímto zpochybněno. Starosta navrhuje vyčkat na pracovní zastupitelstvo a případné vyjádření
MF a potom zaujmout k celé věci stanovisko.
Osvětlení Dvorská ul.
Starosta seznámil zastupitele s tím, že místní šetření se stavebním úřadem Mníšek pod Brdy se bude na místě stavby konat v úterý 26. 4. 2016. Dále informoval
o tom, že toto osvětlení bylo plánované již z roku 2013, kdy dělala společnost
Enel (Slovenské elektrárne) audit osvětlení. Starosta opětovně uznal, že začít bez
stavebního povolení bylo zbytečně uspěchané, ale tímto se měl ušetřit čas a prostředky, kdy se ve stejné době kopal přivaděč vody a práce se tak mohly udělat
při jednom, včetně tzv. vypípání sítí a archeologického dozoru. V případě, že by
v této záležitosti vznikl ně jaký problém, případně pokuta, je starosta připraven
vzít vše na svou odpovědnost a pokutu uhradit z vlastních zdrojů. Dále se k této
záležitosti vyjadřovat nechce, dokud není jasné stanovisko Stavebního úřadu.
Nicméně dle vyjádření starosty, ohlasy na nová osvětlení jsou kladná. Paní Horsáková v této záležitosti poukazuje na to, že tyto věci se mají řešit s dostatečným
časovým předstihem a musí k nim být veškerá potřebná vyjádření a povolení.
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PROdej RD 7+KK, 237 m2,
pozemek 959 m2, ul. Školní,
Černošice, Praha – západ

Svěřte prodej nemovitosti profesionálům

& 722 490 490

PROdáVáTe nebo PRONajímáTe?
Nabízím férové a profesionální jednání
Nabídněte mi svou nemovitost

PROdej stavebního pozemku,
1.725 m2,
Všeradice, okr. Beroun

PROdej stavebního pozemku
u lesa, 2.199 m2,
Trnová u Jíloviště, Praha - západ

PROdej RD 7+1, 236 m2,
pozemek 1005 m2, ul. Slunečná,
Černošice, Praha - západ

pr o d á n o

jaroslav.pycha@re-max.cz

Naši klienti v této lokalitě hledají:
Rodinný dům i před rekonstrukcí
Byt v OV s balkonem nebo terasou
Chatu zděnou nebo dřevěnou

certifikovaný realitní makléř.
Jaroslav pýcha Váš
Tato lokalita je i mým domovem.

Zavolejte mi a já přijedu za Vámi

Zde může být
i Vaše
nemovitost

PROdej luxusní restaurace, herna,
casino 798 m2, pozemek 1917 m2,
ul. Hlavní, Průhonice, Praha – západ.

Společnost HVVP
V návaznosti na minulá zasedání zastupitelstva se zastupitelé shodli na tom,
že svolají jednání s firmou HVVP, kde předloží podmínky obce pro dokončení jejich staveb. Schůzka je domluvena na čtvrtek 28. 4 2016 a účastnit se bude
i p. Semrád, který je také účastníkem řízení a zastoupí tak ostatní obyvatele
dotčené lokality.
Bod 4. programu:
Oprava silnic po zásahu VAKu Beroun
Na dvou místech zůstaly po opravách VAKem Beroun poškození silnice. VAK
Beroun se bohužel ani po urgencích nemá k tomu, aby cesty vrátil do původ-ního stavu. Proto se zastupitelstvo dohodlo, že poškozená místa opraví v co
možná nejkratším termínu na náklady obce.
Jednání s VOK
JUDr. Matejčík se ujal slova a informoval zastupitele o jednání se sdružením
VOK. Poukázal na to, že jednání se sdružením VOK ,resp. se společností VAK
Beroun je velmi složité, kdy opětovně nereagují na dotazy a nespolupracují.
JUDr. Matejčík nesouhlasí ani s návrhem smlouvy od VAKu, jako provozovatele hlavní větve přivaděče Baně, kdy se Vak Beroun doposud nevyrovnal
s námitkami a dotazy typu, jaký bude jeho postup v případě nemožnosti dodávky vody z přivaděče, jejího tlaku, kvality, případné potřeby jejího dalšího
upravování na místní vodárně apod. K těmto dotazům a námitkám zatím provozovatel obecního vodovodu v Řitce neobdržel od Vaku Beroun odpověď.
Dále by si obec měla podle VAK Beroun na vlastní náklady zakoupit předem
určený indukční vodoměr a elektronický přenos dat. S tímto starosta nesouhlasí neboť tato povinnost náleží sdružení VOK, resp. VaK Beroun, nicméně
vzhledem k tomu, že se zmiňovanými subjekty není možné v dohledné době
dosáhnout v této záležitosti uspokojivé dohody, navrhuje zastupitelům, že
požadované zařízení zakoupí obec z důvodu, aby se neprodlužovalo spuštění
místního přivaděče. Na příštím zasedání VOKu bude požadovat, aby tento
vynaložený náklad byl plně refundován. Dále se zastupitelé dohodli na termínu pracovního zastupitelstva, a to na pátek 13.5 2016.
Paní Mašková informovala o průběhu příprav na „Čarodějnice“ (30. 4.),
„Dětský den“ (28. 5.), řitecké pouti (4. – 5. 6.), vítání občánků (24. 5.). Dále navázala na stížnost pana Penkova, ohledně nepořádku za Sokolovnou. V této
záležitosti byl kontaktován pan Klikorka, který přislíbil, že do 30. 4. nepořádek uklidí. Paní Mašková také sdělila zastupitelům, že dle slov paní ředitelky,
bude nutná oprava kotelny v MŠ.
Paní Horsáková vznesla dotaz, co se bude dělat s asfaltovou drtí, která je slo-žena u ulice Dvorská. Pan starosta navrhl, že vytvoří plán, kde by se tato drť dala
využít na opravu místních cest, a vše proberou na pracovním zastupitelstvu.
Zasedání bylo ukončeno v 19:40 hod.
V Řitce dne 21. 4. 2016
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Naše komentáře
Perla z dálnice

Zajímavá a rozhodně netradiční dopravní značka je v poslední době opět k vidění na dálnici D4, resp. na vjezdech na ni.
Objevila se zde již při dřívějších opravách
a rekonstrukcích a její čas nastal i nyní
v souvislosti s výměnou středního pásu
svodidel. Mimo jiné je k vidění přímo
na vjezdu na dálnici směrem na Prahu.
Tuto značku nenaleznete v oficiálně schválených dopravních značkách. Cožpak
o to, v případě vjezdu na dálnici směrem
od Řitky tudy jezdí cizinců dejme tomu
málo. Horší to ale je, když je tato značka
umístěna přímo na dálnici a od tohoto
místa se na vozovce kříží bílé čáry s těmi
žlutými. Někdo jede podle bílých, někdo
podle žlutých. V místě, kde tato rozdílná
značení končí, tedy splynou, nastávají čas od času kolizní situace. Ponese
odpovědnost v případě kolize zahraniční řidič, jenž zobrazené značce prostě nerozumí, anebo firma, která tuto tabuli instalovala? (MiS)

Obecní voda

Projekt nového přivaděče vody Mníšek – Baně nabral mírné zpoždění. Zatímco naše obec je v podstatě technicky i organizačně připravena k napojení
na nový přivaděč, vznikl nečekaný kompetenční problém s nákupem a instalací nutného technického zařízení, které měří průtok vody z přivaděče
do obce. Je to poměrně nákladná záležitost, kterou by ale měl hradit provozovatel přivaděče, kterému so do toho nechce a pro-sazuje myšlenku, že
úhrada by měla být na straně obce. K tomu proběhlo pár jednání, ale situace
se příliš nevyvinula. Proto se starosta rozhodl, že investici zafinancuje obec
Řitka, aby nebylo stále oddalováno definitivní napojení obce na přivaděč
a aby tak naši občané měli tuto kvalitní vodu co nejdříve. Následně obec povede jednání s provozovatelem o zpětném proplacení nákladů zpět obci. To
je rozumné řešení, za něž panu starostovi děkujeme a věříme, že následná
jednání s provozovatelem přivaděče budou úspěšná.
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Tím budou vytvořeny technické podmínky pro dodávku této vody do vodovodního systému obce. Následně je nutné dořešit cenu této vody, rovněž
s provozovatelem. Jakmile bude cena vody stanovena, bude možné definitivně vykalkulovat cenu vodného pro koncové odběratele v Řitce. Tato cena
musí být zveřejněna nejméně 1 měsíc před reálným spuštěním zásobování
vodou z přivaděče a teprve potom je možné vodu z přivaděče do našeho
obecního vodovodního systému pustit. Reálně lze tedy očekávat, že voda
z přivaděče poteče z našich kohoutků v červnu t.r. Nutnou podmínkou ale
je dohoda o ceně vody, kterou bude obec z přivaděče odebírat. Držme tedy
palce, aby dohoda byla „lidská“ a cena pro nás všechny přijatelná. (MiS)

Pozvánka na Mši svatou na Řitce
Římskokatolická farnost Mníšek Pod Brdy a obec Řitka
vás srdečně zvou na mši svatou, která se bude konat
v sobotu 21. 05. 2016 od 10 hodin u řitecké kapličky sv.
Jana Nepomuckého. Mši bude celebrovat mníšecký farář p. Jan Dlouhý.
Srdečně Vás všechny zveme.

Řitka aktivní…
Rádi upozorňujeme na pár řiteckých akcí:
24. května: vítání občánků
28. května: turnaj v nohejbalu a v tentýž den odpoledne Dětský den (viz také
celostránková pozvánka)
4. a 5. června: Řitecká pouť
1. až 4. července: oblíbené letní kino (Kino na kolečkách)
Děkujeme všem, co se o to starají a připravují pro děti i dospělé zajímavé
akce. Věříme, že účast na nich bude hojná, nálada výborná a že nám bude
přát i počasí. Řitecké akce naleznete i v rubrice Kdy a kam.

Nezapomněli jste na odpadky?
Pokud snad ještě na rok 2016 nemáte zaplacené poplatky za odvoz po-pelnic, učiňte tak co nejdříve na Obecním úřadě. A zkontrolujte si také poplatky za pejsky, věrné kamarády.
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Stalo se…

Dětský karneval

Dne 19. 03. 16 pořádala TJ Sokol Řitka ve spolupráci s obcí Řitka a p. Klikorkou v místní sokolovně „ Dětský karneval“. Přišlo se pobavit téměř 60 dětí,
pro které byl připraven zábavný program, soutěže, pohoštění a pro každé
dítě balíček pl-ný dobrot a drobný dárek… Chceme tímto poděkovat všem,
kteří se na této akci podíleli a těšíme se na další setkání.
(Hana Mašková)
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Představujeme firmy v obci
V Řitce byla otevřena zcela nová prodejna: Občerstvení – Večerka na adrese
Zahradní 215, Řitka. Prodej nejrůznějších pochutin, večerní prodej nápojů
a potravin. Přijďte a přesvědčte se sami.
Way 4U: prodej speciálních zdravotnických prostředků pro domácnosti:
glukometry, oxymetry, bezkontaktní
teploměry, hemodynamická laserová
terapie ThinkM (hypertenze, odbourávání krevních lipidů, cholesterolu,
triglyceridů, optimalizace krve a jejích
složek, akutní rýmy, chronické rýmy,
alergické rýmy, úprava reologie krve,
obnovení funkce erytrocytů). Internet:
www.detoxikace.biz. Pro občany Řitky sleva na všechny produkty 10%.
(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)

Řádková inzerce
Hledám spolehlivou paní na úklid bytu v Řitce jednou týdně. Volejte na telefonní číslo 776 623 501.
Nabízím brigádu (částečný úvazek/přivýdělek) v rámci asistence starší
paní, která tráví letní sezónu v chatové kolonii v Řitce. Jedná se o pravidelnou ranní návštěvu, kontrolu, zda je v pořádku, předání připravených léků
a kontrolu, zda snídala, popř. nějaká další menší výpomoc. Paní je fyzicky
samostatná a v pořádku, pouze chvílemi zapomíná. Předpoklad cca 1hod
denně. Vhodné pro studenta/ku, paní v domácnosti apod. Zájemci volejte
na telefonní číslo 604 881 178 nebo pište na email: lupiarse@gmail.com.
(Řádková inzerce je pro občany Řitky zdarma, pro ostatní inzerenty za mírný poplatek. V případě zájmu o řádkovou, či plošnou inzerci kontaktujte redakci)
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Kdy a kam

Těší nás, že se od tohoto vydání Zpravodaje obce Řitka budeme dovídat
o některých zajímavých akcích nejen v Řitce, ale i v jejím okolí. Děkujeme
Martě Zemanové za její aktivitu a věříme, že nám to všem přinese alespoň
základní přehled, kde se co koná.
30. 04. – 01. 05. Mníšek pod Brdy: ČAROMÁJ, pestrý jarní program pro děti
i dospělé, Mníšek-před zámkem.
07. 05. Mníšek pod Brdy: BLEŠÍ TRH, kde je možno volně nabídnout zbytečnosti z půdy, garáže či kredence nebo tam naopak nějakou šikovnou věc
za pár korun získat; Mníšek-před zámkem, 8 – 12 hodin.
07. – 08. 05. Beroun: SLAVNÉ HRNČÍŘSKÉ A KOŠÍKÁŘSKÉ TRHY, zboží
nabízí každý rok až 280 prodejců – letošní trhy jsou zaměřeny na provazníky a rukodělné výrobky z provazů; Beroun-náměstí, 8–17 hod.
21. 05. Řitka: Mše svatá u kapličky Sv. Jana Nepomuckého (viz také pozvánka)
24. 05. Řitka: vítání občánků
28. 05. Řitka: "Sportovní den" pro děti i dospělé, viz také náš plakát. Dopoledne nohejbalový turnaj, odpoledne dětský den
28. 05. Mníšek pod Brdy: BRDSKÝ KOS, XVI. ročník, soutěž dětí 5–18 let
ve zpěvu. V minulých letech získali tituly vítězů Adélka Mašková a Kryštof
Porteous z Řitky. Mníšek-zahrada zámku, 13 hod.
04. a 05. 06. Řitka: Řitecká pouť, Lada, pouťové atrakce
LESNÍ DIVADLO v ŘEVNICÍCH SLAVÍ LETOS 100 LET! Kapacita cca 600
osob, sedadla nejsou číslována, vstupenky v ceně 100350 Kč (dle akce) možno rezervovat na kultura@revnice.cz.
04. 06. Rockový slunovrat
10. 06. Divadelní představení F.R.Čecha Dívčí válka,
začátek v 19 hod
18. 06. Řevnice Velvet Havel (divadlo)
04. a 05. 06. OSLAVY 700 LET NAROZENÍ KARLA IV.
– královský průvod Karla IV. a Alžběty Pomořanské, kteří se s doprovodem
stěhují na léto z Prahy na Karlštejn. V sobotu 4.6. průvod vyjde z Radotína
a dále přes Černošice-Mokropsy do Dobřichovic: tam v podvečer slavnostní
uvítání před zámkem. Večer muzikál Noc na Karlštejně na nádvoří zámku
(hraje se v pá 3.6.+ so 4.6. ve 21 hodin, vstupné 200 – 250 Kč, vstupenky
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lze rezervovat na kultura@dobrichovice.cz). V neděli 5. 6. průvod dopoledne jde z Dobřichovic přes Lety a Řevnice: zde od 9 hod. kulturní program
na náměstí!!! (a také kejklíři, košíkářský trh, atrakce). Odtud pak po poledni
průvod pokračuje přes Zadní Třebaň a Hlásnou Třebaň ke hradu Karlštejn.
Nenechte si ujít jedinečný program, který v rámci letošních celostátních velkolepých oslav 700 let narození Karla IV. bude probíhat v naší bezprostřední blízkosti.
10. 06. Zbraslav: Noc kostelů, každoroční „noční prohlídka“ církevních objektů, které jsou běžně zřídka přístupné; s výkladem, někde s církevní hudbou. Ve Zbraslavi (od 18. hod) je možno navštívit Husův sbor (nahoře na příjezdové silnici od Baní, vlevo), zámecký kostel sv. Jakuba Staršího (v areálu
zámku, přístupný z ulice vedoucí od náměstí k tenisu), někdy i kostel sv.
Havla (na horním hřbitově). Noční prohlídky trvají min. do půlnoci. Doporučujeme hezký, mnohdy tajuplný zážitek.
11. 06. Nová Ves pod Pleší: HRY BEZ HRANIC – IV. ročník pestrých soutěží
smíšených družstev z obcí Mníšecka letos organizuje Nová Ves pod Pleší.
Počet soutěžních družstev má vzestupnou tendenci: v roce 2013 v Kytíně
soutěžilo 8 týmů, 2014 v Líšnici 9 týmů, 2015 v Mníšku už 12 týmů! Třebaže Řitka se dosud do soutěží nezapojovala, jedná se zcela určitě o divácky
vděčný program pro rodiny s dětmi. Začátek v 9 hodin, celodenní pestrý
program, na závěr večerní taneční zábava.
24. – 26. 06. Řevnice: PORTA – 50. ročník, folk, country, trampský festival
01. – 04. 07. Řitka: Kino na kolečkách, oblíbené kino pro teplé večery
A konečně informace fotbalovým příznivcům, že Sokol Černolice zahájil
jarní část sezóny 2015/2016 už 12. března. Na jejich krásném hřišti se hrají
v příštích týdnech utkání
so 07. 05. ČERNOLICE – Zavidov
so 21. 05. ČERNOLICE – Podlesí
so 04. 06. ČERNOLICE – Jílové
so 18. 06. ČERNOLICE – Hostomice
Zápasy začínají vždy v 17 hodin; v Černolicích je krásné hřiště, dobré občerstvení, výborná fotbalová atmosféra. Cestou na zápas se můžete odpoledne
zastavit dole pode vsí na Černolických skalách a podívat se na Řitku pěkně
shora.
(rubriku KDY a KAM připravila MZem.)
15

16

17

STAVEBNí
ElEkTro

mAlířSké
poTřEBY
A BArVY

STAVEBNí
DrogErIE

VoDA
A oDpAD

VšE pro
DomáCNoST
A zAhrADu

další prodejny: Černošice a Dobřichovice

www.rokal.cz ☎ 318 590 267, 603 541 274

ElEkTro
NářADí

SorTImENT A SlužBY

rozšířIlI jSmE

STAVEBNINY líšNICE

Dětský koutek
Stařeček a vnuk
Byl jednou jeden prastarý dědeček, oči se mu už zakalily, uši ohluchly a kolena se mu třásla. Když seděl při jídle u stolu, sotva udržel lžíci, polévka
mu kapala na ubrus a občas mu jí také trochu zas vyběhlo z úst, když byl
bezzubý.
Synovi a jeho ženě se to ošklivilo, a proto stařeček nakonec musel od stolu,
do kouta za kamny. Jídlo mu teď dávali do hliněné misky, a ještě ne tolik,
aby ho měl dost. A tak se smutně díval ke stolu a často mu oči
zvlhly.
Jednou se stalo, že ani misku
neudržel, jak se mu třásly ruce,
miska mu upadla na zem a rozbila se. Mladá žena hubovala,
ale dědeček nic neříkal, jen si
povzdychl. Snacha mu potom
koupila dřevěnou misku za pár
krejcarů, z té musel od nynějška
jíst.
Zanedlouho, když zase tak jednou seděli ve světnici, začal
si malý čtyřletý vnouček snášet kousky prkýnek a na zemi
z nich něco dával dohromady.
„Copak to děláš?“ zeptal se
otec.
„Korejtko dělám“, odpovědělo dítě. „Až já budu velký, tatínek a maminka
z něho budou jíst.“
Muž a žena se na sebe podívali, chvíli na sebe mlčky hleděli, nakonec se dali
do pláče, dědečka si hned přivedli ke stolu, a od nynějška už jídal pořád
s nimi. A když někdy trochu rozlil, taky už neřekli ani slovo.
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Pro naše malé

Podívej se na obrázek. Vypadá to jako mateřská školka na nějakém hřišti. Podívej, jak všechny děti skotačí a dovádějí. Vezmi si pastelky a pěkně
všechny děti vybarvi, každý kluk a holčička na obrázku chce mít trochu jiné
oblečení. To určitě zvládneš!

Hotovo? Výborně. Chybí nám tu ale ještě něco, že? S dětmi je tu i jejich paní
učitelka. Nebo snad není? Ne, opravdu tu zrovna není. Tak to bys ji měl
mezi ty děti nakreslit. A i paní učitelku v pěkném barevném oblečení. Až
to budeš mít všechno hotové, popros tatínka nebo maminku, aby ten tvůj
obrázek nůžkami vystřihli a poslali nám i s tvým jménem a věkem. Pár těch
nejhezčích obrázků odměníme…
(naskenované na zpravodaj@ritka.cz nebo poštou na Zpravodaj, Obecní úřad Řitka)
19

Trocha zábavy…

Luštění s námi se vyplácí…

V únorovém vydání Zpravodaje byla úloha o třech vypínačích a třech žá-rovkách. Řešení: První vypínač se nechá vypnutý. Druhý vypínače se za-pne. Třetí vypínač se zapne a po chvíli opět vypne. Jedna žárovka nesvítí,
druhá svítí a třetí je ještě zahřátá od toho, jak chvíli byla zapnutá. Tím je
jasné, který vypínač patří ke které žárovce, ač na žárovky od vypínačů není
vidět.
Úlohu správně vyřešil
a své řešení do redakce zaslal nejrychleji mladý řešitel Honza. Jako odměnu si
mohl vybrat buď dvě vstupenky zdarma do Lesního
divadla v Řevnicích nebo
USB klíč 16 GB. Zvolil
druhý dárek a tak mu ho
pan starosta osobně předal spolu s gratulací a přesvědčením, že se luštěním
rébusů ve Zpravodaji bude
zabývat i nadále.

Dnešní Sudoku
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Něco pro zasmání…

„Karle, víš o tom, že můj úplně nejhorší den v roce je Silvestr? Nesnáším, jak
si všichni hromadně přejí hodně zdraví po celý rok…“
„Aha, hmm, a co ty to vlastně děláš?“
„Hrobníka.“
„Co byl váš otec?“
„Tuberák.“
„Ne, ne, já myslím, co dělal?“
„Kašlal.“
„Ale no tak, z toho se přece nedá žít…“
„Však taky umřel.“

Rébus

Přichystali jsme si pro vás dnes hned 3 rébusy, či snad hádanky?
1. Proč nemůže být muž žijící v Rakousku pochován v Itálii?
2. Jak nejdále můžete běžet do lesa?
3. Hokejový fanoušek tvrdí, že zná přesné skóre zápasu ještě před jeho
zahájením. Je to pravda. Jak je to možné?
Řešení posílejte jako obvykle na náš redakční email zpravodaj@ritka.cz. Nejrychlejší správné řešení všech tří hádanek jako obvykle odměníme.

K zamyšlení: O stresu

Psycholožka procházela po místnosti, zatímco publiku přednášela o zvládání stresu. Když pozvedla sklenici s vodou, každý z přítomných očekával, že
se ze-ptá: „Je sklenice z poloviny prázdná nebo z poloviny plná?“ Namísto
toho se však pousmála a zeptala se lidí, kolik si myslí, že sklenice váží. Odhadů bylo mnoho. Ona však řekla: „Na skutečné hmotnosti vůbec nezáleží.
Záleží na tom, jak dlouho sklenici držím. Pokud ji držím minutu, není to
žádný problém. Když ji budu držet hodinu, bude mě bolet ruka. Kdybych ji
držela celý den, moje ruka by byla úplně paralyzovaná. Každopádně, sklenice je stále stejně těžká, ale čím déle ji držím, tím těžší se zdá.“
Pak pokračovala: „Stres a starosti jsou stejné jako tato sklenice. Myslete
na ně chvíli a nic se nestane. Myslete na ně o něco déle a začnou vás zraňovat. A budete-li se jimi zabývat celý den, budete se cítit paralyzovaní – neschopní cokoli udělat.“
Je důležité nezapomínat své stresy uvolňovat. Každý večer odhoďte všechna
svá břemena. Netahejte je s sebou. Nezapomeňte svou sklenici zase odložit.
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POZ VÁ NK A

DO LESNÍHO DIVADLA ŘEVNICE
Přijďte se podívat v pátek 10. 6. 2016
Kam: LESNÍ DIVADLO ŘEVNICE
Začátek představení: 19:00hod.
Představení: Dívčí válka

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

1) Řevnice, Městská knihovna, Mníšecká 29, tel.: 257 720 178
2) Řevnice, knihkupectví Leamos, nám.Krále Jiřího z Poděbrad, tel.: 602 339 960
3) Řevnice, pekařství Jarolímek, nám.Krále Jiřího z Poděbrad
4) Dobřichovice, INFOCENTRUM, 5. května 912, tel.: 778 772 498
5) Mníšek pod Brdy, pekařství Jarolímek, nám. F. X. Svobody 157, tel.: 318 592 761
Vstupenky je možné zakoupit také v těchto prodejních sítích:

www.ticketpro.cz a www.ticketportal.cz
VYNIKAJÍCÍ KOMEDIE S NOVÝM HERECKÝM OBSAZENÍM:

		

Sandra Pogodová, F. R. Čech, Mojmír Maděrič, Jiří Štědroň, Oldřich Navrátil,
Roman Skamene, Petr Jablonský, Petr Martinák, Evžen Hájek, Bedřich Maruštík,
Martina Šťastná, Martha Olšrová, Anna Kadeřávková a další.

Posuvné řešení pro
harmonické bydlení
PŘIJĎTE SE PODÍVAT,
JAK SNADNO MŮŽETE

ZÍSKAT VÍCE MÍSTA
Kam? No přeci do ECLISSE.
Jsme hned vedle školky.

