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LÍŠNICE KOSTEL VŠECH SVATÝCH
pátek 9. června 2017 od 17:00 do 21:00
Program:
17:00 koncert Dětského sboru ZŠ Líšnice pod vedením Veroniky Kopecké
17:30 O Všech svatých - prohlídka kostela s vyprávěním pro děti
18:00 koncert Hraje celá rodina - na housle a violoncella zahrají:
Pavel Hůla, Lucie, Martin, Magdalena a Lukáš Sedlákovi
18:30 Co se děje v kostele - čtení a povídání o dění v kostele, prohlídka
kostela a kůru, zpívání žalmů a oblíbených kostelních písní za
doprovodu varhan, ochutnávka mešních vín, neformální popovídání
19:30 koncert Pražského trubačského sboru pod vedením Kristýny Vackové
20:30 společná modlitba a ukončení
po celou dobu: výtvarná dílnička (nejen) pro děti - vyrob si svého andělíčka
strážníčka nebo nakresli, co tě v kostele nejvíce zaujalo
Noc kostelů v Líšnici se koná pod záštitou starostky obce paní Hany Navrátilové.
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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
jak to již v životě bývá, všechno se neustále vyvíjí. Stejně tak i my se snažíme nezůstat stranou a „věci“ v naší obci neustále
vylepšovat a posouvat tak kvalitu života v obci Řitka stále výš. Přesto a právě proto, že na první pohled není každá změna patrná,
jsme přesvědčeni, že každý by měl být informovaný o tom, co se děje v jeho nejbližším okolí a nezůstat stranou dění ve své obci.
Rozhodli jsme se proto nabídnout vám zbrusu nový řitecký Zpravodaj ve větším, přehlednějším formátu A4.
Zároveň s tím se budeme snažit obšírněji reagovat na aktuální dění v našem společném bydlišti
a zaměříme se na problémy, které vás i nás trápí.
Těšíme se na vaše reakce a vaší zpětnou vazbu, která je pro nás stěžejní.
S přáním krásných jarních dnů
VAŠI ŘITEČTÍ ZASTUPITELÉ

S

nad jsme se konečně rozloučili se zimou a musím přiznat, že s přibývajícími léty ji mám stále méně a méně
rád. Samozřejmě chápu, že je zima s našimi životy pevně
spjata, ale jsem rád, že již o sobě dává vědět jaro. Je sobota
prvního dubna. Venku je překrásný, dá se říci letní den.
Na zahradách již kvetou meruňky, broskvoně září svými
načervenalými květy a soupeří se žlutavou barvou odkvétajících květů jív. Kolem stromů, připomínajících veliké
kytice, se rojí včely s čmeláky a po přežité zimě lačně sají
nektar a sbírají pyl z mámivě vonících květů.
V zelené trávě zahrad, ale i ve volné
přírodě rozkvetly květy jara, šafrány,
hyacinty, narcisy, všelijaké modřence,
zatímco bledule a sněženky již pomalu
odkvétají. Zkrátka příroda si oproti dřívějším časům
opět pospíšila. Je první duben, den známý jako „Apríl“.
Jako děti školou povinné jsme se na tenhle den velice
těšily. Každý z vás jistě ví, že v tento den jsou umožněny a také tolerovány různé legrácky, kterým se říká
„někoho vyvést aprílem“.
Zůstalo mi dodnes v paměti, jak jsme jako „třeťáci“
hned ráno při cestě do školy „vyvedli“ jednu kamarádku, která byla hrdá na to, že dokáže všechno sama vyřídit. Zmínili jsme se před ní, že se bojíme jít do obchodu, který jsme právě míjeli. Mají prý tam nové zboží,
něco mezi „mejdlíčkem a šumákem“. Tyhle poživatiny
tenkrát mezi námi dětmi „letěly“. Kamarádka na naše
řeči skočila a prohlásila: „Dejte mi peníze a já to dojdu
koupit“. Již si nepamatuji, kdo z nás jí dal korunu
a řekl, pověz prodavačce, že chceš za korunu „semtele“
a ani již nevím, který filuta nám to tenkrát poradil.
Z obchodu se nejdříve ozval veliký smích, potom na nás
paní prodavačka hrozila s úsměvem oknem výlohy.
Po chvíli vyšla naše kamarádka. V jejích zelených očích
byly slzičky, ale v ruce držela veliký kus mejdlíčka a pár
šumáků a nedala nám ani kousnout, ale korunu nám
také nevrátila.

Nejkrásnějšími svátky jara jsou Velikonoce a kdo z dětí,
ale i z dospělých by se na ně netěšil? V mém dětství bývaly
v podbrdském kraji zimy poměrně kruté a za každý náznak příchodu jara byli lidé velice vděčni. K Velikonočním
svátkům patřily rozkvétající kočičky, jejichž květy byly ještě
bílé, stejně jako květy bledulí a sněženek, které také právě
vykvétaly. Potůčky, ale i stružky v lukách, které se začínaly
zelenat svěží travičkou, byly plné studené křišťálově čisté
vody vytékající z okolních lesů, kde často ještě ležel tající
sníh. Jarní sluníčko prohřívalo vzduch, ale i stěny venkovských domků a na nich se vyhřívaly první
mouchy a jiný hmyz.
Občas okolo proletěl svým klikatým letem
‒ a někdy i usedl na květinu ‒ v zahrádce
krásný, barevný motýl. Všechnu tuto havěť jsme se zájmem
pozorovali, ale i chytali. Šlo to velice lehce, protože hmyz
byl po probuzení ze zimního spánku jako opilý. Za dřevěnými ploty některých zahrádek štěbetala a v ohrádkách
se popásala na zeleném pažitu právě vylíhlá žluťoučká
housátka. Hlídala je jejich máma husa. Ten kdo se pokusil přiblížit, se zcela jistě proběhl a někdy utržil od jejího
štípnutí i nějakou tu modřinu na lýtku nebo jiné části těla.
Sluníčko hřálo den ode dne stále silněji a nás děti to táhlo
ven, do luk, do polí…
Blížil se konec měsíce dubna, a třicátý duben, to byl pro
nás děti, a hlavně kluky, ten nejlepší svátek, pálily se totiž čarodějnice!
Potom již nastoupil vládu měsíc květen, provoněný
kvetoucími ovocnými stromy zářícími ve slunci bílou
a růžovou barvou, příjemně kontrastující s všudypřítomnou svěží zelení, takže jsme často nevěděli, kam se
dřív podívat. Tepla přibývalo a konečně jsme mohli být
venku jenom tak, v trenýrkách a tričku a na to jsme
se všichni velice těšili. Z okolní přírody bylo cítit něco
tajemného, blížilo se léto!

APRÍL

ANTONÍN DVOŘÁK

Obecní zpravodaj, č. 1/2017, čtvrtletník vydává Obecní úřad Řitka (www.ritka.cz). Šéfredaktor Zdeněk Lebl (lebl.zd@seznam.
cz). Tisk a grafické zpracování: Mirsa Bohemia (www.mirsa.cz). Pro informace občanům rozšiřuje obecní úřad. Toto číslo vychází
v dubnu 2017, příští číslo pak v červnu 2017.
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Dobrý den všem.
S ohledem na to, že se ke mně dostávají informace o mém záměru vybudovat na Řitce „matějskou pouť“☺,
tak musím začít jednat. Asi se toto
téma stalo velmi aktuálním a je
pravdou, že 100 % informací ví
jen pár lidí. Proto jsem založil tuto
stránku, kde se informace můžete
dozvědět všichni, nebo se můžete
zeptat na to, co vás zajímá. Popis
záměru najdete hned pod tímto
textem. Příjemný, den Jiří Hrdlička.
VOLNOČASOVÝ
AREÁL ŘITKA (VČA)

Týká se parcely č. 207/2, k. ú. Řitka,
v centru obce, v návaznosti na přilehlý přivaděč na dálnici Praha ‒
Příbram. Přibližně opsaný obdélník
má rozměry cca 19 500 m². VČA
se nachází ve vlastnictví TJ Sokol
Řitka, který s plánem souhlasí.
POPIS ZÁMĚRU

Záměrem investora je vytvořit
volnočasový areál pro děti od 1 roku do 13 let, resp. pro celé rodiny s malými dětmi. Celý areál je
pojímán jako originální soubor
dřevěných prvků s jednotícím motivem „sport, aktivity a relax“. Cílem
je, aby si v tomto areálu dokázaly
děti i se svými rodiči nejen hrát, ale
i vyzkoušet některé sportovní disciplíny, případně jejich zábavné
modifikace či si přišli jen odpočinout. Budou instalovány zejmé-

/Odehrálo se aktuálně na facebooku…/

na originální dřevěné herní prvky
a mobiliář. Nejedná se o stavby, ale
o výrobky ve smyslu vládního nařízení č. 173/1998 Sb., tedy o prostředky lidové zábavy, s výškou nad
30 cm, tedy herní prvky ve smyslu
ČSN EN 1176 (Zařízení dětského
hřiště) a parkový (zahradní) mobiliář. Prvky mobiliáře budou vyrobeny s ohledem na konstrukční
pevnost a také na bezpečnost pro
uživatele = budou adekvátně svému užití splňovat normy a předpisy pro herní prvky dětských hřišť.
Každý prvek bude mít definovanou
svoji materiálovou specifikaci.

DŘEVO
NA PRVNÍM MÍSTĚ

Hlavním konstrukčním materiálem je dřevo: musí vyhovovat třídě
trvanlivosti materiálu 1–2 dle ČSN
EN 350/2. Tuto podmínku splňuje
akát nebo dub. Podmínkou je také
odstranění kůry a běli.
Povrchová úprava dřeva: bude obroušeno hrubostí 80, kromě prvku
„Olympijské kruhy“ budou prvky
opatřeny vodou ředitelným nátěrem
– tenkovrstvou prodyšnou lazurou.
Dřevěné konstrukce prvků jsou
spojovány pevnostním, pozinkovaným spojovacím materiálem,
někde nerezovým – dle konstrukGASTRONOMIE
čních výkresů. Pro větší stabilitu
I SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ
v terénu budou svislé (nosné) kůly
Vybavení areálu vyžaduje reali- prvků zapuštěny do terénu a ukotzaci oplocení a parkovací plochy vené betonovou směsí.
po obvodu areálu mimo stranu,
LANOVÁ DRÁHA
kde v současné době není silnice.
STATICKY OŠETŘENA
Doplňkově budou realizovány objekty gastronomie a sociální zázemí Některé herní prvky s ohledem na
(pouze mobilní kontejnery k tomu svoji konstrukční kritickou výšku
určené), které budou řešeny v ob- pádu do 1 metru nebudou vyžado/
dobném duchu jako herní prvky vat dopadové plochy. Prvky s vyš(dřevěné maskování). Nepředpo- ší kritickou výškou pádu budou
kládá se, že se bude jednat o trvalé vybaveny odpovídající dopadostavby, ale o speciálně upravené vou plochou (vycházející z výšky
mobilní kontejnery s vestavěným pádu definované ČSN EN 1176)
zázemím (pokladna, občerstvení, Dopadová plocha bude tvořena
sociální zázemí). Designově bu- praným kačírkem definovaných
dou sjednoceny s parkovým vy- parametrů dle ČSN EN 1176
bavením, dřevěným opláštěním, (oblé oblázky frakce 2–8 mm).
případně částečným zasypáním Polezné síťové/lanové komponenty
zeminou.
herních prvků budou tvořeny lany:

Lada – na pozadí Brd panensky nedotčená – lákají romantiky i nedočkavé podnikatele…
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dě, že dojde k jeho odsouhlasení
a zároveň nebude odporovat územnímu plánu, který se v současné
době schvaluje.
Osobně jsem jednal s panem starostou a ten byl projektu na osobní
schůzce nakloněný, o to více jsem
byl překvapený, když obec odeslala
na stavební úřad v Černošicích požadavek na změnu územního plánu
tohoto pozemku, a to za současného nesouhlasu majitele pozemku,
kterým je Sokol.
Obec bohužel může změnit územní plán na tomto pozemku i bez
souhlasu majitele, ale je to přinejmenším nefér. V případě, že
dojde k odsouhlasení návrhu
obce, tak tento projekt realizoPovětřím jdou hlasy, že by to mohla být i pumpa na peníze!
ván být nemůže. Ale vy toto rozsplétané, s ocelovými prameny Areál by měl být otevřen pro letní hodnutí obce ovlivnit můžete.
v jádru a polyamidovým opletem, sezonu od dubna do konce září Rád bych tedy znal názor všech
spojky lan kovové, v méně namá- v době cca 9–20 hodin. V případě obyvatel Řitky na tento projekt.
haných místech PE. Ochranné zájmu obyvatel a obce by na zimní Bude-li s ním většina nesouhlasit,
sítě budou z PAD lan s oky sezonu mohl být areál přestavený tak nemám důvod něco podob5 x 5 cm, lano lanové dráhy bude na minisjezdovku pro nejmenší. ného realizovat. Bude-li však váš
ocelové, tl. 10 mm, lanová dráha Došlo by k demontáži několika zájem většinový, tak má smysl
přes celý areál musí být staticky prvků a k výstavbě šikmé plochy. bojovat.
Podél této plochy by byl jezdící pás I za cenu, že se projekt neuskutečvypočítána.
Areál má sloužit k sportovnímu pro transport dětí na kopec. Plocha ní díky požadavku obce na změnu
a volnočasovému vyžití dětí, je by byla uměle zasněžována.
územního plánu, tak má smysl
proto tedy počítáno hlavně s těse zamyslet do budoucna, proč
TICHÁ
HUDBA
mito prvky (mimo sportovních).
zastupitelé nerespektují většinový
PRO DĚTI
názor obyvatel Řitky. Přeci jen při
DĚTSKÝ RÁJ
V areálu je plánováno ozvučení, volbách chceme volit toho, kdo
Obří nafukovací trampolíny, hou- které bude sloužit k případnému občany poslouchá, nebo ne?
pačky, skluzavky, prolézačky, lano- vyvolání dětí, rodičů či k upozorvé centrum, kolotoče, pružinové nění na nějakou událost. Mimo Děkuji za jakýkoliv názor nebo vaši
herní prvky, pískoviště, naučné uvedená hlášení by v areálu hrála otázku, mé kontakty jsou:
dopravní hřiště, minigolf a další.
podkreslová dětská hudba, která by
Sportovní prvky jsou určeny k re- svou hlasitostí absolutně nerušila Jiří Hrdlička
laxaci, ke hře, k posílení obratnosti, přilehlé okolí. V žádném případě EMAIL: hrdlicka@rodeopraha.cz
zručnosti a odvahy. Mají posloužit by se nejednalo o hlasitost „à la” TEL.: 605 912 925
i k nenásilnému přivedení dětí a je- cirkus, jak již někteří uvádějí.
FCB: Jirka Rodeo Hrdlička
jich rodičů k sportovním tématům. Jednotlivé rozmístění prvků je mož/ ADR.: Pražská 329, Řitka
Cílovou skupinou jsou hlavně děti né řešit na společné a otevřené (to kdyby někdo chtěl používat
od 3 do 13 let s doprovodem ro- schůzce.
sprej, jak už se to na Řitce stalo.☺
dičů. Samozřejmostí je vytvoření
minizóny pro naše nejmenší, t. j. Tento projekt by měl být realizo(Upraveno dle zavedeného
ve věku od 1–3 let.
vaný od dubna 2018, a to v příparedakčního úzu)
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2. TJ Sokol Řitka mu chce své
pozemky zřejmě pronajmout
(smlouvu jsme zatím nikdo neviděl).
3. K záměru existuje studie, z níž
jsou na facebooku umístěny obrázky.

Lada jsou však i součástí frekventované křižovatky.

Z REAKCÍ NA FACEBOOKU
Natálie Votrubová Dobrý den, nemyslím si, že na Ladech má být tato
komerční záležitost. Oplocený areál znepřístupní veřejnosti velkou
část centra obce. Prostor by bylo jistě dobré zkulturnit a lépe využívat,
ale ponechat veřejný. Chápu, že lidem z okolních obcí se může záměr
líbit, avšak za domem by to chtěli mít asi sotva. Na kraji obce ano,
ale tady je to nevhodné. Souhlasím všemi deseti s názorem, že Řitka
potřebuje jiné věci - např. školu, jejíž součástí budou sportoviště pro
vyžití našich dětí.
Jirka Rodeo Hrdlička Souhlasím, že Řitka by školu potřebovala.☺Ale
nechat prostor jako veřejný trávník (návrh zastupitelstva do územního
plánu, který obec odeslala v březnu 2017) moc do současné ekonomiky nespadá a majitel pozemku Sokol bude asi hodně nešťastný.

4. Pan Hrdlička ve svém textu
ocitoval normy pro výstavbu
herních prvků, které de facto ‒
pokud si odmyslíme technický
normativní jazyk ‒ znamenají
v podstatě pouze to, že herní
prvky musí být řádně ukotveny
a musí mít kolem sebe dostatek
místa. Rovněž by měly mít v závislosti na výšce prvků upravenou dopadnou plochu z odpovídajícího materiálu (od štěrku
až po měkčenou gumu).
To je asi jediné, co je v tuto chvíli relativně jasné. Protože ostatní „věci“ jsou buď pouze ve stadiu
úvah, fabulace či zjevných nepravd.
ZATÍM
NIC OFICIÁLNĚ…

Zastupitelstvo obce o záležitosti
nejednalo, protože mu (i vzhledem
k výše uvedenému) nebylo nic oficiálně prezentováno.
BEZPROSTŘEDNÍ VYJÁDŘENÍ VEDENÍ OBCE Pan Hrdlička se skutečně dostavil
na obecní úřad, když mně prezentoval k nahlédnutí studii, z níž
pocházejí obrázky na facebooku,
a skutečně mohu říci, že volnočasový areál není špatný nápad,
Jako patrně někteří z vás, i my jsme Co to k tomu říci ‒ i vzhledem k de- neboť každou takovouto aktivitu
na sociální síti facebook objevili batě, která se k tématu rozvinula, ale pro děti vítáme!
informační článek p. Hrdličky byla o to vášnivější, oč méně relevantohledně podnikatelského záměru ních faktů o projektu existuje, o to Méně nadšený jsem byl z umísvybudovat na pozemcích TJ Sokol je diskuse širší. Pokud to shrneme: tění areálu a z jeho komerčního
Řitka takzvaný volnočasový areál. 1. Pan Hrdlička jako investor chce charakteru, protože to obyvatePro ty z vás, kteří neužíváte facena pozemcích TJ Sokol Řitka lům obce v konečném důsledku
book, uvádíme text v srozumitelrealizovat uzavřený komerční nic nepřináší, ba naopak spíše
komplikuje.
nější podobě.
volnočasový areál.

KDYŽ SE MÍCHAJÍ
HRUŠKY S JABKAMA…
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A to ať už se jedná o hluk, zatížení
dopravou, znemožnění průchodu
přes Lada, kde se běžně chodí, apod.
Požádal jsem tedy, až se bude moci
p. Hrdlička vykázat jakýmsi oprávněním, ať už ve formě smlouvy či
zmocnění vlastníka a bude mít hotový projekt, a nikoliv předloženou
„malůvku“, kterou měl navíc pouze
v jednom exempláři a odnesl si ji
s sebou, aby věc oficiálně prezentoval…, jenže to už je řada týdnů či
spíše měsíců, co jsem p. Hrdličku
i s jeho podnikatelským záměrem
viděl naposledy…
EXISTUJE I JINÝ NÁVRH
VYUŽITÍ PLOCHY

A nyní k nepravdám a fabulacím
ohledně toho, jak „zlá obec se
zlotřilým starostou prostřednictvím územního plánu hodnému
investorovi hází klacky pod nohy“ .
Co se týče územního plánu (ÚP),
podle nyní platného ÚP, ve znění
poslední změny č. 5, je funkční
využití těchto ploch prezentováno
jako takzvaná občanská vybavenost. V návrhu nového územního
plánu je pak toto využití řešeno
jako kombinace občanské vybavenosti, dopravní infrastruktury
a veřejné zeleně.
To vše na základě podnětu evidovaného pod značkou Z-03, tj.
od vlastníka (a tím je… světe, div
se! TJ. Sokol Řitka).

práci s Ateliérem U-24 s. r. o., a pořizovatelem pak Odbor územního
plánování MÚ Černošice, konkrétně ing. Kateřina Vrbová Ph.D.
U těchto odborných garantů je pak
možné si tyto informace ověřit.
OBEC COBY
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ

Co se týče úlohy obce, ta se bude
ve věci návrhu investora vyjadřovat
pouze jako účastník řízení ze zákona, pokud k územnímu či stavebnímu řízení dojde. Záměr investora
je totiž představován tak, jako
by k těmto řízením nemělo dojít
(dřevěné herní prvky a mobiliář,
mobilní kontejnery apod.). Je však
velkou otázkou, zda dojde k terénním úpravám (kdo zná Lada, tak ví
své), oplocení, výstavbě napojení
na komunikace, výstavbě parkovacích míst apod.
Kde ovšem takovéto řízení proběhnout musí, včetně posouzení záměru investora z hlediska územního
plánu, a to podle § 90 stavebního
zákona, je příslušný Stavební úřad
v Mníšku pod Brdy.
Osobně jsem přesvědčen že počin
p. Hrdličky na facebooku je dobrý,

protože se alespoň mohli předběžně vyjádřit místní obyvatelé, byť
na základě velmi kusých a zkreslených informací, neboť nákresy jsou
jen velmi orientační, proporcionálně neodpovídají, nejsou uvedena
žádná čísla týkající očekávaného
zatížení vozidly, hluku, počtu míst
k parkování a jejich umístění, výše
vstupného, zásobování, vyvážení
odpadu, napojení na vodovod
a kanalizaci, či vyvážení fekálií
apod. Rovněž zahrnutí části Lad
(které jsou ve vlastnictví obce)
do projektu neodpovídá záměru
obce s využitím tohoto území
(vzhledem k bezprostřední blízkosti křižovatky je tento obecní pozemek z bezpečnostního hlediska
jako hřiště zcela nevhodný.
No a na nejapnosti typu sprejování
plotů či další „zaručené informace“
a podobně je snad v rámci zachování duševního zdraví nejlepší vůbec nereagovat, aby z věcné diskuse
alespoň něco bylo zachováno.
Mgr. KAMIL ABBID
starosta
Foto: Zdeněk Lebl

Obec do tohoto procesu vůbec
nezasahovala, pouze respektuje
odborný názor zpracovatele a pořizovatele ÚP na dopravní obslužnost (jak je známo, mnoho lidí přes
Lada chodí v linii Sportovní – ul.
Na Návsi).
/kde je možné ověřit si informace/
Zpracovatelem územního plánu je
ing. arch. Milan Salaba, ve spolu-

Voda by se na Ladech taky nějaká našla, ne?
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■ Orientační běh

S BUZOLOU A MAPOU VPŘED!
Český svaz orientačních sportů zavítal na Řitku, když na začátku
června nad zámkem, v areálu jezdeckého klubu Norma, uspořádal své dvoudenní klání. Pro většinu z nás není důležité, kdo
vyhrál. Tento navýsost chytrý sport není o bezuzdném hulákání
podroušených fandů, natož o frajeřinkách takzvaných sportovních
celebrit s drahými auty a povýšeneckým chováním. Doufejme, že
byl ukázkovou inspirací pro důvtipné a bystré lidičky, kterým není
lhostejné jejich zdraví a kteří se dovedou radovat ze svých schopností, logického úsudku, úspěchu a vůbec ze života. Povězme si
tedy něco o tomto sportovním odvětví.

Orientační běh (OB) je sportem
založeným na schopnosti orientace v terénu s mapou a buzolou.
Účastníci na startu obdrží mapu
terénu, který neznají. Na mapě
jsou vyznačena kontrolní stanoviště, která mají účastníci nalézt
v určeném pořadí. Tratě jsou připraveny v různé obtížnosti a délce
a rozděleny do tzv. kategorií podle
pohlaví a věku závodníků.

Kontroly mohou mít různou bodovou hodnotu podle obtížnosti
nebo vzdálenosti od startu. Za každou minutu přes časový limit je
závodníkovi stržen určený počet
bodů. Závodník s nejvíce body,
popř. časem, vyhrává.
Úspěch v OB v elitních kategoriích
závisí nejen na vynikající fyzické
připravenosti a běžecké rychlosti,
ale také na výběru nejrychlejší
cesty (postupu) mezi kontrolami,
které jsou stejné pro všechny závodníky v dané kategorii.
Podobným sportovním odvětvím
je Rádiový orientační běh. Princip
je podobný orientačnímu běhu
s tím rozdílem, že závodník vyhledává v terénu kontrolní stanoviště
pomocí rádiového přijímače se
směrovou anténou. Každé kontrolní stanoviště vysílá na předem
určeném kmitočtu svoji identifikační značku.

Inu – z měst ať jsme různých!

6

Zpravodaj Řitka 2017 | Léto

Začali to Seveřani

Kolébkou orientačního běhu je
Skandinávie, která má pro něj
ideální podmínky ‒ rozlehlé lesy
a orientačně náročné terény. První
závod v OB se uskutečnil 31. října
1897 v norském Oslu. Zúčastnilo
se jej 8 mužských startujících, kteří
soupeřili na trati dlouhé 10,5 km
se 3 kontrolami. Postupně se rozšířil také do Švédska a Finska, kde
během první poloviny 20. století
vznikly národní svazy, systém
soutěží atd. Do dalších míst Evropy a světa se začal šířit až ve druhé
polovině 20. století.
Dnes se orientačnímu běhu věnuje
okolo 1 milionu lidí na celém světě.
V 68 státech je registrováno přes
350 000 závodníků ve více než
4 000 klubech. Doménou je především Evropa, mimo ní je nejrozšířenější v USA, Kanadě, Austrálii
a v Japonsku.
I na program
olympijských her

Přestože se orientační běh již
v roce 2001 stal oficiálním sportem
na Světových hrách (World Games) a je také sportem na letních
Olympijských hrách neslyšících,

Odpočinek i soustředění před závodem

Orientační běh ■

šenosti právě z pobytu ve Skandinávii. Vytvořili však svou variantu
vycházející více z turistiky ‒ vícečlenné hlídky, zátěž, ústní zkoušky, zákaz běhání. Prvky turistiky

Cíl už je blízko…

zůstávaly prozatím snahy o zařazení orientačního běhu na OH
neúspěšné. Je nutno uznat, že
závod je většinou nutné pořádat
daleko od hlavního města, doba
trvání soutěže je delší než většina
ostatních individuálních soutěží
a že tento sport není příliš atraktivní pro televizní diváky, což se
ale pomalu mění díky technologii
TracTrac, která pomocí GPS zaznamenává polohu běžce v terénu a přenáší ji na obrazovku. Je
tedy možné sledovat pohyb běžce
na trati v reálném čase. V současnosti se rozhoduje o zařazení pěšího orientačního běhu na Letní
olympijské hry v roce 2020.

Jak je to s „orienťákem“
u nás?

Do Česka (resp. tehdejšího Československa) se orientační běh dostal …KONEČNĚ! Třebas pod příkrovem
zásluhou turistů, kteří přivezli zku- bouřkových mračen.

A tady se to vyhodnocuje

Na závěr předlouhý had na zasloužené občerstvení

ale postupně mizely a na základě
mezinárodních kontaktů se sport
přibližoval skandinávskému pojetí.
První závod se uskutečnil 22. října
1950 v Chřibech. Po deseti letech
se po velkých diskuzích od roku
1960 začalo závodit individuálně.
Dnes v Česku sportuje přes 9 000
orientačních běžců, kteří jsou
sdružení ve více než 200 klubech.
Ročně se uskuteční přes 200 závodů v pěším OB.
(Podle oficiálních podkladů
zpracoval –zle‒)
Zpravodaj Řitka 2017 | Léto
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■ Pálení čarodějnic

TRADICE, KTERÁ DOSUD NESHOŘELA
Známe to z dětství. A kdo z nás tolik nepamatuje, pozná to teď!
Čarodějnice – jak se svátku říká. Nebo ještě srozumitelněji: pálení
čarodějnic. Jedni se třesou nedočkavostí, druzí už teď vylepšují
pometla nikomu nesdělitelnými způsoby a nezřídka „vyfutrovávají“
takzvané kotlíky špalíky z loučí, troudu a jiných ryze přírodních
hořlavin.

chází z hebrejského výrazu, který
znamená „odpočinout si, přestat“.)
A to byl důvod, aby se na kopcích
zapalovaly ohně, které měly ochránit vesničany před čarodějnicemi.
Pro jistotu u sebe lidé ještě nosili květ kapradí, svěcenou křídu,
hostii a další křesťanské předměty
chránící je před zlem. Na vesnicích
navíc bylo nutné ochránit i úrodu
Ale jak je to tedy
a dobytek.
s těmi čarodějnicemi?
Kdyby tuto noc nebyly v chlévě
Prý to vše má počátek v pastevec- zelené větévky či nebyl obsypán
kých předkřesťanských společnos- dokola pískem, čarodějnice by vše
očarovaly a to by způsobilo poškotech.
V pradávných dobách totiž lidé zení úrody i dobytka.
věřili, že o filipojakubské nebo
Na hranici s ní!
taky Walpuržině noci vládly zlé
síly a čarodějnice se slétaly na své Tradice ohňů se jako jedna z mála
sabaty. (Samotné slovo sabat po- dochovala dodnes. Muži v tento
Že už vám takové specialitky,
dokonce ani ona slova, jimiž oplívají, nic, ale vůbec nic neříkají? Tak
to je škoda! Já bych je i dnes s chutí
vyměnil za čarodějné zboží, bez
něhož se dnes a denně neobejdu
– enter, caps lock, ctrl, ba i ten nešťastný delete, který, jak jdou roky,
někdy zmáčknu i omylem…

den stavějí velké hranice. Dívky ze
starých hadrů dělají čarodějnice
připevněné ke koštěti a společně
je zdobí dlouhým věncem z pampelišek. Večer se zapálí hranice
i s čarodějnicí.
Chlapci zapalují košťata, vyhazují
je do výše, prý proto, aby viděli
čarodějnice létající na košťatech
či aby je takto srazili k zemi. Nebo
točí s kotlíky naplněnými hořlavým materiálem, jak jsem o tom
psal na začátku čarodějnického
povídání. Děvčata přeskakují ohniště, a jak to jen jde, myslí na to, co
si přejí nebo čeho se chtějí zbavit.
Ale tenkrát, když se oné tajemné
noci plné čarovné moci slétaly
čarodějnice na kopcích a křižovatkách cest, dohadovaly se, jak
rozmnožit strasti a bolesti lidské
i zvířecí.
Protičarodějnický oheň očišťuje
a plaší zlou moc, která miluje temnotu. Proti zlým duchům se také
střílelo z pušek, práskalo bičem,

Pohled na hořící hranici je fascinující, a rozhodně zajímavější než dřepět u televize
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Pálení čarodějnic ■

tlouklo do hrnců, zkrátka rámusilo se ostošest. Chlévy a stavení se
vykrápěly svěcenou vodou, kladly
se kříže ze slámy na prahy…
Přesto se čarodějnice před sabatem natíraly kouzelnými mastmi, s jejichž pomocí pak mohly
na košťatech létat. Košťata bývala
zhotovena z jasanového dřeva,
vrbových a březových proutků.
Při reji byla volena královna, která
potom vládla celé hostině a tanci
‒ „čarodějnickému kolu“ – to se
tančilo pozpátku. Nesměl chybět
ani kotel plný různé havěti. Zvláště
staré ženy bývaly často podezřívány ze spojení s ďáblem a před jejich
uhranutím se venkované bránili
i takhle: před vrata domu i chlévu
se pokládaly drny, dříve, než mohla čarodějnice vstoupit dovnitř,
musela všechna stébla přepočítat,
což jí trvalo až do rána, a její moc
pominula. Nebo se stavení kropilo svěcenou vodou. Čarodějnice
však nebyly jen zlé. Bývaly to babky bylinkářky, které se vyznaly
v tajích přírody. Věděly mnoho
o působení rostlin, hub, kamenů,
ale i barev a vůní. Ani tyto hodné
„čarodějnice“ to neměly lehké. Většina z nich se ve středověku stala
obětí „honu na čarodějnice“.
V hořícím kříži je něco zlověstného…
Jaro bylo a je o lásce!

Květen vždycky patřil sexuálnímu
zasvěcování a milostným hrám.
Církvi se samozřejmě taková volnost nelíbila, křesťanští kněží proto
účastnice slavností lásky označovaly za čarodějnice a upalovali
je. Ať se tomu některé prudérní
osoby brání, sexuální podtext má
i populární stavění májky a pověra,
že žena, jež bude na prvního máje
políbena pod rozkvetlou třešní,
zůstane po celý rok nádherná. Tak
do toho!
ZDENĚK LEBL
Foto: archiv

SVATÁ WALPURGA (WALBURGA)
U nás je poměrně neznámou světicí. V západní Evropě však na některých místech její kult přetrvává. Její život spadá do období středoevropské misie sv. Bonifáce v 8. století. Z Anglie, kde se narodila,
se dostala do Německa, tam řídila klášter. Žena, která zemřela
r. 779 tedy nebyla žádná čarodějnice, ale zázrak – dokonce po její
smrti – se jí nevyhýbal. Pod jejím hrobem pronikala vlhkost, která
ostatky nejenže nezničila, ale dokonce začal vytékat tzv. Valburžin
olej, který působil mnohé zázraky a uzdravení. Valburga tradičně byla vzývána jako patronka proti očním chorobám, proti kašli
a proti pokousání psem. Ačkoli se dříve slavilo přenesení ostatků
světice právě 1. května, pravděpodobně nemá s čarodějnicemi nic
společného. Walpurga je totiž i jméno germánské bohyně, patronky
čarodějnic. Zajímavostí je, že ve staré češtině slovo valpurta přece
jen znamenalo čarodějnici…

Zpravodaj Řitka 2017 | Jaro
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■ Rozhovor

Ráda se toulám brdskými lesy
přiznává dnes už řitecká Helena Vondráčková

Se stoprocentní jistotou se dá říct, že nikde na světě nemají vesnici
s názvem Řitka. Ba co víc – nikde jinde než právě na Řitce nebydlí
umělkyně se slavičím hlasem, jež zanedlouho oslaví významné
životní jubileum. Právě zpěvačce Heleně Vondráčkové patří pár
svátečních řádek na startu zbrusu nového řiteckého „časopísku“.

Když potřebujete „dobít baterky“,
zavítáte někdy se svým manželem
Martinem Michalem do okolních
lesů, svědků romantické historie
v trojúhelníku zbraslavského
kláštera-karlštejnského královského sídla-Colloredo-Mansfeldské Dobříše?

spatřily světlo světa jinde, pak tu
alespoň našly nový domov – tak
jako vy!
 Ano, jsem tu velmi spokojená,
líbí se mi tady.

Videohru o mníšeckém románovém hrdinovi Kájovi Maříkovi
patrně žádný vývojář nesestrojí,
takže pro dnešní děti – pokud vůbec vědí, o koho jde – je to jen dobová zidealizovaná figurka. Ale
k tomuhle romantickému plácku
 Samozřejmě, že ano. Jednak na mapě generacemi milovaný
denně chodím s pejskem po okolí „Kája“ neodmyslitelně patří. NeŘitky a díky tomu mám docela myslíte?
přehled o tom, co se tady děje,
a pak děláme s Martinem výlety  Určitě. I já jsem s Kájou Mařído brdských lesů. Rádi zavítáme kem prožívala všechna jeho dobroke krásnému kostelíku nad Mníš- družství. A tak jsem pyšná na to, že
kem a obdivujeme romantický tu romantiku mohu prožívat také.
pohled na celé okolí.
Shrňme to, co se týká vašeho doByla to jen šťastná náhoda, která
vás zavála do vsi na dohled brd- Málo platné: ať staří nebo mladí, savadního řiteckého, tedy života
ských hvozdů, jíž roku 1416 dal všichni jsme v tomto klínu mezi na venkově: kdybyste vedle sebe
jméno karlštejnský Vaněk Řitka Vltavou a Berounkou vystaveni do jedné řady kladla poklady,
působení pradávné energie, jaká a do druhé to, o čem si myslíte,
ze Lhoty, obývající zdejší tvrz?
plodila řadu významných osob- že vás venkov připravil. Jak by
 Po několika letech, kdy jsem ností. A pokud řízením osudu taková žeň vypadala?
bydlela v Praze, jsme zatoužili
po domu a zahradě někde poblíž.
Od kamaráda jsme dostali tip
na zcela nový dům v Řitce.
Považujete se tedy za starousedlíka a kde si myslíte, že je ona pomyslná hranice mezi starousedlictvím a tím, čemu se nelichotivě
říká naplavenina?
 Vzhledem k tomu, že jsme se
přistěhovali v roce 1986, se už
za starousedlíka považuji. Podle mě
je starousedlíkem ten, kdo k tomu
místu získá vztah a zamiluje si je.
10
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 Třeba Lásko má, já stůňu. Ono  Jak kdy, ale právě teď není čas
je jich víc. Ale na houbách si urči- na hrdinství, protože čas je proti
tě nezpívám, abych nerušila lesní nám, respektive proti mně.
ticho.
Tááák – a jsme u toho…
On má holt čas coby pán nad
Máte nějakou osvědčenou recepnámi smrtelníky ještě jednu poturu na to, jak neplýtvat časem?
dobu, před kterou nemá protekci žádný z nás. Plyne jako říční
 Na to žádný osvědčený recept
proud. A nevrací se!
neexistuje. Vzhledem k tomu, že
Dovolte mi, paní Vondráčková,
bych potřebovala, aby měl den ossrdečně poblahopřát na prahu vamačtyřicet hodin, musím se svým
šich červnových sedmdesátin!
časem zacházet naprosto plánovitě.
 Moc děkuji za hezké přání. Jsem
A vůbec – je pro vás čas jen rela- tady moc šťastná, snažím se být
tivní pojem, který nám dělá garde i nápomocná. Všem posílám mnona cestě životem, nebo dráb, jenž ho pozdravů.
nadaného člověka honí do práce,
ZDENĚK LEBL
zejména když se podívá na hodiny? Foto: archiv Heleny Vondráčkové

 Určitě by převažovaly klady.
Už proto, že jsem své dětství prožívala v malém městečku a byla
jsem na ten způsob života zvyklá.
Po rušné Praze mě lákal klid, pohoda, čistý vzduch, nádherné okolí
a přišli za mnou i slatiňanští koně,
kteří tu romantiku ještě umocnili.
Víte, přísahám, že patřím k těm,
které jste před padesáti lety oslnila jiskřivou Červenou řekou a pak
snad nejvíc Borovcovým textem
písně Kam zmizel ten starý song,
kde zpíváte i o básníku Josefu
Kainarovi – toho mám nadevšecko rád…
 Těší mě, že patříte k těm, které
jsem si svými písničkami získala.
A jenom mě mrzí, že Řitkou ta
Červená řeka neprotéká.
Sáhnete-li do vašeho repertoárového koše, která písnička je vašemu srdci nejbližší? Jakou si – třebas mimoděk – nejčastěji pobrukujete, dejme tomu na houbách?
Zpravodaj Řitka 2017 | Jaro 11

■ Cestami i pěšinami, po značkách nebo jen tak

Z Kytínské louky
rovnou na zámek!
Takže nejvýš tři věže milému baronu Serváci Engelovi z Engelsflussu dovolila vyšší šlechta. Víc ani ťuk!

Kopce Hřebenů – součásti lesního pásu Brd – jsou o poznání nižší
než brdské kopce, tyčící se na západ od Příbrami. Avšak oč menší
jsou vrcholy v okolí známého Kytína, o to emocionálnější krajina,
umocněná skvostným zámkem v nedalekém Mníšku pod Brdy, je
obepíná. Vydejme se tedy, my, kteří to tu třeba ještě příliš neznáme,
na krátký, zato nevšední výšlap okolím Řitky.

Skoro by se dalo říci, že pro takové putování po svých ani nezáleží
na počasí, vždyť mraky – dokonce
i bouřkové – křižující oblohu, jen
ozvláštňují náladu, pro niž jsme
po nekonečné zimě ochotni podstoupit cokoli.

č. 317 do stanice Mníšek pod Brdy-Kaple, kde přestoupíme na bus
č. 446, který nás odveze do Kytína na náves, jakoby zapuštěnou
v jihozápadním cípu úpatí okresu
Praha-západ a na jihovýchodním
úpatí Hřebenů, které spoluvytvářejí Brdskou vrchovinu.
Kytínská louka – trampů ráj
Stojíme u rybníka obklopeného
Tím spíš, je-li bez mráčku, nechá- domky, jimž vévodí gotický kostel
me se ze zastávky na strakonické Nanebevzetí Panny Marie, a klidně
silnici odvézt nejprve autobusem můžeme přemýšlet, kde se vzal ná-

zev vesnice. Prý to má na svědomí
jistý Kyta (Kytova ves) – staročesky
znamenal Kyta svazek nebo kytici.
Ale protože se v okolí kutalo zlato
i stříbro, víme, že původní název
zněl Kutín.
Ať je to jak chce, nebylo by zdvořilé nepozdravit se s hastrmanem
na rybníce, který ví své…
S Madlenkou v zádech
na Zlatý vrch

Od ukazatele cest zvolíme zelenou,
která až za ves kopíruje silnici vedoucí k té strakonické. Kolem hřbitova však zahneme na silnici vlevo
– ta nás za doprovodu věčně se
pasoucích krav a panoramatických
pohledů, jimž neomylně kraluje
vrch Skalka s barokní kaplí – dovede do lesa. Místní by nám možná

KYTÍN

Mníšecký zámek je otevřený. Stačí jen vejít…
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První písemná zmínka pochází
z roku 1321 a třináct let nato už
ves patřila královské koruně. Avšak
od roku 1503 a ž do roku 1848 byl
Kytín v majetku šlechtických rodů,
jimž patřil blízký Mníšek pod Brdy.
Od 20. let minulého století vznikaly
v okolí jedny z prvních trampských
osad v Čechách – nejznámější je
Kytínská louka. Před 2. světovou
válkou tu postavili několik bunkrů,
patřících k opevnění Pražské linie.

Cestami i pěšinami, po značkách nebo jen tak ■

PROČ MÁ ZÁMEK
JEN TŘI VĚŽE?

V dávných dobách, kdy prý měl
zámek věže čtyři, se přihnala jednou taková vichřice s bouří, že
nebylo vidět na krok. Blesk stíhal
blesk, déšť se lil z oblaků. Ve chvíli božího dopuštění si vyšel sám
kníže pekel, aby ulovil nějakou tu
hříšnou dušičku. Jak tak lítal mezi
blesky a házel po zemi kroupami,
ocitl se nad mníšeckým zámkem.
Rozdováděný satanáš čapnul
jednu z věží a letěl s ní povětřím.
Vtom − hromský dílo, zaklel čert
– pod ním na příbramské Svaté
Hoře zvonili klekání. Pekelník leknutím věž upustil a od těch časů
se nazývá Mníšeckou kaplí.
Pravda je však trochu „lidštější“:
v době, kdy baron Servác Engel
z Engelsflussu zámek stavěl,
čtyřvěžatá stavba byla znamením
vyšší šlechtické hodnosti. Proto – aby si proti sobě nepopudil
šlechtu vyššího stavu – postavil
ho pouze s věžemi třemi. Nikdy
taky nevyjížděl s kočárem taženým dvěma páry koní, ale jen se
třemi koňmi, tedy párem, jemuž
jeden kůň předbíhal.

pověděli, že se v těchto místech
odehrával středověký život osady
Korutany, kterou nemilosrdně ničili husité, aby ji v 17. století třicetiletá válka zničila docela. Smutný
osud dal vyrůst mlčenlivým lesním velikánům, kteří dokážou být
štědří na houby, ovšem jen tehdy,
dá-li nebe potřebný materiál, tedy
vodu…
Zatímco nenápadný kopec ve výšce
484 m n. m. po naší pravé ruce nese
líbezné jméno Na Madlence, vlevo
mezi poli pramení Bojovský potok,
k němuž se, už po modré, spustíme
Zlatým vrchem, o třicet metrů nižším než „Madlenka“. Tady, na Zadním rybníku, kde nacházejí útočiště
divoké kachny, začíná nezastíraný
půvab mníšecké končiny, pro niž
se ve smyslu kvalitního bydlení vžil
termín „dobrá adresa“, dokonce
jedna z nejlepších u nás vůbec!

V dětském pokoji se to muselo ležet!

…notabene v takovéhle parádní zavinovačce

Honosné sídlo na skále

mu zámku, který trůní nad vodní
Chvílemi se sice s námi terén hladinou a široce hledí do dáli…
naklání, navíc překračujeme ob- Nic nám nebrání vejít branou
nažené kořeny statných listnáčů, s mřížemi a kamennými pilíři
ale kamenitá pěšina si nás předá s vytesanými „ostražitými“ lvi. Jak
od jednoho rybníka k druhému, nás dlážděný most přivádí k vlastní
tentokrát Prostřednímu. Na hrázi, zámecké barokní bráně, hluboko
která odděluje jeho vodní plochu pod námi neúnavně vlhnou značně
od jiné – patřící třetímu, Zámecké- studené, ve skále vytesané sklepy,
mu rybníku – se potkáme se žlutou pocházející z prvotních dob tvrze.
značkou.
Bránou s bohatě členěným portáPo čtyřech kilometrech od kytín- lem projdeme s laskavým svolením
ského kostelíku staneme „tváří plastik dvou Atlantů na čtvercové
v tvář“ třívěžatému raně barokní■ Pokračování na straně 14
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ny, která dnes slouží jako svatební
síň. Původní vestavěný příborník
ze 17. století zakrývá otvor, jenž
vedl do šachty, kterou se šikovně
dopravovala vychlazená vína ze
sklepení o čtyři patra níž…
V přilehlé severovýchodní věži
přichází malé vyvrcholení prvního
okruhu – kaple sv. Serváce. Uchvátí nástropní štukovou výzdobou
i malbami z roku 1671. Učiněným
šperkem ve zlaceném rámu je tu
obraz přeslavného českého barokního mistra Karla Škréty Sv. Servác
se sv. Athanasiem hájí církev proti
Panenka není na hraní. Přikrývalo se jí bludařovi Ariovi. Vyřezávané lavijídlo, aby nevystydlo
ce jsou důkazem vyspělé barokní
práce staré tři sta čtyřicet pět roků.
■ Dokončení ze strany 13
Supraporta nad dveřmi jídelny –
nádvoří s arkádami, ozdobené tak se nazývala štuková nebo maloslunečními hodinami z roku 1756. vaná výzdoba – znázorňuje rodové Kaple ukrývá obraz barokního mistra
Ačkoli autor tohoto textu chodil sídlo Kastů v rakouském Linci. Se Karla Škréty Sv. Servác se sv. Athanasiem
od šesté do deváté třídy v Mníšku supraportami s rozličnými motivy hájí církev proti bludařovi Ariovi
do školy, nikdy na zámku nebyl.
Ani nemohl, neboť skutečný draEleganci střídají knihy
hokam z architektonického náhrdelníku středočeského kraje byl
Velký společenský salon, který září
v roce 1945 vypleněn sovětskými
blankytně polstrovanými křesly
vojáky, a o to, co osvoboditelé nea pohovkami, patří k nejprostorspálili a nerozkradli, se postarali
nějším pokojům. V sousedním
místní nenechavci…
hodinovém salonku v jihovýchodZámek byl konfiskován komuní věži se nám prostřednictvím
nistickým režimem a ve správě
výstavy hodin připomíná pomíjivý
ministerstva vnitra, které tu mělo
čas. Nicméně ten, který máme vyarchiv, byl ještě před sedmnácti
hrazen bez nadsázky mníšeckému
lety. Protože je od roku 2000 sprabaroknímu pokladu, tedy zámku,
vován Národním památkovým
využijeme i tak, že se skrze kuřácústavem, můžeme si jej po rozsáhlé
ký, s klenutým stropem s původní
rekonstrukci konečně prohlédštukovou výzdobou, přesuneme
nout. Vystoupejme tedy do prvdo dámského salonu. Galantní
ního patra a oddejme se ve dvou
scény na stěnách nás přenesou
prohlídkových okruzích expozici Takhle nějak čertík čmajznul čtvrtou věž do sedmnáctého století…
života drobné šlechty na počátku zámku!
Ze snění nás vytrhne až hlas prů20. století.
vodkyně v zámecké knihovně,
Kaple ukrývá
se na mníšeckém zámku potkáme obsahující na dva tisíce svazků
Škrétův originál
vlastně v každé komnatě. Také původního knižního fondu! Pod
Vstupním schodištěm zámku, v přípravně, jejíž využití připomíná klenutým stropem vyzdobeným
provázeni portréty rodu Kagerů vestavěný příborník, který vyniká Venuší a Marsem si musíme přize Stampachu, kteří tu také byli mezi stěnami, pestře pomalovaný- padat jako součást stylizované
vesmírné alegorie.
pány, přicházíme do zimní jídel- mi květy a ptáky.
14
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Malí rybáři ■

postelích. A v bělozlatém pokojíčku se na pohovce předvádí křtící
zavinovačka s filigránsky vyšitými
andělíčky.

Nejdřív si všichni pěkně zahráli…

A tak nahlédneme do manželské
ložnice s postelí, uchystanou jen
ulehnout… Ale co je tohle? Modré
lůžko na kolečkách, snad aby pán,
který ponocoval nad účetními knihami, nevyrušoval spící manželku
a mohl si ustlat „mezi lejstry“?
Nechybí vymoženosti počátku
minulého století – telefon, rádio,
Moderní
gramofon. Jestliže na zámku myszámecká domácnost
leli na přenosný nočník i s víkem,
Z úplně jiného těsta – neboť se měli tu už splachovací záchod.
ocitáme v opravdové domácnosti Nejen koupelny jsou zařízeny
rodiny Kastů – je druhý návštěv- do nejmenších detailů. V dětských
nický okruh, který nás zavede pokojích se rozzáří oči současných
do soukromých místností, v nichž dětí – takové hračky aby dnes poposlední majitelé mníšeckého pan- hledal. Panenky i panáčkové poseství každodenně pobývali.
dávají na bíle natřených křeslech či
Ale zpátky na zem – v pracovně
Kastů z Ebelsbergu, jež sloužila
coby kancelář správy velkostatku,
vedle rodinných portrétů zajásá
srdce nejednoho příznivce sbírek
loveckých zbraní. A že některé lovecké ručnice pocházejí už ze 17.
století…

…aby se poté pánové odebrali do kuřáckého salonu

Ale dětem, na něž dýchla líbezná
atmosféra dětství jejich dávných
předků, to vůbec nemusí být líto:
při odchodu z historických prostor
se mohou nechat vyfotografovat
s čertem, který třímá jednu ze zámeckých věží!
ZDENĚK LEBL
Foto: autor

OSVÍCENÍ ARISTOKRATÉ

V roce 1885 zemřela Emanuela, hraběnka Pachtová, a protože její sestra
Ludmila , svobodná paní ze Schirndingu, vzápětí skonala také, panství
získal její syn Karel. Ten zemřel roku 1909 a Mníšek přešel na příbuzného
Theodoricha, svobodného pána Kasta z Ebelsbergu.
To, co dnes v zámeckých prostorách obdivujeme, je z majetku rodiny
Kastů. Naštěstí pár prozíravých lidí po pětačtyřicátém roce dokázalo
zachránit zlomek původního inventáře a odvézt ho na různé památkové
objekty. Domů na Mníšek se vrátil až po šedesáti letech…
Pro nadšeného výletníka, který si jen tak „neodfajfkuje“ ve svém diáři
další zámek, který ještě neviděl, ale nechá na sebe působit dějinné události, představují interiéry, které pro Theodoricha Kasta upravil pražský
architekt Matěj Blecha v letech 1911‒1925, hodnověrnou originální expozici. Vždyť se při instalaci vycházelo z autentických fotografií a inventáře
majetku. Navzdory socialistické neúctě k šlechtickým hodnotám a soukromému vlastnictví se kupodivu dochovalo i osmnáct kachlových kamen
z období baroka, klasicismu a počátku minulého století.

Mobil na zámku sice ještě neměli, ale mobilní nočník ano…
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Nakupte

STAVEBNINY u nás
a Vaše stavby ROZKVETOU

STAVEBNINY
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Šmrnc a glanc ■

VĚTVE DO SILNICE NEPATŘÍ!
Můžeme být sebevětšími romantiky, kteří se bojí „ufiknout“ jakékoli
dřevíčko – ono je holt řezat, a řezat… Zatímco na zahradě dbáme
všech možných i nemožných pouček, jak se dopracovat té největší úrody, za plotem už tak úzkostliví nebýváme. Když jde navíc
o takzvané náletovky, to už si vůbec nevyčítáme říznout hlouběji.
Či snad uříznout docela?

Jenže pozor – plní-li takové trní, proč se „obecní chlapi“ dali do díla
jasany, olše a kdovíjaké dřeviny ješ- a přerostlými větvemi i stromky
tě funkci víceméně ozdravnou, to dotčenou pravou stranu vozovky
znamená, že nás alespoň částečně
„odstřihnou“ od zdroje hluku, prachu a nezřídka i všetečných pohledů, pak jim můžeme být dokonce
i vděční. Proto i z takového důvodu
řežeme jen tam, kde to může být
Pořádně oholit větve i spodní výrůstky.
nebezpečné nám i okolí. Týká se
to zejména nepřehledných cest
v zatáčkách, odkud na nás může
od Lad k Bučině ‒ kam každý den
míří řada aut ‒ osvobodili.
Hovoří o tom čerstvé řezné rány.
Daleko víc by však bolelo, kdyby díky zahuštěným dřevinám
do sebe „drcly“ účastníci silničního
provozu…
Tady se muselo zasáhnout hlouběji, vždyť
strom je – jak vidno – uvnitř „bolavý“

(zle)
Foto: Zdeněk Lebl

Radikální řez aneb beztoho mu ta bříza
vezme všechnu vláhu…

nad večerem kdosi přinejmenším
vybafnout, ale bez legrace větve,
opticky i skutečně zasahující do vozovky, brání ve výhledu řidičům
a omezují jejich rádius při vyhýbání se protijedoucím vozidlům.
A právě to byl ten hlavní důvod,

A je vyřezáno.
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■ Zeď nářků

CO S DIVOKÝMI PRASATY
na Řitce a v jejím okolí?
Už po několik let se Řitka, stejně jako řada obcí ve středočeském
kraji, potýká s výskytem přemnožených divokých prasat, a to
i v jejím intravilánu. Tuto situaci se dlouhodobě snažíme řešit
s příslušnými orgány, v našem případě s MÚ Černošice-Odborem
životního prostředí, oddělení zemědělství, lesnictví a myslivosti,
kde se mezitím na místě odpovědného pracovníka vystřídali dva
referenti a výsledek je stále v nedohlednu…

Nicméně pro lepší přehlednost
se pokusím o stručný nástin vztahů a možností. Za případné škody na majetku je odpovědné příslušné myslivecké sdružení, jež
má v dané lokalitě právo hospodaření (tato sdružení jsou ze zákona
povinně pojištěna).
Střílet černou zvěř jen tak
po vsi prostě nejde!

Co se týče případného správního řízení, které může správní
orgán (MÚ Černošice) vůči
mysliveckému sdružení zahájit,
tam je z pohledu obce problém,
protože aktivní legitimaci být
účastníkem řízení, má jen ta
osoba, jejíž majetek či chráněné zájmy byly poškozeny
(například konkrétní vlastník
nemovitosti, a to v případě, že
prasata poškodila jeho plot či
jiný majetek).
Často navrhovaný odstřel zvěře
v obci, tedy mimo vymezenou honitbu ‒ což je rovněž předmětem
správního řízení ‒ vyvolává problém bezpečnostního charakteru,
neboť navrhovatel či navrhovatelé
musí garantovat bezpečnost střelby v obci. A to je u nás na Řitce
při výkonnosti dnešních kulových
zbraní téměř neřešitelný problém!
Největším počinem při snaze o řešení situace bylo jednání svolané
na OÚ Řitka na základě petice TJ
Sokol Řitka, když MÚ Černošice
přizval k jednání zástupce obce
18

Řitka, zástupce petentů, myslivecká sdružení, která na katastru obce
působí. Jednání se rovněž účastnil
vlastník přilehlých lesních pozemků.
Zakalené myslivecké brýle

Bohužel tento počin asi nejlépe
ukázal určitou bezzubost dotčených orgánů situaci řešit. Příslušní
zástupci myslivců otázku přemno-

Prasata vesele špacírují
po zahradách

Takže lesy jsou rozryté, pozemky
v obcích též, zničené ploty u zahrad
a divočáci na „špacíru“ po nočních
ulicích Řitky. V jednom případě
při vniknutí prasat na zahrady
v ulici Zahradní na místě zasahovala i hlídka městské policie
i Policie České republiky. Případ
je zaprotokolován a předán na MÚ
Černošice a opět bohužel s nulovým výsledkem (pokud tedy za
něj nepovažujeme „hraběcí“ radu
vedoucího příslušného oddělení
odboru životního prostředí, že si
mají lidé udělat lepší ploty…).
Něco se musí stát

žení divočáků bagatelizovali, dokonce jeden myslivecký hospodář
zcela bezostyšně tvrdil, že divočáci
rozhodně přemnožení nejsou…
Výsledkem nakonec byl závazek
obce, že v případě nařízeného odstřelu a naháňky zajistí za pomoci
příslušné policie (MP Černošice)
MO PČR Mníšek pod Brdy a dobrovolníků uzavření prostoru. MÚ
Černošice vydal nařízení o odstřelu a… nic!!!
Myslivci se k tomu postavili zkrátka tak, jak se k tomuhle problému
stavěli a staví doposud – nijak.
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Jednoznačně můžeme říct, že
jak obec Řitka, tak řada jejích občanů ‒ ať už poškozených řáděním prasat či jen se
zájmem o věc, tuto záležitost
mnohokrát řešili a urgovali na
příslušném správním úřadu,
pokaždé však bez nějakého
většího výsledku. Dokonce se
jeden z občanů obracel i na ředitele Lesů České republiky s. p.,
jakožto na většinového vlastníka
a pronajímatele příslušných honiteb, se stížností na pasivitu myslivců, ale opět bohužel s pražádným
výsledkem.
Poslední řešení vidíme v tom obrátit se na tajemnici MÚ Černošice
se žádostí, aby prověřila činnost
příslušného odboru úřadu, aby
urychleně nalezl východisko z této
nepříjemné situace. Znamená to
zjevnou regulaci stavu divokých
prasat odstřelem či odchytem.
Mgr. KAMIL ABBID

Sečteno, podtrženo ■

Základní školní docházka pro děti z Řitky
Ta byla do roku 2016 zajištěna v rámci veřejnoprávní smlouvy
o společném školském obvodu mezi obcemi Všenory a Řitkou.
Zastupitelstvo Všenor však na sklonku roku 2015 rozhodlo o jednostranném vypovězení smlouvy. A děti z Řitky, respektive jejich
rodiče se ocitli před problémem „kam s nimi?“. Bohužel takzvaný
baby-boom vrcholí právě v těchto letech, když kapacity škol v okolí
se ukázaly naplněné, a žádná z obcí či měst nechtěly uzavřít novou
smlouvu (vždy z kapacitních důvodů).

V takzvaném školském zákoně je
kromě skutečnosti, že základní
školní docházka je povinná, i část,
která hovoří o tom, že v případě, že
obec nemá školu, tak zajistí povinnou školní docházku dětem jinde
(kde a jak daleko, se neříká). Zároveň pokud obec není schopna se
dohodnout o školském obvodu či
na zajištění školské docházky v jiné
obci, tato může požádat příslušný
krajský úřad o stanovení školského
obvodu.
Toto samozřejmě obec učinila,
nicméně krajský úřad se o to ani
nepokusil, neboť dle jeho sdělení
se proti takovémuto rozhodnutí
obvykle dotyčná obec či město
odvolají a takové rozhodnutí je
pak téměř ve100 % případů zrušeno. Z tohoto důvodu Krajský úřad
doporučil všem rodičům, aby se
v případě rozhodnutí o nepřijetí
dítěte proti tomuto rozhodnutí odvolávali s tím, že všechny
děti budou umístěny (což se pak
ve školním roce 2016 ‒ 2017 skutečně stalo). Chápeme ovšem,
že tato situace není dlouhodobě
udržitelná. Na jedné straně při
současné demografické situaci
naší obce by zřízení školy nebylo
smysluplné ani ekonomicky udržitelné, na straně druhé všechny
okolní školy zvyšovaly kapacitu
a současný trend by se měl dle
demografických ukazatelů v následujících letech obrátit a pokles
počtu dětí by měl být markantní.
Nakonec došlo k primární dohodě

s Mníškem pod Brdy, kdy město
žádalo o příspěvek pro přístavbu
školy a aby mohlo požádat, potřebovalo, aby se co nejvíce okolních
obcí na této akci podílelo. Tomu
jsme samozřejmě rádi vyhověli,
nicméně s výhradou, že dokud není
uzavřena mezi obcemi smlouva,
budeme žádat o umístění určitého
počtu dětí.
Následně byli touto problematikou
a jednáním s vedením města Mníšek pod Brdy a rovněž ředitelkou
školy pověřeni řitečtí zastupitelé
ing. K. Vašut, a M. Bartůněk. (abb)

Martin Bartůněk:
„Vzhledem k současné nejistotě
s umisťováním řiteckých předškoláků do okolních škol se celé
zastupitelstvo jednohlasně shodlo,
že je třeba pokusit se oslovit okolní
školy a sjednat spolupráci s některou
z okolních škol.
Jako nejlepší se nám v současné době
jeví spolupráce se ZŠ Mníšek pod

Brdy, respektive s městem Mníšek
pod Brdy, kde do současné doby
již proběhla dvě jednání. První
s ředitelkou ZŠ Mgr. Michaelou
Pažoutovou, a druhé potom se starostou ing. Petrem Digrinem a místostarostkou Danielou Páterovou.
Obě jednání proběhla v přátelském
duchu a momentálně město Mníšek
pod Brdy připravuje smlouvu o spolupráci, která by tuto situaci měla
do budoucna řešit.
Podle předběžných kalkulací by
měla být kapacita školy pro školní
rok 2017 ‒ 2018 dostatečná i pro
děti z Řitky.
Naší prioritou je, aby „vyšla řada“
minimálně na ty, kteří již mají
ve škole sourozence, lhostejní nám
ale samozřejmě nejsou ani ostatní
a budeme se snažit, aby se do mníšecké školy dostal každý, kdo projeví zájem! V současné době lze

s jistotou říci jen to, že mníšecká
škola otevře 4 první třídy, celkem
tedy bude kapacita 110 dětí.
Vzhledem k případným odkladům
docházky, které teď nelze přesně
odhadnout, budou ale přesné informace k dispozici až po zápisu
do prvních tříd, který proběhne
v průběhu dubna.“
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Hrst dotazů místní občanky v souvislosti s vydáváním
nového ročníku obecního zpravodaje
Obrátila se na nás ing. Alena Balíková s pěti dotazy týkajícími se
diskuse zasedání ZO Řitka ze 17. 3. 2017. Vzhledem k tomu, že čtyři
z těchto pěti dotazů se týkaly vydávání řiteckého zpravodaje, jeví
se nám jako vhodné a účelné odpovědět na ně právě prostřednictvím tohoto zbrusu nového vydání.

Dotaz č. 1

Dotaz č. 3

Kdo bude vydávat
obecní zpravodaj?

Jak a kdy bylo provedeno
výběrové řízení na nového
vydavatele?

ODPOVĚĎ:
Řitecký zpravodaj bude i nadále
vydávat obec Řitka, neboť je to de
facto její povinností (forma, zda se
bude jednat o měsíčník, čtvrtletník či občasník apod., není nijak
stanovena).

ODPOVĚĎ:
Vzhledem k tomu, že z předchozích dvou odpovědí je zjevné, že
vydavatelem je obec Řitka, tak je
snad nanejvýš zbytečné, ba téměř
až absurdní na tento dotaz odpovídat… Nicméně raději pro jistotu:
Doposud není znám mechanismus,
Dotaz č. 2
kdy konkrétní obec sama sebe souProč došlo
těží v tendru, aby mohla vykonávat
ke změně vydavatele?
činnost, jíž je povinna vykonávat,
ODPOVĚĎ:
kterou dělá svým jménem, na svůj
K žádné změně vydavatele nedošlo, účet a za své prostředky. Pokud jste
neboť obecní informační periodi- snad měla na mysli tiskárnu, která
kum, v našem případě zpravodaj, „provádí“ tisk zpravodaje, tak ta je
může vydávat pouze konkrétní stále stejná.
obec pro své potřeby, tudíž v Řitce
je to ‒ jak ostatně z logiky věci vyDotaz č. 4
plývá ‒ obec Řitka.
Proč je rozpočet na nový
zpravodaj vyšší (80 000 Kč),
když na starý zpravodaj
byl pro rok 2016 rozpočet
40 000 Kč
(+12 000 Kč roznos)?

Poděkování
V souvislosti s vydáním
nového čísla obecního
zpravodaje bychom
touto cestou rádi
poděkovali za dosavadní
šéfredaktorskou práci
ing. Milanovi Souškovi,
jemuž se úspěšně podařilo
toto periodikum vyzdvihnout
na zcela novou úroveň.
Doufáme, že takto nastavený
trend budeme udržovat
a nadále zlepšovat.
(abb)
20

ODPOVĚĎ:
Rozpočet na rok 2016 byl skutečně schválen ve výši 40 000 Kč,
nicméně celkové náklady za vydávání „minulého“ byly 102 653 Kč,
jak se mohla veřejnost informovat v rámci zveřejněného Závěrečného účtu obce Řitka.
Je však pravdou, že v této sumě
byla zahrnuta i odměna šéfredaktorovi ing. Souškovi za rok 2015
(neboť v tomto roce jí neuplat-
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nil, resp. nevyfakturoval). Tudíž
po zohlednění dostupných údajů
je částka pro rok 2017, tedy 80 000
korun, zcela relevantní.
(abb)

NAROZENINY
V DUBNU
slaví tito
naši občané:

Methoda Rosolová – 87
Jana Kořínková – 84
Ing. Jaroslav Marvan – 70
Ing. Čestmír Kotland – 65
Ing. Richard Dědeček – 60
Zdeňka Maďarová – 60
Jindřiška Moravcová – 60
Lenka Slováčková – 55
Pavel Blažek – 50
Václav Šmejkal – 50

V KVĚTNU:
Alenka Hesová – 83
Jiřina Kalendová – 50
Anna Stachová – 50

A V ČERVNU:
Jiřina Vaňásková – 86
Helena Hovorková – 82
Ing. Josef Novák – 80
Helena Vondráčková – 70
Zdeněk Vojáček – 65
Růžena Hnídková – 60
Petr Uher – 50
Petra Kundratová – 50

VŠEM
OSLAVENCŮM
UPŘÍMNĚ
BLAHOPŘEJEME!!!

VYRÁBÍME A MONTUJEME
- dřevěná špaletová okna - repliky původních
- dřevěná okna a dveře EURO 78 - 92 Softline
- dřevohliníková okna a dveře EURO 78 - 92
- dřevěné dveře - repliky původních
- atypický dřevěný nábytek
PROVÁDÍME ZÁMEČNICKÉ A TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE

