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Vážení řitečtí,
podzimní čas přináší nejen ochlazení, ale také plno listí, jež vítr roznáší do
všech koutů zahrad, parcel, obce. S odklizením je trocha práce, ale zase je to
jen jednou za rok.
Obecní voda je, zdá se, zdárně dořešena. Předcházely tomu dlouhé peripetie, dohady, spory. Téma se intenzivně projednávalo na všech posledních
zasedáních Obecního zastupitelstva. Dokonce k řešení problémů a dohadů
kolem vody byla ustanovena zvláštní komise. Ta se ale kupodivu nesešla
ani jednou. Na zasedání zastupitelstva dne 23. září 2016 byla odsouhlasena
cena vodného ve výši 51,79 Kč bez DPH za kubík, což pro běžné obyvatele
znamená cenu 59,56 Kč s DPH. Stočné zůstává v původní výši 33,90 Kč bez
DPH, což je 38,98 Kč s DPH. Celkem vodné + stočné za kubík je 98,54 Kč.
Je-li to hodně, či málo, to asi každý posoudí sám. Nicméně faktem je, že tato
cena není ve srovnání s okolními obcemi neobvyklá. Za tuto cenu tedy již
dnes proudí naším obecním vodovodem pražská voda z přivaděče Mníšek
– Baně. Schválená cena platí do konce roku 2017. Jak vyplývá ze Zápisu
zasedání Obecního zastupitelstva, bude-li to možné, bude cenu vody obec
zlevňovat. S dovětkem, pokud dodavatel VOK vodu nezdraží. Společně
tedy doufejme, že dosavadní obtíže s obecní vodou jsou nenávratně pryč
a nebudeme se muset obávat o své zdraví při její konzumaci.
Další ročník Řiteckého pochodu poznamenala nepřízeň počasí, dokonce se
uvažovalo o zrušení tohoto ročníku, ale nakonec pochod i přes slabší účast
proběhl. Zpravodaj přináší pár fotek z této akce.
V říjnu proběhly volby do Zastupitelstva Krajského úřadu Středočeského
kraje. Účast byla na obvyklé úrovni, nejvíce hlasů obdržely strany: ANO,
ODS a TOP09. Podrobnosti uvnitř Zpravodaje.
Nahlédli jsme v letošním školním roce poprvé i do naší Mateřské školky.
Přinášíme odtud pár fotografií, jež zcela jistě potěší srdce nás všech.
Přejeme všem příjemný podzimní čas a klid v duši…
Vaše redakce Zpravodaje obce Řitka.
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Co nového v obci

(autorem příspěvků v této rubrice je obec Řitka)

Zasedání zastupitelstva

Poslední zasedání Zastupitelstva se konalo v září 2016. Přinášíme vám
Zápis.
Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Řitka konaného
dne 23. 9. 2016 v 16:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Řitka
Přítomni: Mgr. Kamil Abbid – starosta obce, Marie Léblová, Hana Mašková,
Ludvík Filípek, Martin Bartůněk, Radek Sňozík, Ing. Karel Vašut.
Nepřítomni: Josef Mudr – omluven. Hosté: viz presenční listina.
Zapisovatelkou zápisu byla navržena a schválena: p. Věra Macháčková.
Navržení a schválení ověřovatelé: p. Marie Léblová a p. Martin Bartůněk.
Starosta obce Mgr. Kamil Abbid přivítal všechny přítomné a v 16.00 hod.
zahájil veřejné zasedání.
Program zasedání:
1) Předložení zprávy o finančním hospodaření obce za období od posledního
zasedání zastupitelstva a výhled financování na následující čtvrtletí
2) Schválení rozpočtového opatření č. 3
3) Schválení navýšení finančních prostředků na provoz MŠ – oprava topného systému
4) Projednání zásobování obce pitnou vodou, stavu ČOV, stanovení a schválení ceny pitné vody z přivaděče pitné vody Baně II
5) Projednání a stanovení dalšího postupu pro jednání o uzavření smlouvy mezi provozovatelem přivaděče pitné vody Baně II a provozovatelem
obecní vodohospodářské infrastruktury
6) Projednání připomínek, resp. námitek proti zápisu o jednání zastupitelstva konaného dne 22.6.2016 tj. uzavření plánovací smlouvy – připojení
tzv. obchodní zóny Řitka na vodovodní infrastrukturu obce
7) Projednání a schválení dodatku k úvěrové smlouvě s Českou spořitelnou
a.s.) obci byla v důsledku dobrých ekonomických ukazatelů zrušena ohraničení výše investic – tato změna je obsahem projednávaného dodatku
8) Různé
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Průběh veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Řitka:
Před samotným přistoupením k jednotlivým bodům programu se starosta zeptal přítomných zastupitelů, zda má někdo námitky k zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva. Nikdo z přítomných námitky neměl. Dále
vznesl dotaz, zda má někdo námitky k programu, nebo by ho chtěl o nějaký bod rozšířit. Starosta navrhl, aby se zrušil bod č. 5, jelikož v mezičase
od posledního zastupitelstva došlo k posunu a smlouva byla odsouhlasena
a podepsána.
Usnesení č. 1: Zastupitele se usnesli, že vypustí bod č. 5 z programu zasedání. Hlasování: Pro: 7 hlasů proti: 0 hlasů zdržel se: 0 hlasů
Bod 1. programu: Účetní obce paní Vaňásková předložila zastupitelům
zprávu o finančním hospodaření obce k nahlédnutí (obdrželi jí také emailem, ještě před zasedáním zastupitelstva). K předložené zprávě neměl nikdo
ze zastupitelů žádné námitky.
Bod č. 2 programu: V rámci jednání o rozpočtovém opatření, vznesl p. Bartůněk dotaz, za co dostala obec pokutu 12.000Kč. Starosta odpověděl: Pokuta je za pozdní zveřejnění smlouvy k chodníku v ulici Všenorská. Jednalo
se o administrativní pochybení. Pokuta je vlastně pouze 6.000 Kč, protože
pokuty zaplacené na území obce se z poloviny vrací do obecního rozpočtu.
Starosta informuje zastupitele, že položky, které se týkají vystrojení šachty
(přivaděč Baně), se budou nárokovat na proplacení do sdružení VOK (měřidla a čerpadlo bude provozovat VOK). Pan Bartůněk se informoval na platbu za zpravodaj, která se mu zdála vysoká. Paní Vaňásková vysvětluje, že
pan Soušek, který zpravodaj píše, obci delší dobu nefakturoval, a proto je
cena vyšší. Další dotazy, ani připomínky k tomuto bodu nebyly.
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3. Hlasování: pro: 7 hlasů proti: 0 hlasů zdržel se: 0 hlasů
Bod 3. programu: U tohoto bodu programu se zastupitelstvo bude zabývat
i otázkou, zapůjčení místnosti pro výuku angličtiny v mateřské škole. Starosta informoval zastupitele, že kotel v MŠ není v dobrém stavu a byla již navržena i celková rekonstrukce vytápění. Nebylo ovšem ještě rozhodnuto, zda
topení plynové nebo elekt. čerpadlo. Záležitost se dosti protáhla, a jelikož by
rekonstrukce zasáhla do školního roku, domluvila se s paní ředitelkou MŠ,
že se provede oprava stávajícího systému (oprava těsnosti, zkoušky..), aby
ještě tento školní rok mohl fungovat. Toto stálo cca 40.000 Kč. Školka toto
hradila ze svých prostředků (jiných fondů). Obec proto musí schválit školce
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navýšení prostředků na provoz. Výuka AJ v MŠ:- měla by probíhat v jedné
místnosti MŠ pro školkové děti na základě smlouvy o zápůjčce. Jelikož je
obec vlastník, mělo by tedy to vzít zastupitelstvo na vědomí a souhlasit se
zapůjčením místnosti.
Usnesení č. 3 Zastupitelstvo schvaluje zapůjčení místnosti v MŠ za účelem
výuky angličtiny. Hlasování: pro: 7 hlasů proti: 0 hlasů zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 4 Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení finančních prostředků
na provoz MŠ. Hlasování: pro: 7 hlasů proti: 0 hlasů zdržel se: 0 hlasů
Bod 4. programu: Projednání zásobování obce pitnou vodou
– v současné době probíhá zásobování stále z vrtů
– letošní rok nebyl ohledně nedostatku vody nijak dramatický (obec nemusela přistupovat k odpojování vody, jako v loňském roce)
– v rámci zachování technologických dodávek vody, musela obec nechávat
navážet pitnou vodu v cisternách
– největší spotřebu vody v obci má jednoznačně Bučina (vzhledem k velké
spotřebě vody během noci, je to zřejmě v důsledku zavlažování zahrad)
- na našem lokálním přivaděči probíhá kolaudační řízení, technicky je propojen, jsou udělané desinfekce a tlakové zkoušky. Technicky nic nebrání,
aby mohl zásobovat obec vodou.
ČOV
– stav stále stejný – kapacitně nevyhovující
– provozovatel informoval, že došlo na ČOV k úpravám, které zlepšily stav
– starosta informoval o tom, že projekt na rekonstrukci ČOV, který zpracovává pan Ing. Marek Fiala, bude hotov k 10.10.2016. Jelikož se některým
zastupitelům zdála cena za zhotovení projektu vysoká, byla tedy domluvena nižší. Zřejmě v důsledku tohoto, pan projektant svou práci mnoho
neurychlil (i přes intervence starosty a našeho dotačního poradce), a tak
je možné, že za cenu ušetřených cca 45.000 Kč přijde obec o dotaci. Nestihneme totiž udělat výběrové řízení a tím ztratíme 10 bodů při žádosti o
dotaci. Pokud by obec dotaci nezískala, musela by se rekonstrukce ČOV
zaúvěrovat.
Pan Bartůněk vznesl dotaz, kdo hradí dováženou vodu. Dováženou vodu
hradí obec, stejně, jako to bylo za VaKu Beroun.
Paní Slováčková namítá, že podle ní by obec dotaci nezískala, jelikož nemá
obec zpracovaný typový finanční model na cenu vody a díky nastavení
smlouvy s provozovatelem. Starosta namítá, že smlouva, kterou má obec
s provozovatelem, je zpracována takto právě proto, abychom na dotaci do5

sáhli. Jako příklad uvádí obec Všenory, která měla stejnou smlouvu, jako
byla i naše s VaKem Beroun a právě díky této smlouvě byla vyčleněna
z dotace (neměla tzv. malou koncesi).
Schválení ceny pitné vody Starosta připomněl, že již v této věci proběhlo
nespočet jednání a celé záležitosti se zastupitelstvo náležitě věnovalo, aby
našlo co nejlepší řešení pro všechny. Nakonec došlo k určité dohodě mezi
provozovatelem a obcí Řitka. V rámci toho, aby se cena vody co nejvíce snížila, vzdal se provozovatel pro další období svého zisku. Starosta znovu
všem přítomným zopakoval, že takto vysoká cena vody je hlavně díky vstupu (cena 26 Kč). Řitka bohužel provozuje dva vodovodní systémy – jeden
vodovod pro Bučinu (tlakový vodojem tam nedosáhne a horní část Bučiny
by byla jinak bez vody), další náklady jsou na čerpadla, údržba systému…..
Zároveň také provozujeme dva kanalizační systémy – tlakovou kanalizaci
(ta je ve větší části Řitky) a gravitační, která je na Bučině. Cena byla nakalkulována na 51,79 Kč bez DPH s tím, že stočné se nemění. Po schválení
ceny vody, vyvěsí provozovatel na svých stránkách po dobu 30 dnů sdělení
o nové ceně vody a cca od listopadu by obec již mohla odebírat pražskou
vodu. Před napojením na přivaděč Baně II, ještě proběhnou odečty vody.
Usnesení č. 5 Zastupitelé schvalují novou cenu vodného ve výši 51,79 Kč bez
DPH s tím, že tato cena bude uplatněna v okamžiku připojení vodovodního
systému obce na vodu z přivaděče Praha- Zbraslav – Mníšek a to po odstavení stávajících zdrojů pitné vody. Hlasování: pro: 7 hlasů proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Tato cena je stanovena na celý příští rok (pokud nenavýší cenu VOK).
V případě možnosti bude obec vodu zlevňovat.
Bod 5. programu: Starosta informuje zastupitele o dopisu, který dostal od
p. Horsákové a p. Slováčkové. V dopise by měl být zpochybňován průběh
zasedání zastupitelstva ze dne 22.6.2016 a hlasování „ O uzavření plánovací smlouvy – připojení Obchodní zóny Řitka na vodovodní infrastrukturu
obce.“ Následně vysvětluje zastupitelům, kteří na příslušném zasedání nebyli, jeho průběh (viz. zápis ze zasedání zastupitelstva 22.6.2016).
Paní Slováčková: - jejich stížnost je podána vůči nedodržování jednacího
řádu (nebylo předloženo finanční hospodaření obce a výhled na následující
čtvrtletí, nebyla provedena kontrola usnesení z min. zastupitelstva).
Starosta toto bere na vědomí, a od příštího zasedání bude zastupitelstvo takto postupovat. Nicméně, na průběh zasedání, ani hlasování toto nedodržení
jednacího řádu vliv nemá.
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Bod 6. programu: Starosta informoval zastupitelstvo o tom, že od r. 2010,
kdy byla obec natolik zaúvěrovaná, že nemohla čerpat žádné úvěry, došlo k finančnímu uzdravení obce. Obec tedy úvěry čerpat mohla, ale měla
omezení investic (pouze se souhlasem spořitelny). Jelikož nyní obec získala
dle tabulek spořitelny náležitých finančních parametrů (zejména také díky
smlouvě o pronájmu a provozování vodárenské infrastruktury), bylo toto
omezení zrušeno a není již souhlas spořitelny potřebný.
Usnesení č. 6 Zastupitele schvalují dodatek s Českou spořitelnou, kterým se
ruší omezení investic pro obec. Hlasování: pro: 7 hlasů proti: 0 hlasů zdržel
se: 0 hlasů
Bod 7 programu: Pan Vašut rozdal zastupitelům dopis s dotazy od pí. Horsákové a požádal starostu, zda by se mohl vyjádřit k těmto otázkám a to zejména k prvnímu bodu – „zda byla navrácena obci do rozpočtu částka 83 170
Kč, která byla proplacena firmě Valtrum s.r.o. ve faktuře ze dne 15.10.2015,
a dne 15.12.2015 byla finanční kontrolou ROP uznána, jako neoprávněně
vyplacená?“
Starosta: Částka, o které se zmiňuje pí. Horsáková, jsou tzv. „ neuznatelné
náklady“ (vyskytují se běžně ve většině projektů). O tuto částku byla snížena dotace, obec vše zaplatila z finančních prostředků ROPu, nikoliv ze
svého rozpočtu. Není tedy důvod cokoliv vracet. Celá tato záležitost je momentálně v šetření u policie (Zborovská ul.) na základě trestního oznámení
p. Doležala. V této věci byly tedy doloženy veškeré materiály, fotky, zápisy
z kontrol….. Policie si vyžádala stanoviska všech dotčených orgánů, takže je
věc opravdu vyšetřována řádně. Starosta tedy vyčká na konec vyšetřování.
Jelikož neustále čelí různému obviňování a osočování ze strany několika
obyvatel Řitky, nebude se k této záležitosti více vyjadřovat (dokud nebude
ukončeno vyšetřování a znám jeho výsledek). V případě prokázání toho, že
policie neshledá žádné závažné nesrovnalosti, je připraven bránit se proti
těmto pomluvám právní cestou.
Pan Bartůněk předává zastupitelstvu rezignaci JUDr. Slováčkové na funkci
člena kontrolního výboru. Zastupitelstvo toto bere na vědomí a rezignace je
součástí zápisu.
Paní Ing. Balíková podala rezignaci na funkci člena finančního výboru. Zastupitelstvo toto bere na vědomí a rezignace je součástí zápisu.
Starosta navrhuje, aby se do dalšího zastupitelstva sešel spolu s předsedy
výborů, a dohodnou další postup.
Pan Hába se obrátil na p. starostu ohledně neobdělávaného pozemku.
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Starosta: Vlastník pozemku byl řádně vyzván, aby pozemek posekal. Nicméně, poštu si nepřebírá a vše se vrací nevyzvednuté zpět na obecní úřad.
V tomto případě tedy nemá ani význam vystavovat pokutu, jelikož si písemnost nevyzvedne a obec pokutu povede v nevymahatelných pohledávkách, což je posléze problém při finančních kontrolách hospodaření obce.
Za normálních okolností by bylo možné, aby obec pozemek posekala. Na
pozemku jsou však již základy a hrozí tu možnost úrazu. Proto tedy vstup
na pozemek není možný. Starosta tedy přistoupil k řešení, že k dotčenému
pozemku povolá městskou policii a nechá záležitost prošetřit touto cestou
včetně následujících kroků.
Pan Bartůněk vznesl dotaz ohledně restaurace Sokolovna. Doslechl se o rekonstrukci vnitřních prostorů restaurace. Údajně by zde měly být umístěny
automaty a provoz 24 h denně. Vyjádření p. Maškové (zástupce TJ Sokol):
– měla by být prodloužena provozní doba (časově neurčeno) a bude se zvětšovat prostor restaurace na úkor kuchyně. Pan Bartůněk se vyjádřil, že si
nepřeje, aby zde byly automaty a celonoční provoz. Dle jeho názoru, by toto
spojení mohlo lákat do obce různé typy lidí, o které by lidé v obci nestáli.
Navíc od 1. října vstupuje v platnost právní norma, která mimo jiné vyžaduje přísné dodržování nočního klidu od 22 h.
Zastupitelstvo se bude zabývat otázkou, zda automaty na území obce nezakázat. Navíc starosta upozorňuje, že většina nočních akcí (obvykle privátních - oslava narozenin apod.), které probíhaly, v řiteckých restauračních
zařízeních, skončily několikrát nepořádkem po obci a v jednom případě
zničenou autobusovou zastávkou. Norma, která vejde od října v platnost
a účinnost není z hlediska aplikace a interpretace úplně jednoduchá záležitost. Obec bude muset zřejmě vydat svoji vyhlášku, kde uvede veškeré akce,
včetně přibližných termínů a toto se schvaluje na rok dopředu.
Paní Mašková byla pověřena, aby zjistila informace ohledně provozu restaurace v Sokolovně.
Dále starosta požádal zastupitele, aby se v dohledné době sešli na jednání,
ohledně divokých prasat.
Jelikož odbor na MÚ Černošice, který je k tomuto určený, nekoná, navrhuje
starosta, obrátit se přímo na tajemnici MÚ Černošic.
Zasedání bylo ukončeno v 17:36 hod.
Zapisovatel: Věra Macháčková, Ověřovatelé: Marie Léblová,
Martin Bartůněk.
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Naše komentáře

Kontejner na podzim nestačí

Záslužná aktivita Obecního úřadu je přistavení velkoobjemového kontejneru na větve a listí. Stává vedle budovy Obecního úřadu na návsi. Občanům
to přijde velmi vhod a kontejner využívají opravdu bohatě. V průběhu roku
kapacita a četnost vyvážení kontejneru víceméně vyhovuje. Na podzim, kdy
je daného odpadu výrazně více, bývá kontejner po jeho vyvezení zaplněn
během jednoho dvou dnů. Nestálo by za to, zajistit vyprázdnění kontejneru na podzim častěji? Důsledkem by jistě byl lepší vzhled obce jako celku
a snad i ozdravění ovzduší vlivem nižšího počtu amatérského pálení na zahradách a parcelách. Bohužel ani to ještě není definitivně vymýceno. (MiS)

Je teď naše voda lepší, než dříve?

Že nám teče v obecním vodovodu již „nová“ voda z přivaděče pitné vody
Mníšek-Baně už zřejmě není zas tak horká novinka. Očekávání, že občané
budou mít k dispozici vodu kvalitní, nezávadnou, bude snad naplněno. Výsledky rozborů vody jsou zveřejňovány na stránkách nového provozovatele obecní vodovodní sítě, firmy Středočeská vodovodní a kanalizační, s.r.o.
(www.scvak.cz). Zde je k dispozici poslední rozbor provedený dne 20. července 2016, provedený ještě s vodou „starou“, tedy tou z vrtů v Brdech. Doufejme, že nás provozovatel seznámí i s výsledky rozborů provedených od
července do konce října 2016 a následně i s výsledky rozboru vody „nové“,
tedy z pražského přivaděče, abychom viděli, jak na tom s vodou jsme. V této
chvíli musíme při hodnocení vody z přivaděče vycházet jen z našich pocitů a dojmů nepodložených oficiálními měřeními. Voda teče čistá, průzračná, nenese známky zákalu, či jiných nežádoucích jevů. Co nás ale trochu
zarazilo, je laicky řečeno dost výrazný chlórový odér. Dost našich občanů
má zkušenosti s pražskou vodou přímo v Praze a pocitově tam voda tolik
chlórovaná není, či alespoň to ve vodě není tak cítit. Na druhou stranu je
skutečností, že i voda z pražského přivaděče musí být u nás doupravovaná,
než se dostane do řiteckého obecního vodovodu. Možná je to jen náš pocit,
možná je to způsobeno jen prvními dodávkami této vody. Rádi si počkáme
na rozbor„nové“ vody a budeme tak mít jistotu.
(MiS)

Bezplatná inzerce
PRODÁM MED, vlastní včely v zahradě u lesa na adrese Řitka, Lesní 207
(nahoře u lesa). Balení 0,50 kg, 1 kg, 1,20 kg ve skle. Cena 150 Kč/kg. Možno volat na tel.: 604 219 658.
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Stalo se…

Zpráva z naší Mateřské školky

Prázdniny jsou již nenávratně pryč a u nás ve školce začal nový školní rok.
V 1. třídě, kde si hrajeme na „medvíďata“, je rušno, přicházejí nové děti,
a to se někdy neobejde i bez slziček při loučení s rodiči. Ale vše se postupně zvládne a pak si to budou malá „medvíďata“ teprve ve školce užívat….
Ve 2. třídě se děti staly v tomto školním roce „ indiány“, budeme si na ně
společně hrát, indiánsky zpívat, tančit, bubnovat, naučíme se o nich spoustu
zajímavostí, a tím každý měsíc získáme jedno barevné pero do indiánské čelenky. Tak „medvíďata“ a „indiáni“ přeji vám veselé vykročení do nových
zážitků u nás ve školičce.
(Naďa Fausová)
A my k tomu přinášíme pár obrázků…
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Výsledky voleb do zastupitelstva Krajského úřadu

V říjnu 2016 proběhly volby i v naší obci. Volební účast v rámci celé republiky byla 34,57 % občanů s volebním právem. Přinášíme tabulku s výsledky
voleb v porovnání hlasování za celý Středočeský kraj a obec Řitka.
Název

% hlasů
– Středočeský kraj

% hlasů
– Řitka

ANO 2011

20,76

22,62

Starostové a nezávislí

18,43

12,84

ČSSD

13,75

5,50

ODS

13,05

18,96

KSČM

10,13

3,05

TOP 09

6,54

18,34

Ostatní strany

17,34

18,69

Řitečtí voliči ve srovnání s výsledky za celý Středočeský kraj měli trochu jiné
preference. To je markantní zejména u ČSSD, KSČM a TOP09.

Řitecký pochod
Děkujeme všem účastníkům 2. Řiteckého pochodu, který se konal 17. 9. 2016.
Letos bylo velmi deštivo, tak účast byla slabá. Přišlo celkem 42 pochodníků. V 9 hod. na startu přestalo pršet, a zapsáním posledních pochodníků
v 16.15 hod. opět začalo. Tak aspoň během pochodu bylo počasí příznivé.
Něco málo ze statistiky: nejmladšímu pochodníkovi bylo 15 měsíců a nesl
se v torně na zádech tatínka a nejstaršímu 70 let. To zaslouží uznání. Počet
účastníků pochodu:
Dospělých:		
29
Dětí:			
13
Pejsků:		
3
Věříme, že nám v příštím roce počasí lépe vyjde a počet pochodujících
bude opět výrazně vyšší. Děkujeme též sponzorům pochodu za finanční
příspěvek a to firmám: ECLISSE Řitka, SRBA SERVIS, KOMWAG, MIRSA
BOHEMIA. Panu Hornofovi za pomoc při vytyčování tratě, panu Leitnerovi za zřízení kontrolního stanoviště č. 4 v „zahradě u zvířátek“ a manželům
Brabencovým za spolupráci na startu a u cíle pochodu.
Organizátoři pochodu: Ober Řitka, Sokol Řitka
(Marie Léblová)
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Pražská voda

Jak píšeme v úvodu Zpravodaje, řiteckým obecním vodovodem již proudí zhruba od začátku listopadu pražská voda z rozvaděče Mníšek – Baně.
Po dlouhých peripetiích a za vynaložení značných finančních prostředků
z rozpočtu obce byl tento projekt zdárně dokončen. Cena vodného je 59,56
Kč včetně DPH za kubík vody. Cena stočného zůstává beze změny, tj. 38,98
Kč s DPH. Celkem tedy kubík vody cenově vychází na 98,54 Kč.

U vodojemu hotovo

Dokončena byla rekonstrukce ulice U vodojemu. Oprava byla financována
z programu FROM Středočeského kraje.

U Rybníka opraveno

Poničená autobusová zastávka autobusové linky 448 U Rybníka byla rovněž opravena. Potřebné finanční prostředky byly získány z programu
SFDI. Doufejme, že se zastávka nestane terčem vandalů a že bude sloužit
v dnešním opraveném stavu hodně dlouho.

Nové značení autobusových zastávek

Všechny autobusové zastávky v obci byly nově opatřeny horizontálním
značením. To je jednak v souladu se stávající legislativou a jednak to zjednoduší život řidičům. Značení je podle platných předpisů provedeno v barvě bílé.

Adventní výzdoba, osvětlení stromu

Právě v této době se v obci instaluje adventní světelná výzdoba a proběhne
i instalace osvětlení našeho „vánočního stromu“ na návsi. Můžeme se tedy
těšit na příjemné večerní procházky za svitu adventní světelné výzdoby.

Tradiční vánoční zpívání u stromu

I letos se bude konat „Vánoční zpívání“ u vyzdobeného stromu na návsi, což bude opět spojeno s dárky pro naše malé a s programem. Akci by
měl uvádět opět pan Vojtek a tradičním hostem by měla být i paní Helena
Vondráčková. Termín ještě není definitivně dojednán, oba hlavní aktéry
je třeba termínově sladit. Termín akce určitě zveřejníme v příštím vydání
Zpravodaje.
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Za bezpečnost dětí si ručí rodiče. Info.: 602455878

děti ZDARMA, dospělí 50 Kč

Disco – DJ Drak, ukázky cvičení, občerstvení pro děti zdarma,
balíček od Čerta a Mikuláše pro každé dítě.

Panský dvůr Vás srdečně zvou na

Tělocvičná jednota Sokol Řitka ve spolupráci s obcí Řitka a restaurací

Kdy
a kam
			

			

KDY

KDE

víkendy o adventu
do 18. 12.

CO

MNÍŠEK, Skalka

Výstava betlémů

so

26. 11.

9 – 13 h.

DOBŘICHOVICE, náměstí

Adventní trhy

advent

mimo po

10 – 16 h.

DOBŘICHOVICE, zámek

20 let dobřichovického mostu: výstava v plánech
a fotografiích

so

26. 11.

20. 00

DOBŘICHOVICE, hala BIOS

21.MOSTOVÝ PLES, hraje orchest K.Vlacha,
zpívá Dasha j.h.

so

26. 11.

20. 00

DOBŘICHOVICE

Slavnostní UV iluminace, večer ohňostroj u mostu

ne

27. 11.

17. 00

MNÍŠEK, náměstí

Světlo adventní, které je možno přenést
do našich domovů

ne

27. 11.

19. 30

ZBRASLAV, Divadlo J. Kašky

W. Shakespeare: Sen noci svatojánské
– hraje soubor ZKS

MNÍŠEK, zámek

Vánoce na zámku: tradice Vánoc, zvyky,
výzdoba…

ZBRASLAV, Divadlo J. Kašky

J.Vrchlický: Noc na Karlštejně - hraje soubor ZKS

víkendy v adventu
do 18. 12.
st

30. 11.

19. 30

čt

1. 12.

19. 30

ZBRASLAV, Divadlo J. Kašky

Páry jedno eso, komedie - hraje soubor ZKS

pá

2. 12.

od 16. h

MNÍŠEK, Skalka

Večerní adventní prohlídky barokního areálu Skalky

so - ne 3. a 4. 12. 10 – 16 h.

MNÍŠEK, zámek

Zámecké peklo i nebe (rodiče mohou přinést
mikulášskou nadílku pro své děti)

so

3. 12.

15. 00

ZBRASLAV, Divadlo J.Kašky

Čertův švagr, marionetová pohádka pro nejmenší

so

3. 12.

9 - 13 h.

ZBRASLAV, náměstí

Adventní jarmark

ne

4. 12.

16.00

Řitka

Tradiční Mikulášská besídka za účasti
Nebeské trojice (Sokolovna)

ne

4. 12.

18.00

ŘEVNICE, sál Zámečku

Šansony Petra Hapky a Michala Horáčka
zpívají Fr. Segrado a Petra Hapková

ZBRASLAV, nad knihovnou

Výstava betlémů a dětských kreseb
(pouze ve výpůjčních hodinách knihovny)

MNÍŠEK, náměstí

Vánoční knoflíkový trh

ZBRASLAV, Divadlo J. Kašky

Kašpárek na cestách, marionetová pohádka
pro nejmenší

ZBRASLAV, U Malé řeky

ZBRASLAVSKÉ VÁNOCE: adventní trhy,
koncert, pohádky pro děti, ohňostroj

po – pá 7. 12. – 6. 1.
so

10. 12.

dopoledne

so

10. 12.

15.00

so

17. 12.

od 14. h.

Řitka

Vánoční besídka na Návsi (termín upřesníme)

so

24. 12.

23. 15

MNÍŠEK, náměstí

Karlštejnští trubači

ne

25. 12.

16. 00

MNÍŠEK, kostel sv. Václava

Vánoční koncert

Řitka

Zdobení stromku pro zvířátka
(termín bude upřesněn)

MNÍŠEK, náměstí

Slavíme SILVESTR v předstihu

mezi svátky
pá

30. 12.

17. 00

(rubriku KDY a KAM připravila MZem.)
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K zamyšlení…
Muž s párky

Jistý muž si koupil v bufetu párky a odnesl si je ke stolku. Položil talíř s párky na stůl a uvědomil si, že si chtěl koupit ještě něco k pití. Vrátil se tedy ještě
koupit nápoj. Jak jde zpět ke stolku, vidí, že u něho sedí inteligentně vyhlížející a dobře oblečený bradatý pán a konzumuje jeho párky. Muž tedy přišel
ke stolku, nic neřekl, sedl si, vzal si druhý, zbylý párek a začal jíst. Bradáč se
na něj chvíli díval, ale ani on nic neřekl a tak spolu mlčky jedli. Když bradatý
pán dojedl, pozdravil a odešel. Muž dojedl svůj párek, dopil sklenku, vstal
a mimoděk se podíval na vedlejší stůl. A co nevidí? Byly na něm jeho vlastní,
nedotknuté párky…
Poučení: i když jsme přesvědčeni o tom, že někomu projevujeme laskavost, může to
být někdy úplně jinak. Ta laskavost může být prokazována naopak nám samotným.

Dětský koutek
Dary skřítků

Jeden krejčí a jeden zlatník spolu vandrovali od města k městu. Krejčí byl
skromný mládenec. Jediné, co s sebou nosil pro radost, byla jeho flétna, na tu
si hrával, když měl pokdy. Zlatník byl proti němu mnohem smělejší a také
lépe oblečený, na vestě se mu blýskaly stříbrné knoflíky, které si sám udělal,
ale co platno, byl hrbatý. S ostýchavým krejčím se k sobě dobře hodili. Jednou večer, když slunko zapadlo za hory a na východě se ukázal měsíc, uslyšeli oba pocestní vzdálenou hudbu, a ta byla čím dál zřetelnější. Zněla sice
neobvykle, ale tak lahodně, že zapomněli na všecku únavu a bystře kráčeli
dál. Když už stál měsíc hezky vysoko, došli k pahorku a viděli, že se na něm
hemží samí drobní mužíčkové a ženušky. Všichni se drželi za ruce, vesele
vířili v tanečním kole a k tomu si líbezně zpívali, to byla ta hudba, kterou
oba tovaryši cestou slyšeli. Uprostřed seděl staroch o něco větší než ostatní
skřítkové a šedivé vousy mu splývaly až po pás.
Pocestní se udiveně zastavili, nejdřív se jen dívali, ale potom krejčí neodolal,
vytáhl flétnu a začal ten rozkošný zpěv doprovázet, kdežto zlatník se pustil
do tance a točil se a skákal jen což. Když krejčímu docházel dech a on přestal
hrát, zastavil se i udýchaný zlatník a oba se chtěli zas dívat, Staroch uprostřed jim však pokynul, aby šli k němu do kruhu, a drobní tanečníci se před
nimi ochotně rozestoupili.
Zlatník směle šel. Krejčí se nejdříve trochu ostýchal, ale když viděl, jak jsou
skřítkové pořád veselí, schoval flétnu a šel taky. Kruh se za nimi hned zase
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uzavřel a skřítkové zpívali a tančili dál, jen ještě bujněji. Jenže staroch vzal
široký nůž, který mu visel u pasu, začal ho brousit, a když ho měl dost ostrý,
ohlédl se po cizincích.
Úzkost jim sevřela srdce, ale než se mohli vzpamatovat, staroch popadl zlatníka a bleskurychle mu oholil vlasy i vousy a ještě ho třikrát pleskl po hrbatých
zádech. Hned došlo i na krejčího: šmik, šmik, a byl také dohola. Ale všechen
strach z nich spadl, když stařec po vykonané práci oběma přátelsky poklepal
na rameno, jako by chtěl říci: Dobře jste udělali, že jste se nevzpírali a všechno
to ochotně strpěli, Potom ukázal prstem na hromadu uhlí, která ležela stranou,
a naznačil jim, aby si ho nabrali plné kapsy.
Oba uposlechli, ačkoli nevěděli, k čemu by
mohli uhlí upotřebit, a potom šli dál, museli
ještě hledat nocleh. Když sestoupili do údolí, odbíjel právě zvon v nedalekém klášteře
půlnoc: mžikem zpěv umlkl, všechno zmizelo a pahorek ve svitu měsíce osaměl.
Oba pocestní šťastně nalezli řemeslnickou
noclehárnu; protože přišli poslední, bylo
ve společné světnici už plno a hospodář jim
otevřel maličkou komůrku, kde stály jen
dvě pryčny. Ulehli na slámu, přikryli se každý svým kabátem, ale byli tak zemdlení,
že zapomněli vybrat napřed uhlí z kapes.
Ráno se probudili dřív než jindy, protože je
po těle něco tlačilo a tížilo. Sáhli do kapes
a sotva věřili svým očím: neměli už plné
kapsy uhlí, ale ryzího zlata. A když se na
sebe podívali, zvolali:
„Vždyť Ty máš hlavu zas v pořádku!“ Opravdu, vousy a vlasy jim ve spaní
narostly, a pěknější než dřív, husté a kadeřavé. Zlatník vytáhl zrcátko, pohlédl do něho, začal se ohmatávat a radostí padl krejčímu okolo krku: hrb
mu ze zad zmizel.
Tak se z nich přes noc stali bohatí lidé a ze zlatníka nadto i pěkný rovný mládenec. I zlata měl teď mnohem víc než krejčí, protože byl chamtivý a uhlí
si do kapes napěchoval, co mohl. A ještě mu toho štěstí bylo málo. Když od
oka spočítal své bohatství, řekl krejčímu:
„Kamaráde, taková příležitost se nám podruhé už nenaskytne. Zůstaneme tu
do zítřka, večer znovu zajdeme ke skřítkům na kopec a přineseme si ještě víc.“
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„Nikam nepůjdu,“ odpověděl krejčí, „mám dost a jsem spokojen. Teď se
udělám pro sebe jako mistr, vezmu si svou nejmilejší, která na mne čeká,
a bude ze mne šťastný člověk.“ Domlouval zlatníkovi, aby tam znova nechodil a byl vděčný za vzácné dary, které už dostal. „Nezapomeň,“ dodal,
„skřítkové obdarují jen toho, kdo k nim zabloudí náhodou a ve všem jim
vyhoví jako my včera. Kdo je sám vyhledává, může špatně pochodit.“
Ale zlatník se nedal odradit:
„Když nechceš jít se mnou, aspoň tu na mne počkej. A půjč mi svou flétnu,
ať jim taky mohu zahrát, kdyby chtěli.“
Krejčí mu flétnu půjčil a slíbil, že s ním ten den ještě zůstane.
Večer si zlatník pověsil ještě nějaké kabely přes rameno, aby pobral co nejvíc,
a vydal se na cestu k pahorku. Jako minulé noci, i dnes tam skřítkové při měsíčku tančili a zpívali. Tovaryš se hned hrnul k starému skřítkovi doprostřed
kola, klaněl se mu, posunky mu děkoval za svá rovná záda, vytáhl i flétnu,
ale staroch si toho nevšímal, hned ho oholil dohola, pleskl ho přes záda
a ukázal mu na hromadu uhlí, aby si nabral. Zlatník se nedal dvakrát pobízet a nacpal si, co jen se do kapes vešlo. Flétnu si uvázal na tkanici okolo
krku, aby mu v kapse nezabírala místo, a nastrkal si uhlí dokonce i pod
čepici.
Celý šťastný se vrátil domů, flétnu pověsil kamarádovi na hřebík, ulehl
a přikryl se kabátem. „I když bude zlato tlačit,“ říkal si, „však já už to vydržím,“ a nakonec usnul v blaženém očekávání, že se probudí jako nesmírný
boháč.
Když ráno otevřel oči, honem vstal a prohledával kapsy, ale běda, ať to
zkoušel kolikrát chtěl, vytahoval jen samé černé uhlí. „I co,“ utěšoval se,
„mám ještě to zlato, co jsem dostal včera,“ a přinesl je z úkrytu. Ale leknutím
se až zapotácel, když uviděl, že se jeho zlato proměnilo zase v uhlí. Zato kamarádova flétna na hřebíku jen svítila, byla teď celá ze zlata. Začal se tlouci
začerněnou rukou do čela a přitom ucítil, že má celou hlavou holou a hladkou jako vajíčko a vousy žádné, a když si sáhl na záda, nahmatal zase svůj
starý hrb. Teď pochopil, že ho tak skřítkové potrestali za jeho chamtivost,
a dal se do takového pláče a bědování, až vzbudil kamaráda.
Hodný krejčí nešťastníka utěšoval, jak jen to šlo, a nakonec řekl:
„Se mnou jsi byl na vandru, se mnou zůstaneš. Z pokladu, který mám, budeme živi oba dva.“
Své slovo opravdu splnil. Ale chudák zlatník po celý život schovával holou
hlavu pod čepicí a ještě víc se rmoutil pro svůj hrb: nemohl mu přivyknout,
když už si jeden den pochodil bez něho.
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Pro naše malé

Že neumíš namalovat želvu? Ale ano, to víš, že to umíš. Obrázek ti pomůže…

ŽELVA

Vezmi do ruky tužku
a namaluj šišku.
Vedle skoro kolečko,
šišaté jen maličko.
Dvě čárky a čárečka –
pusinky a očička.
Oblouček pak dokreslíme
a krunýř tak vylepšíme.
Přidám další obloučky,
ať je krunýř pěkňoučký.
Pod krunýřem kostičky –
to jsou čtyři nožičky.
Želva pomalu si leze, prozkoumává všechny meze.
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Trocha zábavy…

Dnešní Sudoku
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Řešení z minulého čísla
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Naše novinka - Kakuro
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Kakuro je hra podobná sudoku, či klasické křížovce, která spočívá v doplňování čísel do prázdných políček. Do dané části řádku či sloupce je třeba
doplnit různá (tj. neopakující se) čísla 1 až 9 tak, aby jejich součet vždy odpovídal číslu zadanému vlevo od této části řádku (resp. nahoře nad touto částí
sloupce). Kakuro má různě stupně obtížnosti. Minule zde byla varianta pro
začátečníky.
Kakuro – řešení ze srpnového vydání
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Dnešní Kakuro je již trochu komplikovanější, ale stále ještě na nižším stupni
obtížnosti. S měkkou tužkou a gumou po ruce to snad tak velký problém
nebude.

Řešení posílejte na náš redakční email zpravodaj@ritka.cz. Nejrychlejší
správné řešení odměníme.
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