Zpravodaj obce Řitka - č.9/2011

Cokoli přesáhne míru, octne se v nejistém místě.
Seneca

Informace z OÚ
 Na řitecké návsi proběhla rekonstrukce odjezdové autobusové zastávky, její konstrukce byla obroušena a nově nalakována, byla odstraněna stará poškozená výplň
stěn a nahrazena výplní novou. Byly zde vymezeny i dvě nové plakátovací plochy.
Doufám, že opravená zastávka vydrží nepoškozená a krásná alespoň pár měsíců.
Nouzově byly opraveny i obě autobusové zastávky u dálnice (navařeny dvě vyražené
plechové výplně stěn). Obec výhledově uvažuje buď o celkové opravě těchto zastávek nebo o jejich výměně za nové, zvažuje se rovněž vybudování zastávek na stanicích "Bučina".
 Firma KOMWAG provedla vyčištění šachet dešťové kanalizace v lokalitě "Bučina"
a v lokalitě "Za Štěpnicí". Upozorňuji stavebníky, aby neskladovali stavební materiál
na veřejných komunikacích. Při dešti dochází k jeho splavování a k ucpávání kanalizačních šachet. Upozorňuji rovněž, že začala platit i nová obecní vyhláška, která řeší
i zábor veřejného prostranství, o který je třeba požádat a zaplatit příslušný poplatek.
Obec provádí kontroly ve věci záboru veřejného prostranství.
 VaK Beroun provedl opravu poruchy na potrubí vodovodního řadu v ulici Ke Stráni.
Další porucha na vodovodním řadu byla nalezena a odstraněna v ulici K Varadovu.
 Probíhá oprava střechy na řitecké MŠ. Po jejím odkrytí byla vyměněna expansní nádrž topení, která byla již téměř rozpadlá a nechápu jak s ní mohlo být topení funkční.
Poděkování patří panu Jiřímu Boháčovi z Černolic, který se svým jeřábem, vyjmul
ze střešního prostoru starou děravou nádrž a usadil novou. Na otázku, zda chce zaplatit hotově, nebo zda pošle fakturu mi odpověděl "to nestojí za řeč" a odjel. Ještě
jednou mu za tuto bezplatnou službu děkuji. Od 19. září 2011 dle nařízení starosty
obce zahájila MŠ Řitka opět plný provoz.
 Děkuji rovněž panu Vladislavu Dvořákovi z Líšnice a panu Jindřichu Léblovi za
rychlou opravu "utržené" spojky na našem obecním traktůrku. Tím, že provedli
opravu v místě, ušetřili obci nemalé peníze za dopravu traktůrku do opravny v Jenči,
 Množí se stížnosti na chovatele psů. Mnozí z nich nechávají své miláčky při procházkách po obci volně pobíhat. Obecně závazná vyhláška obce Řitka č.1/2009 ustanovuje: Na veřejných prostranstvích v zastavěné části obce je možný pohyb psů pouze na vodítku. Pro volný pohyb psů se vymezují prostory mimo zastavěná území obce a jejich části. Volný pohyb psů v těchto prostorách je možný pod neustálým do1
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hledem a přímým vlivem osoby doprovázející psa. Naše obec je vybavena i dostatečným množstvím nádob na psí exkrementy, ale i odpadkovými koši, přesto někteří
chovatelé exkrementy po svých miláčcích neuklízí a jakoby velkoryse je přehlížejí a
když jejich miláček začne dělat svou potřebu hledí raději jiným směrem. Nebojme se
proto tyhle lidi upozornit, že jejich pejsek na ulici něco zanechal a to něco, by měl
jeho páníček po něm uklidit.
 Bude prováděna kontrola veřejného osvětlení před zimním obdobím a jeho oprava.
Prosím proto občany aby případné závady na pouličním osvětlení nahlásili na OÚ
Řitka tel. 721 884 587, 318 592 289. Děkuji.
 V sobotu 15. října 2011 od 8:00 do 10:30 hodin proběhne v naší obci sběr nebezpečného odpadu (barvy, ředidla, pneu, akumulátory, elektroodpad, léky). Tento odpad
bude shromažďován na obvyklém místě u kontejnerů na tříděný odpad v oblasti u řitecké samoobsluhy. Současně s tímto sběrem proběhne i sběr odpadu velkoobjemového (matrace, koberce, části nábytku, atd.). Jsem povinen zde připomenout, že při
odvozu tohoto velkoobjemového odpadu se rozhodně nejedná o možnost vyklizení
stavby, nebo vyklizení a odvoz celého zařízení domu za obecní peníze. Rovněž nebezpečný a velkoobjemový odpad vyprodukovaný firmou, je tato firma povinna
zlikvidovat sama a na své náklady, což budeme na místě kontrolovat. Kontejner nebo
popelářský vůz na velkoobjemový odpad budou přistaveny rovněž u řitecké samoobsluhy.
Dvořák Ant. – místostarosta
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ritka konaného dne 28. července 2011
v 18 hodin v zasedací místnosti OU Ritka.
Přítomní zastupitelé: Mgr. Kamil Abbid, Antonín Dvořák, Josef Mudr, Miroslav
Poláček, Marie Léblová, Eva Procházková.
Omluveni: Gabriela Křístková, Radek Sňozík, Ing. Ivana Černá.
Program:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Informace o dotaci na opravu střechy MŠ Řitka a hlasování zastupitelstva obce
o přijetí dotace.
4. Informace starosty o vyhlášení výběrového řízení na firmu, která provede
opravu střechy MŠ Řitka. Ustanovení výběrové komise.
5. Odsouhlasení rozpočtového opatření č. 2
6. Diskuse
7. Závěr
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Zápis z jednání zastupitelstva obce.
Ad 1) Starosta Mgr. Kamil Abbid přivítal přítomné členy zastupitelstva obce a seznámil je s navrženým programem jednání.
Ad 2) Ověřovateli zápisu byli navrženi pan Josef Mudr a pan Miroslav Poláček.
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce souhlasí s navrhovanými ověřovateli zápisu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 0
Ad 3) Starosta obce informoval přítomné zastupitele o získání dotace ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst, určené na opravu střechy MŠ Řitka, a požádal přítomné zastupitele o schválení přijetí této dotace obcí.
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí získání dotace na opravu střechy řitecké MŠ a
zároveň souhlasí s jejím přijetím.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 0
Ad 4) Starosta obce informoval přítomné zastupitele o vyhlášení výběrového řízení
na firmu, která provede opravu střechy MŠ Řitka. Do výběrové komise byli navrženi
tito členové obecního zastupitelstva Miroslav Poláček, Radek Sňozík, Mgr. Kamil Abbid.
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na firmu, která provede
opravu střechy MŠ Řitka a zároveň souhlasí, aby členy výběrové komise byli Miroslav
Poláček, Radek Sňozík a Mgr. Kamil Abbid.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 0
Ad 5) Paní Marie Léblová (předsedkyně finančního výboru) seznámila přítomné zastupitele s vydaným rozpočtovým opatřením č.2.
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelé obce schvalují rozpočtové opatření č.2
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 0
Ad 6) Pan místostarosta Ant. Dvořák se zeptal zastupitelky paní Evy Procházkové,
která má za Bytové družstvo I na starost zrušení nefunkční čistírny odpadních vod patřící bytovkám a je na obecním pozemku, který měl být po zrušení čističky uveden do
původního stavu již v únoru 2011, kdy bude tento termín konečně splněn. Paní Eva
Procházková na tento dotaz nebyla schopna odpovědět. Pan místostarosta k tomuto dodává, že současný stav nezajištěného staveniště ohrožuje zdraví a životy osob a to
zejména dětí, které si v této nezajištěné lokalitě velice rády hrají.
Ad 7) Starosta Mgr. Kamil Abbid se rozloučil s přítomnými a poděkoval jim za
účast. Tímto bylo jednání zastupitelstva obce Řitka ukončeno.
Zapsal: Antonín Dvořák
Ověřovatelé: Josef Mudr, Miroslav Poláček
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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Řitka konaného dne 25. srpna 2011
v 18 hodin v zasedací místnosti OÚ Řitka.
Přítomní zastupitelé: Mgr. Kamil Abbid, Antonín Dvořák, Josef Mudr, Miroslav
Poláček, Radek Sňozík,
Omluveni: Marie Léblová, Gabriela Křístková
Program:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení návrhu výběrové komise (rekonstrukce střechy MŠ Řitka)
4. Usnesení zastupitelstva obce o přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.
5. Diskuse
6. Závěr
Zápis z jednání zastupitelstva obce.
Ad 1) Přítomné zastupitele obce a hosty přivítal starosta Mgr. Kamil Abbid.
Ad 2) Ověřovateli zápisu byli navrženi: Miroslav Poláček, Josef Mudr
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženými ověřovateli zápisu
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0
Ad 3) Schválení návrhu výběrové komise, (rekonstrukce střechy řitecké MS).
Přítomní zastupitelé obce byli seznámeni s protokolem o jednání výběrové komise a
byla přečtena zpráva o posouzení a hodnocení nabídek. Výběrová komise doporučila
zastupitelstvu obce ke schválení ekonomicky nejvýhodnější nabídku, kterou předložila
firma W-BB spol. s.r.o. Nádražní 520/68, Praha 5, 150 00, DIČ/IČO CZ41187326.
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce rozhodlo, že ekonomicky nejvýhodnější nabídku na veřejnou zakázku (rekonstrukce střechy řitecké MŠ) předložila firma W-BB spol. s.r.o. Nádražní
520/68, Praha 5, 150 00, DIČ/IČO CZ41187326 a pověřuje tímto starostu obce k jednání a podpisu příslušné smlouvy.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0
Ad 4) Starosta obce informoval přítomné zastupitele o získání dotace ze Středočeského Fondu rozvoje měst a obcí, určené na rekonstrukci střechy MŠ Řitka a požádal
zastupitele o schválení a přijetí této dotace a ke svému zplnomocnění k podepsání příslušné smlouvy.
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí získání dotace na rekonstrukci střechy MŠ Řitka
a souhlasí s jejím přijetím. Zároveň tímto zplnomocňuje starostu obce k dalším jednáním a k podpisu příslušné smlouvy.
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Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0
Ad 4) Diskuse:
Starosta Mgr. Kamil Abbid seznámil přítomné s problematikou zaváděním nové vyhlášky obce o "místních poplatcích"do praxe.
Pan místostarosta Josef Mudr informoval přítomné o jednání se zástupci firmy ROPID,
(zastavování autobusů linky 320 v zastávce Bučina).
Ad 5) Starosta obce poděkoval přítomným zastupitelům, ale i hostům za účast a tím
jednání obecního zastupitelstva ukončil.
Mgr.Kamil Abbid - starosta obce
Zapsal: Antonín Dvořák
Ověřovatelé zápisu: Josef Mudr, Miroslav Poláček
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Z historie obce Řitka a jejího okolí
(Dokončení článku z minulého čísla "Řiteckého zpravodaje")
Úmrtím svého 16-ti letého syna Adama Karla se na stará kolena pan Ignác Karel
z Engelsflussu dočkal další těžké rány osudu. Od této chvíle byl jediným mužským následníkem a dědicem Mníšeckého panství jeho bratranec František Ignác
z Engelsflussu, syn Arnolda Aloisia. V dalším životě čekaly však na pana Ignáce Karla
ještě další svízelné chvíle.
V roce 1740 umírá císař Karel VI. Proti jeho dceři a dědičce Marii Terezii vytáhli do
války Francouzi, Španělé, Prusové, Sasíci a Bavoři, kteří chtěli bavorského kurfirsta
Karla Vojtěcha uvésti k držbě všech zemí bavorských a ustanoviti ho i Českým králem.
Roku 1741 vpadlo vojsko Bavorské a Francouzké od jihu do Čech a táhlo na Písek,
Dobříš, Mníšek a Beroun, což způsobovalo obyvatelům tohoto kraje veliké utrpení.
26. listopadu dobyli ze svého ležení u Zbraslavi nepřátelé hlavní město Prahu. Kurfirst bavorský se prohlásil za krále českého a velel všem stavům zemským, aby se dostavili do Prahy a přísahali mu věrnost a poslušnost. Nejvyšší zemští úředníci však včas
utekli z Prahy, nechtějíce se zpronevěřiti své královně Marii Terezii, ale pražský arcibiskup Mauric Gustav, hrabě Manderscheid a s ním 400 prelátů, knížat, hrabat, pánů a
rytířů, jejichž statky byly v okupaci nepřátel ze strachu přišli dne 19. prosince do Prahy.
Byl mezi nimi Jindřich Pavel hrabě z Mansfeldu na Dobříši, všichni páni Příchovští
z Příchovic a není pochyby, že mezi nimi byl i pan Ignác Karel z Engelsflussu, na jehož
mníšeckém panství se "uvelebili" nepřátelští vojáci a zařadil se tak mezi pány, kteří
uznali vetřelce za svého pána a byly při jeho korunovaci. Tato situace se však měla brzy změnit.
Po krvavé bitvě u Chotusic 17. května 1742 uzavřel pruský král mír s Marií Terezií,
jejíž polní maršál kníže Karel Lotrinský, který potom do Nového roku 1743 vytlačil
Francouze a Bavory z Čech. Selský lid mu při tom s chutí pomáhal bíti nepřítele. Na
mníšecku byl tehdy zřízen "špitál" pro francouzké vojíny, kteří tu silně mřeli. Při selském povstání (není v zápisech nijak popsáno) byl Kytínský rychtář Jan Mestek 11.
června 1742 zastřelen. Po odchodu Francouzů, byl v Mníšku špitál pro raněné a nemocné vojáky rakouské armády, která od 24.června až do vánoc 1742 obléhala Prahu,
kde se stále ještě držela francouzká posádka. Po této rychlé změně se všichni ti, kteří se
poddali samozvanému králi obávali trestu za svou zpronevěru. Královna Marie Terezie
s nimi zacházela mírně, některé ztrestala peněžitou pokutou nebo vyhnanstvím, ostatním udělila milost. Pan Ignác Karel z Engelsflussu měl tehdy asi nemalou příčinu, zavděčiti se nejvyššímu purkrabímu Janu Arnoštovi z Šafgoče a pamatoval na něho ve
své poslední vůli, kterou pořídil dne 15. března 1743 při své těžké nemoci. Žádal v ní,
aby byl pohřben v mníšeckém kostele, ve sklípku pod hlavním oltářem a aby za něj bylo slouženo po tři dni 200 mší v Praze a 100 mší v Mníšku. Chudým o pohřbu odkázal
150 zl. Kostelu mníšeckému pak odkázal všecko své stříbro ve skříni a 1000 zl. na to,
aby mše byly slouženy. Protože jeho bratranec František Ignác z Engelsflussu zemřel
již roku 1741 jako bezdětek, mělo panství mníšecké připadnouti nejstarší sestře pana
Ignáce Karla, Marii Viktorii svobodné paní z Unverstu a jejímu synu Ignáciovi, odkázal
ji na doživotí dvůr v Čisovicích a po její smrti měl připadnouti nejvyššímu purkrabímu
6
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hraběti Šafgočovi. Své sestře Marii Barboře hraběnce de Vacchi vykázal doživotní důchod 900zl. z různě uložených jistin, ty jistiny, dům v Praze i svršky, měly po její smrti
připadnouti hlavnímu dědici nejvyššímu purkrabímu hraběti Janu Arnoštu Šafgočovi.
Na potomky své sestry Konstancie Příchovské si ani nevzpomněl. Hraběti Ignáci Sigmundovi z Klenového odkázal zlatou tabatěrku a prsten s brilianty. Své švagrové Barboře hraběnce z Kokořova, která u něho bydlila odkázal své nejkrásnější hodinky
s poznámkou "ježto prý je bohata dost". Krátce potom , dne 21.března 1743, umřel pan
Ignác Karel z Engelsflussu, poslední svého rodu po meči, dovršiv svých šedesáti let.
Téhož roku zemřela i jeho švagrová Barbora "Bráble" hraběnka z Kokořova ve věku 40
let a pochována je v mníšeckém kostele. Podle poslední vůle Engelsflussa připadlo ještě nejvyššímu purkrabímu hraběti Janu Arnoštu Šafgočovi, pánu na Sádoví 68 000 zl.
hotových peněz, aneb utržených za prodané svršky, obilí, dříví a po smrti paní Viktorie
Unvertové a hraběnky Barbory de Vachi mu měl připadnouti ostatek allodiálního (svobodný statek, pozemky bez závazků) jmění.
Po smrti pana Ignácia Karla se u jeho příbuzných zvedl odpor proti této jeho závěti a
celá záležitost byla předána soudu. Zemský soud rozhodl 16. října 1747 ve prospěch
protestujících a zrušil tuto poslední vůli. Hrabě Jan Arnošt Šavgoč zatím zemřel a
z toho co jako dědictví přijal od posledního Engelsflussa nemálo utratil. A tak se soudem určení nový dědicové dále soudili s dědici jeho. Až 13. února 1755 došlo
k narovnání sporu a z pozůstalosti hraběte Jana Arnošta Šafgoče bylo vyplaceno 42 902
zl. jistiny a 2145zl. zadrženého úroku. K tomu přičteny všechny jiné jistiny a deposita,
dům proti kostelu sv. Martina v Praze 6000zl. Všechna podstata dědičná tak činila 75
518 zl. z čehož odečteno 13 184 zl. útrat z právních rozepří, obdržela každá ze čtyř
stran, které spor vyhráli slušný obnos 15 598 zl. Stará hraběnka de Vachi rozená
z Engelsflussu, užila svého podílu na založení stipendií pro šlechtičny v klášteře Voršilek v Praze a tak zachovala jméno Engelů z Engelsflussu v živé paměti až podnes (rozuměj do roku 1893). Učinila tak v doufání, že proces dobře dopadne, neboť zemřela
již v roce 1752.
Zajímavé, že. Nepřipomíná Vám tenhle soudní spor soudní spory v dnešní "supermoderní" době ? Co k tomu dodat? Jediné - že během staletí se v životě lidstva na téhle
zemi mění pouze technika, chování lidí však zůstává stále stejné!
(Z brožury "Historické paměti bývalého panství mníšeckého a kláštera sv. Máří
Magdaleny na Skalce sepsaných roku 1893.)
Vybral a upravil : Dvořák Ant.
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Pranostiky na měsíc září:
1. září
8. září

Jaké počasí o Jiljím panuje, takové celý měsíc se ukazuje.
Jiljí jasný, podzim krásný.
Jaké počasí na Narození Pany Marie, takové potrvá čtyři neděle.

21. září Pohoda o sv. Matouši, čtyři týdny se neruší.
Po sv. Matouši čepici na uši.
28. září Na sv. Václava, bývá bláta záplava.
30. září Na sv. Jeronýma, stěhuje se k nám už zima.
Dvořák Ant.

I dnes si ještě přečteme jednu příhodu z tvorby mého přítele "šprýmaře" Toníka Gilga z krásné šumavské vesničky Srní. Původně jsem měl záměr napsat tzv. knihu knih,
která by obsahovala alespoň jedentisícstojedna stran, ale pro veliký tlak vydavatele o
urychlené dokončení a dodání k tisku, vznikla tato malá, leč věřím, že poučná knížečka.
Autor

Rukou přes drát.
Tuto příhodu můžeme datovat před rok 1989, kdy spousta místních obyvatel obce
pracovalo za tak zvaným drátem. Místo pro mnoho lidí zapovězené a tudíž tajemné
s věčným tématem pro různé báje o likvidování lidí, kteří chtěli ilegálně překročit hranice. V určité vzdálenosti od skutečné státní hranice byl zřízen ochranný plot, kterým
procházelo elektrické napětí, ale jen o velice málo voltech. Tento plot byl nazýván plotem signálním a při spojení dvou drátů v tomto plotě byl vyslán signál operátorovi, který příslušnou hlídku pohraničníků uvedl na inkriminovaný úsek. Před vstupy na pohraniční roty byly zřízeny obrovské cedule s rudou hvězdou a nápisem v nadživotní velikosti "NEPROJDOU". Narušitelé hraničního pásma a státní hranice tudíž neměli šanci
na úspěšné nelegální opuštění státu.
Říjen, měsíc lásky jelení zvěře, příhodná doba k odstřelu a regulaci populace jelena
šumavského, doba kdy hajní plní mrazáky masem z ulovené zvěře, doba kdy se ještě za
hluboké tmy rozsvěcují světla v domech, kdy se lovci a hajní připravují, aby se mohli
vydat vyhledat a poté skolit slabé nebo přestárlé jedince ve svém revíru. I tento den byl
pro hajného jako každý jiný v tuto dobu. Ráno vstal, posnídal, do ruksaku sbalil večer
připravenou svačinu na celé ráno a odpoledne. Přes rameno kulovnici, vysílačku a již
vychází z domova na smluvené místo. Ze tmy se noří světla velkého nákladního auta
určeného k přepravě klád. "Ano to jsou "kládaři", pomyslel si hajný a již auto zastavuje
v jeho blízkosti. Po nastoupení se pozdraví s řidičem a palcem dloubne do ještě dospávajícího závozníka. Se slovy "boučkem přes záda bys potřeboval, ať se vzpamatuješ" a
letmo pokukuje po závozníkovi a čeká na jeho reakci. Když se od spícího závozníka
8

Zpravodaj obce Řitka - č.9/2011

9

Zpravodaj obce Řitka - č.9/2011

nedočká odpovědi, naváže rozhovor s řidičem. Toho už boučkem rovnat nechce, to by
zbytek cesty také mohl jít po svých a ne se vézt v teple auta.
Po dvaceti kilometrech se v kuželu světel auta objeví červený bod. Již lze rozpoznat
siluety dvou pohraničníků ztuhlých mrazem jako "sobolí hovno". Neklamná známka
toho, že jsou již na "Javoří Pile" u brány, kterou se vjíždí do pásma "nikoho", do pásma
mezi státní hranicí a signální drát. Nahlášení, odevzdání propustek a cesta po otevření
vrat může pokračovat na nedalekou skládku, kde dnes budou nabírat včera vytěžené
klády. Pár naučených úkonů závozníka, rutinní práce řidiče s nakládací rukou a vůz je
připraven k odjezdu. Ještě "sklaďák", podpis a už se auto vydává na zpáteční cestu.
Hajný ještě zaslechne z okýnka auta "Lovu Zdar" a již vidí jen červená koncová světla.
Pomalým krokem se vydává do míst, kde minule zahlédl staršího a snad i nemocného
jelena. Teplou kabinu vozu vystřídal štiplavý ranní mrazík, který tahá za uši. Stejně tak
to dělal pan učitel hajnému ještě jako malému klukovi ve škole. Při této vzpomínce se
hajný trochu pousmál, ale povinnost jej nutí jít k místu posledního setkání s jelenem.
Namrzlá tráva chrastí a láme se pod botami hajného, který se jen zlehka přibližuje
k nevelké pasece. Doufá, že i dnes se s tímto jelenem setká. Usazuje se u starého smrku, nasazuje rukavice a zdvíhá límec svého mantlu, aby zabránil mrazíku v postupu
k jeho tělu. Začíná svítat, nastávající den vítají ptáci svým zpěvem.. Klid a pohoda je
v mysli hajného narušena povinnostmi k pracovníkům, kteří přijedou do jeho revíru za
prací. Také má na starosti několik
ženských, ty mu sází na Dunklbachu a
chlapi kácí na Miladě. No, při těchto
myšlenkách neví, z čeho má vlastně husí
kůži po těle, zda-li z mrazu nebo
z pomyšlení, jak bude běhat z jednoho
pracoviště na druhé. Přemýšlí jak
zorganizovat práci tak, aby to
vyhovovalo oběma stranám, ale ať
přemýšlí jak přemýšlí, vždy zůstane u
vrat přes drát, kde není stálá hlídka. Má
sebou pojítko a vysílačku, kterou si
může zavolat na lesní správu o
případnou pomoc. Sám instinktivně ví,
že dnes je tady zbytečný, že jelen
nepřijde. Vstává, aby protáhl prokřehlé
tělo a dává se na pochod k místu, kde ho
čekají dřevorubci. Tam vyslechne
několik uštěpačných poznámek a
odchází k ženským, aby je zavedl na
novou paseku , kterou dnes musí osázet
malými smrčky.Toto kolečko musí
absolvovat kolem poledne ještě jednou a
potom konečně domů.
Hodinky ukazují hodinu po dvanácté a hajný se připojuje pomocí malého sluchátka
s mikrofonem na linku pohraničníků, aby se odhlásil a požádal o propuštění z pásma za
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drátem. Příjem potvrzen a nyní již čeká jen na motohlídku, která přijede otevřít vrata.
Uplyne půlhodina a hlídka nikde. Znovu volání a zase nic. Dochází mu vnitřní klid a
emoce začínají převládat nad normálním uvažováním. Mačká dráty v plotě k sobě, aby
si již konečně operák uvědomil, že má někoho za drátem v místech , kde není hlídka.
V zoufalství se pokouší volat vysílačkou na lesní správu, ale běda, v cestě signálu stojí
kopec, který signál směřuje někam ke kosmickým výšinám. Stojí, podupává chladem,
když v dálce zaslechne zvuk motoru. Konečně hlídka – no já jim dám, pomyslí si. Ale
ze zatáčky se vyřítí "kládaři". Hajný mává jak na prvního máje, aby upozornil řidiče, že
by rád nějakou pomoc. A skutečně, pomoci se dočkal. Vůz začíná nacouvávat k bráně a
zastavuje. Řidič vystupuje z kabiny a po pár slovech vyšplhá na kozlík auta (místo odkud se ovládá hydraulická ruka) zapíná hydrauliku k ruce na nakládání dřeva a pomalu
ji sahá přes drát, aby si hajný naskočil. Přes drát ruka prázdná, zpět ruka s hajným, který se tak dostává bez pomoci hlídky ven. Na stanovišti hlídky "Javoří Pila" nahlásil, že
je venku a propustku si vyzvedne příští den.
I přes slib, že všechno zařídí a příslušná motohlídka bude informována, rozjela se
v podvečerních hodinách akce na vyhledání hajného, který ještě neopustil pásmo za
drátem, nebo nedej Bůh, snad zdrhnul za kopečky. Již se schylovalo k tomu, že budou
informováni "kontráši" a celý případ se začne rozmazávat jako ----- po ------. Zatím
hajný přikládá ke rtům již páté pivo v místním "dřeváku" a o celé akci, která se mezi
tím rozjela, nemá ani tušení. Jen díky rozumnému uvažování a lidskému pochopení se
hajný vyhnul kárnému řízení, které mu hrozilo za překročení signálního drátu i když
opačným směrem.
Dnes se tomu hajný směje a říká, že ho k tomuto činu donutila touha po domově, a
že nápis - NEPROJDOU- byla jen komunistická propaganda.
Některé tyto příběhy byly zaznamenány z ústního podání v malé hospůdce "Pod
Smrkem".
Přejme Šumavě a jejím záhadným místům, aby si zachovala svá tajemství a krásu
ještě zelených lesů a nedovolme, aby ve jménu "zachování hodnot biotopů přírody" ,
byly tyto nenahraditelné hodnoty dány v náruč lidí, kteří si přes odpor veřejnosti uzurpují právo tuto naší společnou krásu zničit.
Antonín Gilg

Přečetli jsme …
Není krádež, jako krádež. Záleží na tom, kdo krade
V první části nedělních OVM byla mj. projednávána jako vždy, rovněž otázka státních peněz. V. Moravec požádal vicepremiérku Karolinu Peake o objasnění postoje VV
k případné blokaci schvalování rozpočtu, kdy si VV klade podmínku jednak uvolnění 9
miliard korun pro ministerstvo dopravy a požadavek na sdělení či upřesnění ministra
financí Kalouska, kde vláda vezme 2,5 miliardy v r. 2012 na krytí splátky v rámci církevního vyrovnání.
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Nejde ani tak o to, jak odpověděla K. Peake, ale jak na otázku peněz pro církev reagovala rovněž přítomná předsedkyně PS Miroslava Němcová. Ta v krátkosti objasnila
svůj nesouhlas s původní verzí církevního vyrovnání v r. 2008 (v celkové sumě přes
240 miliard korun), připustila, že došlo k jistým úpravám ve způsobu vyrovnání jak po
stránce finanční, tak majetkové a časové, avšak neopomněla zdůraznit skutečnost, že:
"To, co bylo ukradeno, zcizeno a zabaveno komunistickým režimem, musí být adekvátně a po zásluze vráceno!" Připusťme, za jisté oponentury, že má pravdu, je to také
přirozené a správné, že ukradené věci mají být (existuji-li) vráceny.
V této souvislosti mne však také napadla otázka, jak by paní Němcová hodnotila a
spravedlnosti se dožadovala v případech, které nepodobným způsobem a charakterem
probíhaly v počátku 90. let. Mám tím na mysli kupónovou privatizaci, tunelování bank,
Harvardské fondy, krachy a následné prodeje světoznámých podniků a firem, státních
pozemků, majetků a jiných transakcí, prováděné ve jménu demokratizačního procesu
v ČR. S odstupem doby je více než jasné, že tyto věci se děly nezákonně, neoprávněně,
promyšleně a cíleně ve prospěch několika desítek prominentů, jejichž jména není třeba
uvádět, neboť jsou všeobecně známa.
Mám-li se vrátit k paní Němcové a jejímu horlení za spravedlnost v případě ukradeného majetku komunisty, pak bych rád věděl, jak se postaví k témuž, což nelze nazvat
rovněž jinak, než krádež. Kromě jiného to má dva, poněkud rozdílné charaktery. Zatímco ukradený majetek ukradený komunisty "měl sloužit lidu" (protože byl de facto
zestátněn), v případě krádeží v rámci demokratizačního procesu, byl majetek ukraden
"ve prospěch jedinců". Zatím jsem neslyšel, kromě některých levicových politiků a hlasů ze strany občanů, že by se současní vládní politici rovněž zasazovali či usilovalo o
stejnou spravedlnost a odsouzení takového jednání těch několika desítek (možná stovek) úspěšných "podnikatelů" v rámci již tolik opěvovaného "demokratického" režimu,
natož o nějaké vracení zcizeného!
Vůbec mi nejde o to, abych zpochybňoval či obhajoval postup komunistů
v totalitním režimu (byť na to mám svůj názor, což snad mohu), ale jde mi především o
to, jak se hodnotí krádeže, je-li páchána za situace, která je odsuzována a krádež za situace, která nám (rozuměj politikům) vyhovuje. Notabene, jestliže jeden z nich, dnes na
postu nejvyšším mj. prohlásí, že nevidí rozdíl mezi čistými a špinavými penězi!
Nejspíše si to žádá zase nějaký časový odstup v rámci historických dějin státu, kdy
se bude opakovat totéž, co se děje nyní. Budou se vinit lidé, kteří způsobili státu nemalé
(spíše ohromné) škody, ale stejně jako jsou dnes nepostižitelní viníci z dob komunistického režimu, stejně tak budou nepostižitelní viníci současní (za demokratického režimu). Dějiny se opakují a krádež zůstane krádeží, ať je páchána za kteréhokoliv režimu
a jak se ukazuje, spravedlnost (když je zájem) je vymahatelná, nicméně nikoliv po vinících, ale po společnosti, jinými slovy po občanech, coby daňových poplatnících.
Občané na tyto velkorysé transakce doplatí dvakrát, Jednou, když byli obalamuceni a
okradeni in natura a po druhé, když tyto nepravosti hradí svými daněmi. Ti co to spáchali, nebo také ti "úspěšní", se nám, občanům vysmívají, jak jsme hloupí. A mají pravdu, bohužel.
Jiří Baťa
(podle www.blisty.cz – vv)
12

