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Pozvánka na pochod
Všem nadšencům, příznivcům pěších pochodů, ale i těm, kteří jim jen držíte palce,
na vědomost se dává, že 16. června tohoto roku se uskuteční

1. řádný pochod ŘITKA – PIČÍN, ale i opačně PIČÍN – ŘITKA
Povězme si něco o vsi, která bude cílem tohoto putování,
a to pro ty, kteří se vypraví z naší obce.
Z historie Pičína
První písemná zmínka o
existenci osady ležící 7 km
severně od Příbrami, pochází z
r.1289. Už v té době byla ve vsi
fara a kostel Narození Panny
Marie, písemně doložený k
r. 1289. Majiteli byli páni ze
Strakonic. V r. 1320 se Vilém
ze Strakonic vzdal svého práva nad tamním kostelem
natrvalo ve prospěch Strakonických johanitů a před r.
1373 přešla do jiných rukou i sama vesnice (v roce 1373
tu seděl jistý Slavimír se svou sestrou a strýcem, v roce
1393 Albert z Pičína a další, až do sklonku 15. století.
Roku 1493 získal Pičín s tvrzí Oldřich Bechyně z Lažan, jehož
rod tu pak sídlil po několik generací. Někteří z Bechyňů zastávali
v průběhu 16. století významná místa ve správě země a kraje. Již
Oldřichův syn Jan (†1547) byl nejvyšším zemským písařem, Petr
(†1561) královským podkomořím a David (†1611) hejtmanem
podbrdského kraje.
V letech 1689 až 1691 založil Jan Ferdinand Dubský nedaleko
pičínského kostela klášter s kaplí sv. Ant. Paduánského, v r.1786
z příkazu císaře Josefa II. zrušený a později zbořený. Koupil jej
potomek dřívějších dlouhodobých majitelů Pičína, Karel Bechyně
z Lažan na Hluboši. Jeho držba se ale stala pouhou epizodou,
neboť už v r.1741 tu poroučeli Hochbergové z Hennersdorfu.
Pičín nicméně zůstal součástí hlubošského panství, kde
Hochbergy vystřídal po r. 1816 kníže Otto Viktor SchönburgWaldenburg. Posledním feudálním pánem pičínských obyvatel
byl v letech 1835‒48 hrabě Ludvík de Pourtalés.

Pičín se tyčí díky kostelu

Dominantou Pičína je v jádru raně gotický a barokně upravovaný
kostel Narození Panny Marie stojící uprostřed obce, obklopený
hřbitovem s barokní sloupovou branou (1691), přenesenou z
nedalekého zrušeného kláštera. Z téhož objektu pocházejí také
sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Antonína Paduánského z roku
1708.

Tvrz přestavěná na sýpku

Významnou historickou památkou Pičína je středověká tvrz,
patrně ze 13. století, která postupným rozšiřováním nabyla
charakteru hradu. V 18. století pak přestavěná na sýpku, se
vzácně dochovaným gotickým přízemním sálem s portálkem a
původními dřevěnými, železnými pásy pobitými dveřmi. Přístup
k dvojkřídlému objektu vede z návsi od kostela Narození P.
Marie rozsáhlým hospodářským dvorem, ve kterém v minulosti
sídlilo JZD, dnes je tento areál v soukromém vlastnictví.

Slovo redakce / Fejeton
Milí čtenáři
Březnové mrazy načisto zpřevracely naše, takříkajíc obecní úmysly vyrobit a dodat vám do schránek
první letošní, a tedy jarní číslo zpravodaje. Ale takhle to svádět na přírodu se nesluší. Vlastně je to tak,
že jak rozsáhlý materiál o čističce odpadních vod i o plánované výstavbě rodinných domků – které tvoří
páteř tohoto vydání ‒ v průběhu jara doznal aktuálních rozměrů a informací, jaké by slibované březnové
vydání postrádalo.
Nechť se nám všem daří tak, aby nás přátelé chválili a ti ostatní pro nás měli aspoň slova uznání.
Vaše redakce

Svou brázdu si každý vyorá sám
ZDENĚK LEBL
Ilustrace: Barbora Humhalová
Jako kluk jsem záviděl těm, kteří si řekli: „Budu elektrikářem!“
– a ještě dnes natahují dráty. A nebo: „Budu lidem spravovat
srdce!“ – a jsou z nich kardiochirurgové. Zatímco
druzí perfektně vládli zednickou lžící nebo
skalpelem, mým oblíbeným „vercajkem“
byla rodná řeč – čeština.
Co jen jsem se pro své zamilované
kamarády napsal psaníček i
dopisů jejich slečnám… Které
pak – jak jinak – vydávali za své
city a kumšt vládnout psacím
perem či propiskou. Kasíroval
jsem za to ryze dobrovolné
naturálie, nejčastěji zaplatit
nějaké to pivko. Ale takovou,
byť bohulibou činností, se –
pravda – uživit nedá. A tak,
jak šel čas, život mi nabídl
vystřídat řadu rozmanitých
zaměstnání a každé takové
prostředí přisypávalo do mého
slovníku čím dál vzácnější zrníčka
rodného jazyka, což mi prospívalo
víc, než v dětství mému tělu nenáviděný
rybí tuk.
Ne, neagituju za fluktuaci. Ale když člověk
dlouhé roky stojí u jednoho ponku nebo nedejbože až do
důchodu sedí na stejné kancelářské sesli, to je pak život tak
trochu na jedno brdo. Jeho každodenní život se scvrkne na
formulku „mistr ve svém oboru“, a to já, maje toulavou duši,
za nic na světě nechtěl!
Dnes už na sebe můžu prozradit, že mě před půlstoletím víc
než horké sdělení, kde právě dozrávají chrupky nebo je parádní

terén protůrovat pincka, jak jsme přezdívali malému motocyklu
značky Pionýr, zajímaly zaručeně pravé pověsti i nevymýtitelné
mýty, jimiž byl opředen můj kraj pod Brdy. Tradičně je tím
„vinna“ čisovická babička, která z almárky vyňala Staré pověsti
české, památné vydání J. R. Vilímka z roku 1930.
Vedle Bivoje či Šemíka mě stejně nejvíc uchvátila
líbezná kněžna Libuše, prorok ve splývavých
šatech. Tahle vědma v mém nitru zůstávala
modlou, kterou jsem si nechal „na
někdy“. I stalo se onoho času před
léty čtyřiceti pěti, že jsem se řízením
osudu a pečlivě naplánované
náhody
ocitl
s
jakousi
Libuškou na libušínském
hradišti na Kladensku, tedy
přímo v epicentru dávných
proroctví. A zatímco Libuška
citovala útržky z poznatků
etnografie, kterýžto obor
studovala, já pro změnu
studoval její ladné křivky,
zatímco ta „druhá Libuše“ mi
byla dočista ukradená.
Od té doby vím, že žádný není
prorokem ve své vlasti ani vsi,
a to i kdyby z titulu své funkce
spoluobčanům na stříbrném tácu
servíroval svou upřímnost a doložil ji
brázdou, kterou na poli skutků za sebou vyoral…
P. S.
A co se oné Libušky týče – prorokovala mi, že si ji vezmu. Inu
– nestalo se, což je další důkaz toho, že proroctví jsou vlastně
naše zbožná přání, a skutečnost je dílem činorodých myšlenek
a příznivých okolností, milosrdného času, jakož i osobního
nasazení uprostřed všedního dne i ve dnech svátečních.

Obecní zpravodaj č. 1/2018. Čtvrtletník vydává Obecní úřad Řitka (www.ritka.cz).
Povolilo MK ČR E 12545, reg. zn. RK 1/95. 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 květnu 2018, příští pak na přelomu června a července 2018.
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Ze starostova šuplíku

CO NOVÉHO?
Od posledního čísla zpravodaje již nějaký měsíc uběhl,
takže je čas seznámit se s tím, co nového se v naší obci
událo… Letošní zima nijak nepřekvapila, mnoho sněhu
nenapadlo, takže se žádné kalamity nekonaly. Pravdou
je, že zimní údržba se provádět musela, což je pro řadu
lidí vítaný okamžik, jak projevit svá přání a názory.

komunikaci III. třídy v ulici Všenorská. S potěšením můžeme
konstatovat, že se tak 17. dubna prostřednictvím společnosti
TOP Znak - dopravní značení skutečně stalo. Doufáme, že toto
opatření přispěje k větší bezpečnosti silničního provozu v dané
lokalitě.

MGR. KAMIL ABBID
Foto: Zdeněk Lebl
Někdo říká solit více, jiný nesolit vůbec… a tak podobně. Správci
komunikace je však určeno, že má udržovat silnice sjízdné, což
jsme bezesporu v Řitce dodrželi, ačkoliv i zde byl zaznamenán
jeden epický příběh o nešťastné řidičce, klouzající se v
přívalech sněhu na hlavní silnici v důsledku špatné údržby
silnice a úklidu „hor sněhu“, které u nás údajně napadly.
Kdyby e-mail s touto stížností na úřad dorazil 1. dubna, pokládali
bychom to zjevně za apríl. Myšleno to však bylo zcela vážně...,
ale život už – pravda ‒ někdy bývá úsměvný… Zpráva však
samozřejmě obsahovala i výtku, zda posyp vytrvá na silnicích do
léta…? Ach – co odpovědět, a zůstat člověkem?

Soukromé vozy překážejí úklidu

Když už jsme u uklízení posypu, tak i zde je nutno připomenout
pár maličkostí. Úklidový vůz v dobrém technickém stavu v
blízkém okolí vlastní pouze společnost KOMWAG, odkud
bývá pravidelně nasmlouván. Pro nás zůstává problém, že vždy
čekáme na duben, až pracoviště KOMWAGu v Mníšku pod Brdy
bude mít tyto vozy k dispozici. Teprve poté je možné stanovit
termín úklidu. Bohužel po zkušenostech z minulých let ‒ kdy
stačilo pouhé oznámení o úklidu prostřednictvím SMSzprávy, se
díky ignorování ze strany řady řidičů, kteří svými zaparkovanými
vozidly na čištěných komunikacích bránily průjezdů úklidových
strojů ‒ neobejdeme bez zónového dopravního značení, tak jako
ve městech.
Toto však za prvé stojí nemalé peníze, za druhé musí být
dodrženy lhůty instalace značení s dostatečným časovým
předstihem, což kromě sladění termínů poskytnutých úklidovou
firmou a možnostmi firem instalujících dopravní značení, celou
věc poněkud protahuje… Takže k úklidu komunikací došlo až ve
druhé polovině dubna
Využívám této příležitosti požádat řidiče, aby sledovali
dopravní značení a respektovali jej! Ušetříme si všichni
navzájem zbytečné komplikace a starosti.

Zrcadlo – pověz,
kdo jede zprava či zleva?

U dopravní tematiky ještě malou
chvíli setrváme. Jak bylo v posledním
čísle avizováno, mělo dojít k instalaci
dopravního zrcadla a vyhotovení
horizontální dopravního značení
(tzv. opticko-psychologické brzdy
na křížení výjezdu ze Štěpnice na
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Zrcadlo není pro parádu – řidiči by se do něho měli dívat pokaždé

Nová čistírna roste do krásy

Rekonstrukce čistírny odpadních vod probíhá zatím dle plánu,
žádný časový skluz nebyl zaznamenán, zatím jedinou komplikací
bylo znečistění komunikací ve druhé polovině prosince, za což se
občanům samozřejmě omlouváme s tím, že by se něco takového
nemělo opakovat, neboť etapa zemních prací už v zásadě
skončila. Rozsáhlý materiál o ČOV Řitka si můžete přečíst na
následujících stránkách zpravodaje.

Neklidná příjezdová komunikace směrem od Mníšku

I přes zlepšení příchodu k zastávkám na Bučině došlo na místě
k dopravní nehodě, při které byla zraněna místní školačka
vystupující z autobusu. Nechceme se nijak zaobírat průběhem
nehody samé, nicméně nešťastná událost sama nás jen nutí k
tomu, abychom opětovně tlačili na orgány dopravní police a
SÚS, aby řešili příjezdovou komunikaci od Mníšku pod Brdy a
její křížení se sjezdem z dálnice.
I přes naše četná upozornění a žádosti o přijetí nutných opatření
byl dosavadní přístup zmíněných subjektů více než laxní. V této
souvislosti však již proběhlo jednání starosty obce s ředitelem
Krajské správky komunikací středočeského kraje, který na
základě vznesené argumentace obce rozhodl, že příslušná Správa
a údržba silnic (SÚS) Kladno, pracoviště Zbraslav, ve spolupráci
s Dopravním inspektorátem Policie České republiky (DI PČR)
během dubna a května připraví a projednají návrh opatření s tím,
že do června by mělo být provedeno. Chtělo by se říci pozdě,
ale přece! Raději se ale necháme překvapit, každopádně jednání
s dotčenými subjekty (SÚS, DI PČR, ODSK MÚ Černošice) v
této věci proběhlo dne 15. 4. 2018 na řiteckém obecním úřadě. A
v zásadě lze konstatovat, že při jednání a při místním šetření byla
většina z návrhu obce akceptována.

Ze starostova šuplíku
…nebo rošáda?

Školní děti bohužel vcházejí tak hluboko do vozovky, že je to ohrožuje

Autobusová šaráda

Rovněž bychom chtěli požádat rodiče, aby ‒ pokud to bude možné
‒ působili na děti z hlediska opatrnosti. Je totiž celkem běžnou
ranní praxí, že zejména školáci cestující do Mníšku na zastávce
Řitka-Bučina vcházejí ze zastávky hluboko do komunikace,
aby se podívali, „…jestli už to jede!“. Samozřejmě jde o děti,
takže těžko lze očekávat, že budou nehybně v pozoru vyčkávat
příjezdu autobusu, nicméně připomínat se jim musí, že do silnice
vcházet nemají a už vůbec není dobré se při tom pošťuchovat a
jinak se „veselit“.
Když už byla vzpomenuta problematika autobusů, chtěl bych
touto cestou poděkovat občanům, kteří připravili a podepsali
petici apelující na přivedení další autobusové linky a posílení
této dopravy do zastávky Řitka-Bučina. Zatím nemáme ze
strany odpovědného subjektu, tj. IDSK (Integrovaná doprava
Středočeského kraje) odpovídající výstup. Touto věcí se
částečně zabývalo pouze koordinační jednání starostů okolních
obcí, IDSK, ROPIDu, čili Regionálního organizátora pražské
integrované dopravy, a zástupců přepravce, které se uskutečnilo
v Mníšku pod Brdy a řešilo dopravní obslužnost regionu.
Čestně řečeno: po osmi letech marných bojů o zavedení linky
321 nebo i 317 přes Bučinu, jejímž jediným výsledkem bylo
zavedení rychlíkového spoje č. 320, který je sice dobrý, ale
řeší pouze ranní a odpolední špičku (navíc i po více než čtyřech
letech je mně neustále ze strany mníšeckých připomínáno, že
jsem si autobus „vytrucoval“), jsem nějaký zázrak nečekal. No…
a bohužel se ani žádný nekonal. Úspěchem petice bylo, že se
jí vážně zabývali a že stěžovatelem, resp. žadatelem, nebyli ani
obec ani starosta ‒ což indikovalo, že problém je skutečně nutno
řešit a nelze jej odbýt obvyklým argumentem ve stylu ‒„nejde
to“.

Tak třeba tuhle „třistasedmnáctku“ bychom rádi viděli i na Bučině

Nicméně řešení bylo nabídnuto „šalamounské“, a tudíž takové, o
které nikdo nestál a ani ho nepožadoval. Jedná se o to, že IDSK
má představu, že místo linky č. 321 či 317 bude posílena linka
č. 448 respektive 318. Což je řešení sice zdánlivě pozitivní, a dá
se říci, že i líbivé, ale zcela nevyhovující. Prostě vlk se nažral,
a koza zůstala celá.
Přitom za ta léta, po která usiluji o zavedení linky č. 321 či 317
na Bučinu, je k dispozici pouze informace, že zdržení, které
autobus zajížděním do Řitky takzvaně nabírá, činí cca 2 minuty.
Tato skutečnost se však ze strany dopravce jeví zásadním bodem
pro odmítání řiteckého návrhu, protože by musel přepočítávat
grafikony a měnit jízdní řády návazných spojů. Osobně jsem
přesvědčen, že se jedná o pouhou pohodlnost a navíc, kdo cestuje
autobusem do Prahy, ví, že „minuta sem ‒ minuta tam“ v běžném
provozu lítá neustále…
Pokud tedy tuto záležitost shrnu, je situace taková, že z jednání
dosud nebyl oficiální písemný výstup. S posílením spojů 318
a 448 se počítá nejdříve od září. A priori jsem toto posílení
neodmítal, každý autobus navíc je dobrý, ale upozornil jsem, že
petenty, tedy občany, kteří svůj podpis připojili na petici, takové
řešení rozhodně neuspokojí a obec rovněž i nadále trvá na svém
původním požadavku: svedení jedné z linek č. 321 nebo 317 na
zastávku Řitka-Bučina.
O dalším vývoji budeme průběžně informovat

Každý má právo
na ticho a klid!

Co se týče záležitostí, jež
mají vliv na běžný chod
života občanů, obecní
úřad na základě jejich
podnětů a stížností zahájil
přípravu nové vyhlášky
o veřejném pořádku,
která by měla jednoznačně
stanovit použití hlučných
zařízení,
resp.
stanovení
omezení hluku ve dnech pracovního
volna, pracovního klidu a o státních svátcích. Rovněž budou
upraveny některé dílčí otázky týkající se použití zábavné
pyrotechniky apod.
Všichni budou blíže informováni po jednání zastupitelstva obce,
které pracovní návrh projedná.

Některé herní prvky dětského hřiště jsou už opotřebované
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Ze starostova šuplíku
Pokud se týká opravy ulice Sportovní, tam se nyní řeší termín
s vítězem soutěže, společností Šlehofer, s r.o., to znamená tak,
aby se stavby nerealizovaly současně, neboť by se jednalo o
zbytečnou zátěž pro občany obce.
A něco líbezného na závěr? Ano – 13. června budeme, tak
jako pokaždé, vítat nové občánky, kteří s námi na Řitce budou
pobývat!

Tenhle koník sice ještě nevyhazuje, ale mohlo by se to brzy stát…

Chodníky, silnice, dětské hřiště…

Ve věci výstavby a zlepšování standardů naší vsi byla v
posledním čísle zpravodaje avizována výstavba chodníků a
oprava páteřních komunikací a revitalizace dětského hřiště. Nyní
tedy o jednotlivých akcích, kde už je možné stanovit konkrétní
termín.
Při revizní kontrole dětského hřiště bylo konstatováno, že řada
prvků již neplní bezpečnostní požadavky, takže bezpečnostní a
revizní technik navrhl předběžně jeho uzavření. Po zvážení všech
okolností zastupitelstvo přijalo usnesení problém neodkladně
řešit a rozhodlo o kompletní výměně herních prvků. Po veřejné
soutěži byla vybrána jako vítěz firma BONITA Group Service s.
r. o., která rekonstrukci zahájí v květnu. Předpokládáme, že nová
tvář dětského hřiště se bude líbit jak dětem, tak i dospělým.
Rovněž v období květen – červen se uskuteční další akce, a
tou je oprava komunikace K Varadovu a výstavba chodníku k
zastávkám U Rybníka.

Chystá se i výstavba chodníku na zastávce U Rybníka

Bez dalšího komentáře…

Předpokládáme, že vše bude probíhat bez větších obtíží,
tedy pokud opět někdo z místních „osvědčených a jediných
spravedlivých strážců obecného blaha“ opět nebude mít
nutkavou potřebu se se svými pocity a domněnkami písemně
„svěřit“ nějaké té inspekci, úřadu nebo dokonce policii. On
takový pšouk sice pokaždé vyšumí do ztracena a zůstane za ním
jen pošetilý zápach, ale poněkud „to“ zdržuje a otravuje. Jenže
takové počínání asi má být cílem…
INZERCE

Chystáte se prodat nemovitost?
Chcete ji prodat bez starostí?
Zavolejte mi, rád přijedu za Vámi.
Zahoďte své starosti, nabízím:








Profesionální zpracování prezentace
nemovitosti
Zajištění účinné inzerce na největších
realitních serverech
Férové a profesionální jednání
Právní servis přes certifikovanou advokátní
kancelář
Bezpečnou úschovu peněžních prostředků
Předání nemovitosti novému majiteli
Kompletní servis spojený s prodejem nemovitosti

Jaroslav Pýcha
& 722 490 490
Váš certifikovaný realitní makléř
Více o mně na www.jaroslavpycha.cz.
V této lokalitě hledáme:
Rodinný dům
Byt v OV s balkonem
Chatu zděnou i dřevěnou
Oprava ulice Sportovní čeká jen na stanovení termínu realizace
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Voda je život

ANEB DVA ATOMY VODÍKU, JEDEN KYSLÍKU
Takhle chemicky řečeno je to strašně
jednoduché… Ale aby se ty
spojené atomy daly pít, aby se
v nich dalo koupat, aby byly
průzračné, aby se třpytily,
v létě chladily, v zimě
hřály, aby… Vždyť
z vody vzešel život! I na
Řitce je pár domů, které
si tuhle geniální tekutinu
neužijí. Nemohou. Dokud
nezačne pracovat nová
čistírna odpadních vod
(ČOV), zvaná „čovka“. Kdy
na ní vyvěsí březovou ratolest,
že je stavba hotová, bezpečně vědí
dva inženýři – jednatel společnosti
Středočeská vodovodní a kanalizační s. r. o. David
Kunický, a taky hlavní stavbyvedoucí Libor Potenec od
Energie – stavební a báňské a. s. S tím prvním jsme
nejprve poseděli na obecním úřadě, zatímco druhý pán
na nás čekal „na místě činu“ – u čistírny samotné.
Zdeněk Lebl
Foto: autor a archiv Energie – stavební báňská
Co to pro vás znamená, když se řekne „čistá voda“?
Vodu bez příměsí a složek, které znečišťují životní prostředí
nebo můžou ohrožovat veřejné zdraví.
A když se řekne znečištěná voda?
Ta pro mě představuje vodu, která tyto složky může obsahovat.
Tak to bychom měli. Ale jak si z pohledu člověka rozumějí
tyhle dvě vody?
To je filozofická otázka. /Smích/ Ta voda si rozumí pořád stejně,
protože svým způsobem – díky životnímu prostředí a jistým

Pohled od vjezdové brány na obvodové zdivo
novostavby provozní budovy ČOV

přírodním pochodům ‒ má sama v sobě skrytou samočisticí
schopnost.
No vida – šel jste na to pragmaticky. Takže
pojďme rovnou na Řitku. Do třetice tedy: co
pro vás znamená zdejší čistírna odpadních
vod, zkráceně čovka, s přihlédnutím na její
nedostačující účinnost?
Nejen pro mě, pro naši společnost Středočeská
vodovodní a kanalizační to znamená provozní
problémy. Jak jste se sám dotkl problematiky,
stávající čistírna má nedostatečnou kapacitu,
která zdaleka neodpovídá požadavkům na
čištění odpadních vod a potřebám obce. Zejména
z hlediska množství odpadních vod.
Co to způsobuje v praxi?
Především zákaz napojování veškerých nových odběratelů
na kanalizační síť! A to do doby, dokud nebude ukončena
intenzifikace nové čovky. /Intenzifikace = zvýšení kapacity,
účinnosti, výkonnosti/
Novým zájemcům o připojení tedy bohužel nezbývá než si
počkat na dokončení stavby nové čistírny, přičemž tento stav už
trvá několik let.
Vzpomněli jsme, že voda, kolem níž stále kroužíme, by
v nedalekém budoucnu měla být bezpochyby kvalitnější, že?
Docela určitě, vždyť současný legislativní tlak na kvalitu
vyčištěné vody z ČOV je nekompromisní, protože stávající
technologie čištění je svým způsobem částečně technicky i
technologicky překonaná a neodpovídá současným požadavkům
na ni kladeným, což intenzifikace samozřejmě řeší.
Můžete čtenářům laicky přiblížit, jak?
Zejména z hlediska odstraňování takzvaných nutrientů, tedy
složek dusíku a fosforu. A právě to současná čistírna nedokázala
dlouhodobě kvalitativně zabezpečit.
Kdy se tedy občané – ať už napojení či nenapojení na

Čistírny odpadních vod před započatou rekonstrukcí
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kanalizaci – dočkají nového zařízení na úpravu, řekněme
rovnou – splašků?
Teď, v průběhu května, probíhají provozní náležitosti a během
tohoto měsíce předpokládáme spuštění první linky čistírny.
Nutno zmínit, že moderní zařízení bude dvojlinkové, takže každá
linka dokáže fungovat samostatně. Jak se budou připojovat další
odběratelé, a bude se zvyšovat množství odpadních vod, uvidíme,
jestli bude zapotřebí zprovoznit i druhou linku, ale spíše bude
sloužit jako rezerva pro další rozvoj a potřeby obce.

Přípravné práce pro realizaci nové linky, odtěžování násypu stávající
linky ČOV…

Ještě jsme si neřekli, jaká je kapacity staré, a nové čistírny…
Stávající má kapacitu 950 ekvivalentních obyvatel, zatímco
čistírna, jež je před dokončením, dvakrát 1550 ekvivalentních
obyvatel.

Mění se hustota znečištění podle jednotlivých měsíců v roce?
Tam, kde není nějaká kampaňová výroba či průmysl, který může
zvyšovat množství znečišťujících látek, tak bych neřekl. Ale
v Řitce nic takového nenajdeme, takže se dá říct, že je zdejší
produkce znečištění poměrně konzistentní.
Víte, mám na mysli nešvar vylévání použitého jedlého oleje
do záchodových mís, a tedy do kanalizace, bohužel nejen o
Vánocích.
No to jste uhodil hřebíček na hlavičku, neboť tuky všeobecně
jsou v kanalizačních systémech velkým problémem. Souvisí to
s občanskou kázní, jak se chovat v takových případech.
Každý kanalizační systém má vypracován závazný a platný,
vodoprávním úřadem schválený dokument, který se nazývá
kanalizační řád. Tam jsou uvedeny podmínky vypouštění
odpadních vod do kanalizace jak pro fyzické, tak pro právnické
osoby, tedy zejména pro průmysl a výrobu.
Upřímně řečeno – nedovedu si představit natolik uvědomělého
človíčka, kterak si nad záchodovou mísou študuje kanalizační
řád a vylévá do ní jen to, co mu dovoluje, a co ne – způsobně
odnese kamsi do jámy na zahradě…
To s vámi musím souhlasit. Na druhé straně každý odběratel,
pokud se chce chovat odpovědně k majetku obce, měl by se
s kanalizačním řádem seznámit, neboť je to veřejně dostupný
dokument a i my ho máme dostupný na našich webových
stránkách www.scvak.cz.

Ekvivalentní obyvatel je nějaký terminus technicus?
Ano. Neznamená ani tak fyzicky připojeného obyvatele, jako
spíš populační ekvivalent znečištění. Ve slovníku byste našel
vysvětlení, že je to standardní normovaná jednotka, která
vyjadřuje průměrného člověka denně produkujícího 150 litrů
odpadních vod a organické znečištění odpovídající 60 g BSK5.
Po stanovení maximálního denního množství organických látek,
které je čistírna schopna z vody odstranit a jejich přepočtení na
BSK lze snadno spočítat, pro kolik lidí je její kapacita dostačující.
Ať jsme ještě chytřejší – co je to BSK?
Biochemická spotřeba kyslíku (BSK) je údaj, který se používá
především při analýze vod (povrchových, odpadních apod.).
Udává množství kyslíku, které je třeba k oxidaci biologicky
odbouratelných organických látek obsažených ve zkoumané
vodě. Obecně platí, že čím vyšší je hodnota BSK, tím je voda z
hlediska rozpuštěných organických látek znečištěnější.

… zřízení pracovní plochy pro pohyb mechanizace
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Nově realizovaná vyvázaná výztuž železobetonové základové desky nitrifikace a denitrifikace (levá linka)

Co v kanalizačním řádu najdeme jako největšího strašáka?
Všechno, co tam nemá co dělat. Kanalizace přece slouží k tomu,
aby odváděla odpadní vody z domácností, bavíme-li se na úrovni
fyzických osob. Tyhle odpadní vody jasně definuje vodní zákon
i zákon o vodovodech a kanalizacích a jsou to vody, které mají
po svém použití v domácnosti změněnou jakost. Určitě se do
jakékoli výlevky ústící do kanalizační sítě nesmí vylévat barvy,
ředidla, odpadky nebo třeba – jak jsme už zmínili – zvýšené
množství tuků a podobné látky.
Pane inženýre, někde jsem četl, že onen navýsost výkonný
a praktický drtič kuchyňského odpadu ho přeměňuje na
báječnou potravu pro krysy, takže jim tímhle chytrým
strojkem vlastně chystáme náramnou hostinu…
Tak to máte pravdu. Krysy obecně mají rády organické zbytky.
A ten kuchyňský drtič odpadu zbytky zeleniny, ovoce, vajec a

Voda je život

A tohle už je bednění stěn nitrifikace

Zatímco tady se díváme na dokončenou Když práce pokročí - dosazovací nádrž, levá linka, vystroježelezobetonovou konstrukci nitrifikace, ná novou technologii, již čeká na „najetí“
vyklízení před montáží technologie

řady dalších potravin rozmělňuje na organický materiál, který má
dokonce své katalogové číslo v katalogu odpadů… Znamená to,
že v kanalizaci zkrátka nemá co dělat!
No jo, jenomže stačí juknout na internet a uvidíte desítku
firem, které se snaží tenhle „udělátor“ nabízet a prodat coby
praktické zařízení moderní domácnosti.
Zase máte pravdu, však si drtiče lidé opatřují, instalují a těm
hlodavcům tak servírují vydatnou stravu.
Pak se ale můžeme bavit o tom, jaké má provozovatel reálné
nástroje – a zda vůbec nějaké – jak se do takové „hříšné“
domácnosti dostat a žádat nápravu.
Nejsem pro špehování sousedských kuchyní, ale není to spíš
záležitost zdravého rozumu a bojkotování kontroverzního
drtiče?
Ono klidně na takovou domácnost může dojít! Když se totiž
vlivem rozdrcené masy ucpe kanalizační přípojka, musí se
problém řešit. A právě tehdy se přijde na to, že v domě používají
drtič odpadu. Málokdo totiž ví, že kanalizace v České republice
není na odvádění takového materiálu příliš uzpůsobena, stejně
jako komunální čistírny odpadních vod, jež nemají obvykle
primární sedimentační nádrže, kde by se takový odpadní materiál
odlučoval a následně zpracovával ve formě primárního kalu.
Hmmm, to je tedy pěkné svinstvo…
…které však provozovatelům kanalizací a čistíren z produkce
drtičů kuchyňského odpadu způsobuje problémy a zvýšené
náklady na čištění.
Tááák – a jsme u peněz! Není tajemstvím, že řada
Řitečáků za tyto služby neplatí.
Ano – to je na Řitce velký problém!!! V obci evidujeme
spoustu neplatičů vodného a stočného…
S tím souvisí upomínková i vymáhací činnost, k níž
jsme nuceni se uchylovat. Většinou jsme úspěšní až po
několikanásobném oslovení. V případě nezaplacení někdy
nastoupí možné legislativní opatření a odběratel může být od
vodovodu nebo kanalizace odpojen. Přirozeně, že o takovém
opatření jej předem vyrozumíme, jak vyžaduje legislativa.

Nemůžu se nezeptat, jestli někdy na Řitce k takové situaci
došlo?
Mrzí mě to, ale musím přiznat, že v pěti případech jsme byli
přinuceni domácnosti „odstřihnout od pramene“ i stočného!
Po takové výchovné lekci jistě rádi zaplatí, viďte?
To ano, ale pak zaplatí ještě jednou, a sice za úkon odpojení
a znovupřipojení.
Smluvní poplatek se vyčísluje dle skutečných nákladů,
přičemž minimálně činí 1210 Kč za úkon odpojení, a ve
stejné částce i za úkon znovupřipojení.
Je fenomén posledních zhruba dvaceti let, čili bazény a vše,
co s nimi souvisí, v souladu s odpovědným chováním vůči čím
dál dražší vodě?
Plnění bazénů by vždycky mělo být konzultováno
s provozovatelem, protože při odběru většího množství vody
z přípojky může dojít ke stržení usazenin z vodovodního systému.
To se projeví tak, že pokud v rámci sezonního, tedy letního plnění
se zúčastní víc domů najednou, může být dodávaná voda zkalená.
Odběratelé z toho bývají vyděšení, ale způsobuje to právě
zvýšený nestandardní odběr z vodovodu. Třebaže provozovatel
v rámci plánu údržby provádí pravidelné odkalování sítě, nelze
tomuto jevu zabránit.
Já to myslel tak, zda s ohledem na omezenou kapacitu není
krapet přebazénováno?
Není to od věci… Jestli totiž budou chtít mít bazény všichni
a všichni si je taky zatouží na léto naplnit, vodovodní systém
se kapacitně zhroutí! Akumulační nádrže vodovodů nejsou
zpravidla na bazénový jev dostatečně dimenzovány, s ohledem
na stáří vodovodních staveb, ale i norem pro jejich navrhování.
A co to udělá, když na konci léta „vyčachtaní bazénáři“
vypustí ty kubíky naprané chemií do kanalizace, pokud jimi
„neobohatí“ potok, jak to každoročně dělají mí sousedi?
A zase – kdyby tohle během dvou, tří týdnů udělali všichni, zhroutí
se provoz čistírny, protože bude hydraulicky přetížená, kapacitně
by nestačila na takové množství vody a došlo by k vyplavování
kalů, což by mohlo ohrozit příjemce vody. Zároveň nutno
zmínit, že nadměrné koncentrace chloru v bazénové vodě
mohou působit na čisticí proces ČOV inhibičně, tedy ho
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potlačovat. Opět ‒ bazénová voda není odpadní voda ve smyslu
legislativy.
Máte strach, že voda v horizontu nějakých patnácti, dvaceti
let může nebýt?
Už teď by se s ní s jakožto nedostatkovou komoditou mělo
zacházet opatrně. Existují oprávněné obavy, ostatně vidíme denně
v televizi a čteme v tisku, že se voda ztrácí. Ocitáme se v období
sucha a my jako vodohospodáři to vidíme rok od roku víc a víc, a
tak každá provozní společnost zabývající se problematikou vody,
vyvíjí poslední dobou aktivity a osvětu v této oblasti.
To by ale měla být věc i nás – odběratelů, ne?
Přesně tak, vždyť ke každému z nás se poslední dobou dostávají
nástroje na řešení formou různých dotačních programů, třeba při
využívání dešťové vody na vlastním pozemku nebo dokonce v
domácnosti.

A teď vám řeknu, co mě vyloženě štve. Nevidíte jako
vodohospodář protiklad proklamovanému šetření právě
s dešťovou vodou úzkoprsé zabetonování, nedejbože
vyasfaltování a vydlažďování i těch nejprťavějších
chodníčků, obecních plácků ve prospěch parkovacích ploch,
kam se dřív „dešťovka“ pohodlně vsakovala a pomáhala
udržovat hladinu podzemní vody, zvlhčovala vzduch v době
letních veder, zatímco z takto utemovaných ploch bez užitku
uteče do potoků, stok, rybníků, nasycená civilizačními
odpady?
Máte úplnou pravdu, je to celorepublikový problém kulturní
krajiny a zástavby a bude nutné najít nějaké nástroje, aby se
rozpor mezi takzvaně hezkou moderní vsí a zdravým rozumem
dokázal koncepčně řešit ve prospěch retence, tedy zadržování
vody.
Jenže to je běh na velmi dlouhou trať a já si nemyslím, že se
v dohledné době v myšlení lidí něco změní.
Chudák voda! Ale to už pak bude zabetonované úplně
všechno…
Tak se holt zas bude muset odbetonovávat.

Antonín Dvořák dohlíží
na denní provoz ČOV

Hlavní stavbyvedoucí ing. Potenec zase dohlíží na
stavbu nové ČOV a to za každého počasí

Od teorie v prostorách obecního úřadu jsme se přenesli
rovnou do jámy lvové. Teda aspoň podobně vypadají
vyhloubené prostory nové čistírny odpadních vod.
Tady už na nás čekal stavbyvedoucí ing. Libor Potenec,
který nás po stavbě provázel. Ale první slovo měl pořád
ještě ing. Kunický, když mne zasvěcoval do faktických,
nezřídka číselných tajů tohoto díla.

Oba nanejvýš zasvěcení inženýři – David Kunický i Libor Potenec se na
stavbě řitecké „čovky“ potkávají prakticky každý den
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Pokud na Zemi nedojde k něčemu fatálnímu, co byste přál
člověku zde žijícímu, samozřejmě z hlediska vody jako
takové?
Nic víc, než aby jí byl dostatek pro všechny, neboť je to základní
a neoddělitelná lidská potřeba. V neposlední řadě i to, aby se
v dohledné době našly možnosti, jak tuto životadárnou tekutinu
v potřebné kvalitě získávat nějakým alternativním inovativním
způsobem.

„Vidíte novou intenzifikovanou čistírnu, která bude mít kapacitu
3100 ekvivalent, což jsme si nastínili v předešlém rozhovoru,
stejně jako jsme si vysvětlili, že každá ze dvou linek může být
zapojena samostatně. Uvidíme, jestli budou muset ,jet’obě,
protože v současné době se určitý podíl odpadních vod odlehčuje
v případě srážkových událostí před čistírnou, na kanalizační síti.
Takové odlehčení do Všenorského potoka tu bylo už historicky, a
to z kapacitních důvodů. Tyto odlehčené vody monitorujeme jak
z hlediska množství, tak jejich míry znečištění. Ale to není nijak
dramatické. Samozřejmě že jakmile bude hotová stavba, která
dokáže pojmout takové množství odpadních vod a znečištění,
odlehčení se zruší a čištění veškerých odpadních vod z kanalizace
se bude odehrávat v samotné čistírně.“

Voda je život
Samá cizí slova, ale pracuje to česky!

Poslouchám a mlčím, poněvadž doposud jsem znal jen čistírnu
oděvů a ta vypadala přece jen poněkud jinak… Ale jednatel
společnosti Středočeská vodovodní a kanalizační ing. David
Kunický mě hravě dokáže přesvědčit, že o čistírnách, zejména o
té řitecké, ví opravdu všechno.
„Oproti stávající čistírně bude ta nová ve zvýšené míře odstraňovat
složky dusíku a fosforu, čili nutrienty, jak jsme si také pověděli.
Bude zde probíhat kapacitní denitrifikace, což je jeden z procesů
v koloběhu dusíku, při němž se redukují dusičnany (NO3-) na
elementární dusík (N2).
Denitrifikace je proces probíhající v tělech organismů a vedle
bakterií jsou jí schopny i některé houby.
Bude vybavena také chemickým srážením fosforu, což na staré
čistírně nebylo.“
Coby absolutní laik se ptám, jestli je fosfor takovým neřádem,
který je nutné odstranit?
„Dusík i fosfor se v podstatné míře podílejí na eutrofizaci vod,
kdy ‒ jednoduše řečeno ‒ v létě nám vody zezelenají zvýšeným
rozvojem zelených organismů, některé z nich např. sinice mohou
působit v případě koupání i toxicky.“

Většina nečistot přijde na skládku

A ing. Kunický pokračuje: „Nová čistírna bude oproti
předcházející progresivnější i v tom, že bude mít i mnohem
kapacitnější a důmyslnější mechanické předčištění (vzpomeňme
na kuchyňské drtiče odpadu), bude vybavena strojně stíranými
česly, lapákem tuků i lapákem písku ‒ to vše ve staré čistírně
nebylo. Ta měla pouze čerpací jímku, kde se tohle všechno
částečně odsedimentovalo, ale částečně pouštělo i dál do
systému. Z mechanického přečištění se těží takzvané shrabky,
z lapáku písku ‒ co jiného než písek ‒ a to se následně zpravidla
skládkuje.“
Zajímá mě, jestli se z odpadu dá vytěžit něco vzácnějšího než
písek nebo „bláto“.
„A víte, že ano? V každé čistírně vzniká významný odpad. Říká
se mu přebytečný kal, ale to už je produkt biologického čištění,
a ten se předává buď k dalšímu využití, nebo se prostě odstraní.“
Na otázku, zda se některé z odpadních složek dají degradovat
tak, aby neškodily životnímu prostředí, ing. Kunický okamžitě
odpoví, že „záleží na jejich složení. Shrabky obsahující všelijaké
papíry, hygienické potřeby, kusy plastů, dřevo a podobně skončí
buď na skládce, nebo ve spalovně. Kamenitý materiál a písky se

Eutrofizace

je proces obohacování vod zejména o dusík a fosfor. Rozlišujeme přirozenou eutrofizaci (jejímž hlavním zdrojem je výplach
těchto živin z půdy a rozklad mrtvých organismů) a nepřirozenou, nadměrnou eutrofizaci způsobenou lidskou činností.
Dusíkaté látky a fosfáty způsobující nepřirozenou eutrofizaci často pocházejí z hnojiv používaných v zemědělství a dešti
splavovaných do vodních toků (u fosforu jsou to třeba některé prací prostředky).
Důsledkem je nejprve přemnožení planktonu a také sinic (vodní květ) a posléze, po masovém odumření se projeví nedostatek
kyslíku ve vodě (zejména u dna, kde ho odebírá tlení hmoty) a následné vymírání ryb a dalších organismů.
Neuškodí, když si pro ilustraci k tomuto procesu přiřadíme obrázek, stejně jako předešlý text patřící spíš k přírodním vodním
tokům.
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rovněž skládkují. Přebytečný kal je pak zdrojem cenných látek
– fosforu, dusíku a po úpravě se dá kompostovat. Nesmí však
mít v sobě těžké kovy a pozor(!) – nesmí být infekční! To vše
se přísně sleduje, poněvadž kalů, které by neobsahovaly těžké
kovy a nebyly infekční, zase tak mnoho není… Jenže není ani
moc koncových odběratelů, kteří by kaly odebírali a něco z nich
vyráběli. Ale dají se vyrábět například kondiciované živinové
substráty.“
No a co takhle rozvážet ty kaly po polích, ptám se zjevně naivně?
„Na zemědělské půdě – to by šlo ‒ ale jsou tam tak přísné
požadavky, třeba kolik se do půdy těch nutrientů může
zapracovat, to sebou nese obrovské omezení, že se to ani příliš
nevyplatí nabízet a odebírat.“

Ve hře je i Česká inspekce životního prostředí

A teď se do hovoru přidává stavbyvedoucí ing. Libor Potenec,
když doplňuje: „Většinou se tyhle kaly likvidují na kalových
lisech a přidávají se do toho některé chemické látky, z čehož
vznikne tuhý substrát, který se skládkuje. I když kaly projdou
čisticím systémem a na konci je čistá voda, můžou v nich být
prvky nakažlivých nemocí.“
K tomu doplňuje jednatel Středočeské vodovodní a kanalizační:
„Práce ve styku s odpadní vodou může být zdrojem infekčního
ohrožení. Z toho důvodu je naše obsluha čistíren očkována proti
žloutence a musí dbát zvýšených hygienických pokynů. Navíc ‒
bez přítomnosti zástupce provozovatele nemá v areálu čistírny
nikdo co pohledávat. Je to rizikové prostředí.“
Nedá mi to se nezeptat, může-li činnost provozovatele kontrolovat
nějaký dozorčí orgán.
„Zdroje znečištění typu ČOV Řitka chodí pravidelně dozorovat
Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) cca jednou za dva
roky. Ta sleduje kvalitu vyčištěné vody nebo do jaké míry
provozovatel plní podmínky k vypouštění odpadních vod, dále
také způsob nakládání s vyprodukovanými odpady z ČOV,“

vysvětluje ing. Kunický.
Data se obsluhou evidují denně?
„Stávající čistírna měla evidenci technicky zastaralou a
omezenou. Její nástupkyně bude vybavena „chytřejšími“ nástroji,
třeba na nepřetržité sledování koncentrace rozpuštěného kyslíku
v aktivačních nádržích a bude vybavena dálkovým přenosem
poruchových stavů na dispečink. Obsluha je povinna denně vést
provozní záznamy v deníku, kam se zapisuje průtok, množství
vyčištěné vody, mimořádné činnosti, technologické záležitosti,
sedimentační zkouška kalu a jiné.“

Pár vět k Všenorskému potoku

Proto, aby si někdo nemyslel, že takzvané odlehčení před
současnou čistírnou, kterým část odpadních vod odtéká do
Všenorského potoka, je ve smyslu znečištění nějak významné,
dovysvětluje stavbyvedoucí Libor Potenec, který na stavbu
nové čistírny denně dojíždí z Kladna, kde sídlí mateřská
firma Energie. Tak tedy: „Když tečou splašky stokou a přijde
déšť, dojde k naředění splašků. A ono odlehčení je spočítané
tak, že odpadní voda se stává naředěnou. Kvalita natékajících
vod je už srovnatelná, někdy dokonce i lepší než je kvalita v
toku, a právě v tu chvíli dochází k onomu odlehčení.“
Oba pánové – ing. David Kunický, jednatel Středočeské
vodovodní a kanalizační, stejně jako ing. Libor Potenec, který
ve funkci stavbyvedoucího bdí nad novou čistírnou odpadních
vod jako by to bylo jeho železobetonové dítě, které se pomalu
zaplňuje zařízeními potřebnými k zdárnému chodu tohoto díla,
si pochvalují, že stavba „funglnové“ čovky probíhá od začátku
za plného provozu té stávající.
Ať žije čistá voda!

NEJEN KRÁLOVNIČKY OTVÍRAJÍ
STUDÁNKY
Zdeněk Lebl
Foto: archiv

Abychom do nekompromisních technických dat
předešlého čtení vnesli trochu romantiky spojené
s průzračnou vodou, připomeňme si něco málo o
tradicích, bez nichž se jaro dříve neobešlo. Kdyby se
našinec tisíckrát vzpouzel, že „s něčím takovým, co
zavání kadidlem“, nemá nic společného, nikdo a nic mu
v našem zeměpásu neodpáře, že patří do křesťanského
světa! Ale i ten se nechal inspirovat pohanskými
časy s jejich neměnnými zvyky, obyčeji, opřenými o
zákonitosti přírody.
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A právě jaro, v jehož náruči se po březnové zteči násilnického
počasí konečně necháme chlácholit, je pro starobylé tradice
našich prapraprapředků jako dělané. A otevírání studánek je tím
symbolickým klíčem k otevírání celého jara.
Takový obřadní rituál ze všech sil vrozené víry někdejšího člověka
měl zahnat tu nejkrutější, snad i ďábelskou moc tajuplných, snad
až mystických sil pramáti Přírody.

Letnice

(seslání Ducha svatého,
Boží hod svatodušní či svatodušní svátky)
Slaví se padesátý den po Velikonocích, letos tedy 20. května.
Svátek letnic pochází z židovského svátku týdnů (Šavu‘ot).

Voda je život

Královna s májkou a králenkami se vydávají mezi stavení

Lesk půvabných královniček

Však taky mezi nejpoetičtější letnicové slavnosti leckde na
venkově dodnes patří obchůzky mladých dívek řečených
královničky a „naše“ studánkové otevírání. Králky, králenky,
královničky – tak a podobně se říká družině děvčátek, která se
o svatodušní neděli vydávají po vsi. Které stavení navštíví, tam
se jistě bude dařit. Ale s prázdnýma rukama se to neodbývalo.
Březové nebo vrbové proutí, větvičky lípy, krušpánek (to je ale
milé a mazlivé lidové jméno pro zimostráz, že?) a barvínek,
čili brčál – tak zrovna tyhle haluzky lidem měly přinést štěstí a
ochránit dobytek před pohromou.
Živé proutky představují jarní přírodu a ti, co tu byli dlouho před
námi, jimi zdobili, ale i chránili své příbytky už od pradávna.
Třebas ratolest brčálu ochraňovala hospodářství před vším zlým.
Březové proutí zase zabodávali do pole, aby si zajistili dobrou
úrodu.
Královničky pokaždé mají proutky okrášlené červenou stuhou
a posvěcené v kostele – tím se prohloubí jejich magická moc.
Červená barva samozřejmě symbolizuje život. Vyšňořené jsou
do krojů, jež se dědí tak, jak dívky odrůstají, a po zbytek roku
odpočívají v truhle. Tedy ty kroje, nikoliv dívenky…

Jak je vidět, o letnicích1910
vyráželi i králové na koních

jak naivně pro mnohé adeptky jarního křepčení dnes může působit
takový obřad, byvše odkojeny nanejvýš liberálním plátkem pro …
náctileté, typu ještě nedávno všeoblíbeného „Bravíčka“, neřkuli
internetem.)
Původně pohanský rituál pak v kostele dostane požehnání od
církve. Dřívávejc – a leckde prý je tomu tak dosud – do chrámu
přiváděl královničky obecní hasič, ve vsi vážená osoba.
Když rozbřesk přivítá svatodušní neděli, královničky se vydají
mezi chalupy. Co by to bylo za královnu – ta je reprezentuje
jako jejich nejvyšší autorita – kdyby jí na hlavě chyběla bohatě
nazdobená koruna. Podle tradice jí družina pro svou paní vyráběla
ze zelených větviček a pestrého lučního kvítí.
(Přidejme doušku, že mnohé z původních kvítků od dob dřívějších
královniček se vlivem civilizačních nešvarů dostaly na stránky
Bílé knihy vyhynulých druhů – zkrátka vzaly za své… Nahradily
je, ostatně jako řadu jiných věcí – umělé květiny. Ty však mají tu
výhodu, že nevadnou a věrně mohou královničky provázet až do
důchodu…)
Hlavy ostatních královniček zdobí jednoduché věnečky
z kopretin nebo pampelišek. Vše to zobrazuje jarní přírodu a
skladba květů proto může být pokaždé jiná, protože svatodušní
svátky jsou pohyblivé a královničky vyrážejí na svou „pouť“
mezi 10. květnem a 13 červnem. A takhle zpívají: „Po louce
chodila, tři věnečky vyla, jeden sobě, druhý tobě, třetí pověsila“.
Králenským (ano – je to česky správně) krojům vévodí bílá barva
a k tomu červený doplněk, třeba květ připnutý na stuhu, věneček
zdobí celou družinu. Ale pozor – jenom čisté dívky mají právo
nasazovat si tento symbol panenské nevinnosti – jakmile dívka
o svou nevinnost přijde, věneček musí z hlavy pryč, aby bylo
místo pro čepec. (Věru, že to muselo být sousto pro obecní drbny,
když tím, že dotyčné holčiny loňský věneček hbitě vyčenžovaly za
onačejší pokrývku hlavy, vytroubily do celé vesnice, že už nejsou
panny, viďte?)

Křesťanská cenzura byla neúprosná

Prapůvod královniček sahá do nejzazších časů pohanství,

Historicky se toho mnoho nezměnilo – až na ty barevné fotografie

Věneček mezi dětstvím a dospělostí

A co dotyčných se týče – ono nejde toliko o prosby za dobrou
úrodu, jedná se i o jakýsi iniciační rituál plný zpěvu a tance, který
nejstarší dívky vymaňuje z pout dětství a otevírá jim dveře do
dospělosti. Od této chvíle se mohou cítit být zasvěceny. (Ach –

bujarého slavení jara, uctívání slunce a vody – to jen abychom
věděli, že nemáme v našem slovníku jen škaredé označení
kohosi, že kleje jako pohan.
Ale my jsme si ještě neřekli, že celou družinu vede král, onehdy
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symbolizující praslovanského boha Svarožice – toho lidé
spojovali s úrodou a uctíván byl zejména v období slunovratu.
Královna zase představuje Vesnu, bohyni jara, zahánějící zimu,
která přináší vrchovatou náruč sluníčka, fůru zeleně i nůši kvítí.
Pohanské uctívání příchodu jara se křesťanské církvi – stejně
jako dlouhá řada zvyků, obyčejů, často rozpustilých a mnohdy
tajemných až čarodějných oslav – dvakrát nelíbilo a všemožně
se snažila všechno nebožské počínání vymýtit, vyhladit z mysli
současníků. Řekněme si to takhle: zaplaťpánbůh se jí to
nepodařilo!
Ale poslechněme si, co na to Kosmas ve své kronice. „Též
i pověrečné zvyky, které vesničané, ještě napolo pohané,
uchovávali v úterý nebo ve středu o letnicích tím, že přinášeli
dary, u studánek zabíjeli oběti a zlým duchům obětovali, tyto
ohavnosti a jiné bezbožné výmysly vyplenil ten dobrý kníže
Břetislav, aby se již v budoucně nedály v lidu Božím.“ Jinak
řečeno: hezky po křesťansku jim utnout ruku, ještě lépe obě,
vypálit oči, vykleštit, na hranici s nimi…

příští rok. Košíčky darovnic jsou prázdné, ratolesti rozdány,
průvod královniček končí. Stejně pomyslně končí pomyslné
mládí krále a královny, kteří předají vládu nastupující generaci a
napřesrok budou sledovat průvod už jenom jako diváci…
Ale věřte, že to zdaleka není všechno – den královniček totiž
končí večerní zábavou s muzikou, když iniciativu přejímají
dospělí a u nejednoho oroseného džbánku piva, bez uzardění
přečasto „pokřtěného“ nějakým tím panákem domácí pálenky,
navazují nebo utužují sousedské vztahy.

Už jste to slyšeli: koláčnice, vaječnice?

A přitom i staropohanská obchůzka královniček byla a je oslavou
znovuzrození, nevinnosti a mládí. Proto se – tehdá jako dnes –
uřízne mladá břízka, která se v čele průvodu nese vesnicí.
Májek, májíček nebo taky létéčko, takhle poeticky se říká
zelenému stromku, který nese král v čele průvodu. Už od Vánoc
dívky sbírají výdumky, což jsou vyfouklá vajíčka nebo prázdné
hlemýždí ulity či jiné symboly jara a plodnosti, navlékají je na
nitě a májíčky s nimi zdobí. V průvodu jdou i dívky takříkajíc
se zvláštním posláním –
prosebnice a darovnice.
Darovnice mají v košíčku
požehnané ratolesti a ty
rozdávají
hospodářům,
zatímco prosebnice naopak
do košíčků vybírají drobné
dárky pro královnu a
její družinu. Nejmladší
jsou koláčnice, starší
vaječnice,
ale
jen
nejstarší můžou přijímat i
peníze. Jak dary utěšeně
přibývají, průvod se
zastaví uprostřed vsi,
kde král s královnou
tančí, družina zpívá
i na a rovněž tancuje a
la
a
st
o
d
lety
k se před
všichni se radují. Jak
rálovniče
Tradice k mku
á
zn
jinak?
í
n
v
pošto

A večer to roztočíme už bez královniček…

Obsahem králenských písní a celého toho jarního mumraje jsou
příběhy krále a královny nebo motivy jara. Málokdy se v lidové
tvorbě spojené s královničkami setkáme s náboženskými motivy.
Královna je nejdůležitější postavou celého průvodu – to ona
symbolizuje tajemství dívčího půvabu ve věku dospívání.
Nezpívá, nevybírá dary, ani za ně neděkuje, zato má jediný
úkol – být líbezná, skromná a tichá. Nakonec svou korunu předá
nejvyšší a nejvyspělejší dívce z celé družiny, jež bude za královnu
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Zatímco řadu studánek zasypal čas, některé se dočkaly zasloužené pozornosti

Voda uzamčená na tři západy

Nevinné mladé dívky však mívaly v době letnic ještě další důležité
poslání – čistily a dřevěným křížkem, vlastně studánkovým
klíčem, otvíraly studánky.
Někde to byla práce královniček, s nimiž jsme se právě rozloučili,
jinde šlo o samostatnou tradici. Už dávní Slované uctívali vodu
jako důležitý zdroj života. Každý rok na jaře jí přinášeli obětiny,
neboť byli přesvědčeni, že posílí přírodu a ta propukne v plné
síle.
S příchodem křesťanství studánky získaly ještě další význam
– lidé věřili, že symbolizují uplakané oči Panny Marie po
ukřižování Ježíše Krista. Proto jejich čištěním byly pověřeny
nevinné dívky, vždyť kdokoliv nečistý by mohl do studánky
přinést hřích a pohoršit P. Marii. Voda se také dostala do lidových
pranostik a úsloví: hluboká jako studna, divoká jako řeka nebo
třeba tichá voda břehy mele.
Dívky, které sedávaly u potoka a myslely na mládence, si z vody
udělaly i věštkyni, aby zjistily, kdy toho svého štramáka potkají

Voda je život

a jaká je čeká
budoucnost – pouštěly
po vodě věnečky z kvítí. Jestliže
se zasekl ve víru nebo roztrhl o kámen,
nečekalo dívku nic dobrého. A když fajnově
proplul proudem, mohla si být jistá, že ji čeká spokojený ž i v o t
s nějakým švarným (dnes bychom řekli spíš movitým) hochem.
A pěkně si zpívávaly: Vím já o studánce na zelené louce, je
v ní voda čistá, napij se má milá. A do toho recitovaly – Tahle
vodička studená je přes devět mezí voděná. Beru tě, vodičko po
proudu, ať máš celý rok vodu.

Studánky coby symbol ženské energie

Poblíž studánek stávaly pohanské svatyně, však také jako
tiší svědci minulosti působí rozvalené kameny v okolí. Mezi
nimi dlí zasuté legendy o zjeveních anděla, ale i nezbedného
čerta. Když najdeme u studánky zlatou korunku, nedotýkejme
se jí a mazejme pryč! Jde totiž o majetek hadího prince,
který se sem přišel vykoupat a my bychom ho nestoudně
rušili. Tenhle had je odpradávna symbolem životní energie,
tedy hadí síly a sexuality.

víly, rusalky a vodní žínky. Z pokolení na pokolení si lidé
předávají historky o vodopanenkách, kterým se říká bílé paní. Ve
vodě mají vystavěné průzračné křišťálové paláce, ke kterým
vedou cesty vysypané stříbrným a zlatým pískem.
Možná právě proto už naši slovanští prapředci přinášeli
studánkám obětiny v podobě jarních ratolestí, čerstvých
lístků nebo květů, které měly ještě znásobit moc vody. Ta
pak zajišťovala dobrou úrodu a posílení země.
A je to tu zase: vílám, rusalkám i vodním žínkám, které pluly na
básnické vlně, těmto líbezným bytostem z vánku, průzračného
světla a ženských způsobů a tvarů, křesťanský svět bez milosti
odebral veškerou moc a svěřil ji do opatrování Panence Marii,
svaté Anně a svatému Janu Křtiteli. Náboženství ovládlo mysl
najmě prostých venkovanů a ti ve víře v nadpřirozeno u mnoha
léčivých – pohříchu, jak dokázaly fyzikální i chemické rozbory,
vesměs i neléčivých – pramenů vystavěli boží muka, kapličky i
větší kaple.
Kdo ví – možná se dnes u pramenů oddávají modlitbám místo
rituálních zaříkávaček, ale jejich víra v léčivou sílu vody zůstává
ve smyslu přesvědčení věř a víra tvá tě uzdraví, po celá staletí
neměnná…
Proto taky voda hraje důležitou roli v pověstech a bájích snad
všech národů na světě! V některých voděnka oživuje, po jiné
se chodí jako by se nechumelilo, někde se pod vodou dokonce
i mluví…
A takových zázraků by se našlo v každém koutě, co jich na
Zeměkouli máme…
Ale ten úplně největší zázrak je ukrytý v našich vodovodních
kohoutcích. Nevěříte? Vždyť stačí jen otočit a máme plný džbán
průzračné, křišťálově čisté vody, bezúhonné a ryzí tekutiny, do
níž vložily svůj pohádkový úděl staré a dobré víly a rusalky a
vodní žínky, které nad námi ustavičně bdí.

Magická moc studánkové vody

Lidé věřili, že když vyčistí opuštěnou studánku, přivolají na sebe
štěstí, neboť jen čistá a průzračná voda má léčivou sílu. Voda
z právě vyčištěné studánky měla magickou moc, takže ji často
nosili na pole, aby ho očistila a dodala půdě sílu k dobré úrodě. A
dívky zpívaly: Zažeň smetí ze studánky, zažeň smetí jarní vánku,
ať se třpytí voda čistá, ať se třpytí na dně džbánku.
Někdy se vodou ze studánek kropil i les, aby si do příštího roku
zachoval hojnost plodů i hub a svou sílu. Kropíval se taky chlév,
aby dobytek nepřišel k úhoně.
Jinak to ani nemůže být – ke studánkám se rovněž váže velká
spousta pověr. Například od bolesti zubů si člověk mohl pomoci
tak, že poklekl u pramene, pětkrát se pomodlil a pětkrát si přejel
hřebenem vlasy. Co si přejížděli plešatí hospodáři, se bohužel
nikde nedočteme…

Vodní víly ani
rusalky si vzít
nenecháme!

Ve všech pohádkách
a pověstech vládnou
vodním pramenům

Takhle to s vílami uměl jedině kreslíř NEPRAKTA
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A přece se staví

MARIÁŠ NA ZELENÉ LOUCE
Tak bych řekl, že snad skoro všechny naše pověstné
babičky či prababičky říkávaly, že pro dobrou radu
či kvalitní výrobek rozhodně nemáme chodit ke
kovaříčkovi, ale ke kováři! Petar Veruovič, místopředseda
akciové společnosti Uni-Prag, už šestadvacet roků
podniká v oblasti realit, nemovitostí, konzultací,
územních plánů, v 90. letech minulého století pak i
restitucí. Sedíme v úřadovně řiteckého starosty, který
byl právě někam odvolán a já se ptám sama sebe, proč
ten pán naproti mně probouzí takový respekt a zároveň
důvěru? Ale tak by to přece u odborníků s patřičnou
praxí mělo být, tím spíš, že mají čtyři roky do šedesátky.
A pak to hned na mě „rozbalí“.
Zdeněk Lebl
Foto: autor
„Zdejší starosta je můj příbuzný, a když před osmi lety začal
úřadovat, zjistil, že v obecní agendě jsou jisté nesrovnalosti
související s postojem minulého vedení obce, když někdejší
starosta působil zároveň coby developer, a tak mne požádal o
spolupráci formou konzultací, analýz, poradenství apod., což
mimochodem vykonávám i pro jiné obce, právnické i fyzické
osoby“.

„Tady se má stavět prvních padesát domků,“ ukazuje Petar
Veruovič

„V důsledku téhle ne
zrovna typické situace
řada obecních ,věcí’ zůstala
neuspořádaných
a
bylo
žádoucí je dořešit.
S příchodem nového vedoucího
představitele obce do Řitky okamžitě
,vlítly’ různé developerské slupiny, které se pokoušely využít
příležitosti přesvědčit o svých aktivitách funglnové obecní
zastupitelstvo bez zkušeností ve stavebním odvětví.“
A teď už musím pokyvovat, neboť patřím do stejného ranku s
těmi, kterým nezbývá než poslouchat příslušného „kazatele“ a
čerta starého vím, o čem je vlastně řeč…
„No vidíte a možná také nevíte, stejně jako mnozí, co pocházejí
z odlišných oborů své činnosti, že je vlastně rozdíl mezi územním
rozhodnutím a územním plánem.“

Karty jsou rozdány

Developer

je vlastně investor (fyzická nebo právnická osoba),
která investuje do výstavby nemovitostí (obytné domy,
kancelářské či průmyslové budovy) včetně inženýrských
sítí a komunikací určených k jejich dalšímu prodeji nebo
pronájmu. Developer obvykle koupí nemovitost, dohlíží
na celý investiční proces od fáze projektování do ukončení
výstavby (resp. renovace) až po její prodej nebo pronájem.
Slovo pochází z anglického develop = rozvoj, zástavba.
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„Takže jsme plno restů sprovodili ze světa, ,vyčistili stůl’.
Protože tehdy platný stavební zákon nařizoval, že každá obec
musí mít do roku 2015 nový územní plán, rozjela se i jeho
příprava, místní zastupitelstvo schválilo návrh a byl vybrán
zpracovatel i jeho pořizovatel. Tím se stalo město Černošice –
odbor územního plánování, což má tu výhodu, že jde o úřad a ten
to dělá zadarmo!“
Počkejte – a kdo by to jinak měl dělat, ptám se jakožto laik.
„Existují i soukromí pořizovatelé, kteří vlastní takzvané kulaté
razítko, v úvozovkách licenci, což jsou autorizovaní architekti.
Není jich mnoho a jsou značně vytížení, třebas ti si svou práci
samozřejmě nechají zaplatit.“
A jak to dopadlo s tím územním plánem, zajímá mne.

Někdo licitovaný, jiný lízaný

„Ale ten není hotový doposud. Původní termín se několikrát
odsouval a dnes pro jeho přijetí platí rok 2022. Hlavním
důvodem byla totální přetíženost černošického odboru územního

A přece se staví
Územní plán (ÚP)

Třeba na Bučině se novým domkům daří…

plánování. Paní architektka, jež práci měla na starosti, celou akci
rozjela, nicméně otěhotněla, jenže nová síla, která ji vystřídala,
úřadovala po svém. Něco nahradila, jiné upravila, takže jsme se
dál nedostali…“
Tak tohle už známe všichni: přetrhne se původní nit, a tam, kde
se to novou naváže – i kdyby zlatá byla, to nedrží! A tudíž mě
zajímá – jak to pokračovalo?
„Jak? Jak to bývá – první paní architektka se po mateřské
vrátila a zase si vše dělala podle svého. Jen abych nastínil danou
problematiku: Třeba se předělávala různá názvosloví. Znamenalo
to, že jedna z žen bazírovala na tom, že chaty v severní části
vsi se budou nazývat stavby pro rekreaci, zatímco druhá byla
pro jednoduché označení chaty. A v tomto a podobném duchu
se nepodstatné zaměňovalo za podstatné a lítalo to sem a tam…
Pěkně podle toho, která z dam právě byla u vesla. Když už vše
vypadalo, že akce územní plán pod taktovkou původní paní
architektky spěje k zdárnému konci, náhle přešla na ministerstvo
pro místní rozvoj, náhrada za ní se nekonala, takže veškerá
agenda spadla pod paní vedoucí odboru, která je však absolutně
zavalená vším možným.

Zjednodušeně
řečeno
je určitý druh územně
plánovací dokumentace,
která si klade za cíl
racionalizaci prostorového
a funkčního uspořádání
území v krajině a jejího
využití. Je vydáván jako
opatření obecné povahy
a určuje funkční využití
ploch, regulativy jako je
výška hřebene, koeficienty
zeleně a zastavitelnosti
pozemku, velikost parcel
apod. Územní plán si
klade za cíl nalézt takové
předpoklady, které by
umožnily další výstavbu
a trvale udržitelný rozvoj
spočívající v nalezení
vyváženého stavu mezi
zájmy životního prostředí, hospodářství a pro společenství
lidí obývající dané území. Územní plán by se měl snažit
naplnit potřeby současné generace tak, aby umožnil existenci
a přežití i generací příštích.
Územní plán má různá stadia: návrh územního plánu, k němuž
občané mohou podávat podněty ke změnám ÚP, které se zapracují
k prověření nebo odmítnou jako nedůvodné.
Následuje společné jednání,
a nakonec veřejné projednání.“
Chci vědět, na jaké stanici téhle dlouhé trati se právě nacházíme?

Na „kraji“ nehrajou zrovna o dvacetníky!

„Společné jednání proběhlo. U pořizovatele se tedy sešly veškeré
dotčené orgány státní správy, které k takovému jednání případně
podají písemné připomínky a ty navíc můžou ústně odůvodnit.“
Nikdy nic nejde jako po másle, určitě se nějaká ta připomínečka
vyskytla i teď, co?
„Máte pravdu – dorazily z kraje a ty nejzávažnější spočívají
v tom, že odbory ochrany zemědělského půdního fondu a

Lomikar zůstal v pohodě…

Víte proč? Protože do roka ani do dne se nedělo „lautr“ nic.
„Mluvíme-li o letech 2016 až 2017, nezbylo nám nic jiného,
než se poradit se zpracovatelem, panem architektem Milanem
Salabou, odborníkem na urbanismus a územní plánování a
ten nám doporučil, abychom se obrátili na licencovaného
pořizovatele, jehož řitecké zastupitelstvo pak řádně schválilo.“
Tak vidíte…
„Viděli jsme! Než černošičtí novému architektu potřebné
materiály předali, uběhlo dalšího půl roku… Jestli to neznáte,
ani nechtějte! Jednou se posouvají termíny, podruhé není čas,
neustále a pořád nějaké byrokratické překážky, ale nesmírného
zrna. Už jenom samotné převzetí bylo náročné – starosta Abbid u
toho musel asistovat, zkrátka všechno na dlouhé lokte.“
Řekněme si něco o tom územním plánu, když je to taková věda,
ano?

Tady to ještě voní novotou
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A přece se staví

Ze zelených Lad je vidět i takzvanou zelenou louku…

…kde by se mělo stavět, jak ukazuje starosta obce

životního prostředí požadují některé stavební plochy vyřadit a
vrátit je zpátky do kategorie zeleň.
To se však setkalo s nesmírným odporem vlastníků a ti už zaslali
nesouhlasné dopisy s tím, že budou požadovat náhradu škody.“
Není se co divit – co pak s tím?
„V takovém případě se postupuje tak, že – pokud jde o uznatelnou
náhradu škody – bude ji muset uhradit obec a následně ji
vymáhat po krajském úřadu. Protože se odhadem může jednat
o astronomickou částku tři čtvrtě miliardy korun, snažíme se
takové situaci předejít a nedostat se do situace jako hlavní město
Praha, která válčí s mezinárodním developerem o daleko větší
sumu.“
Buďme, prosím, konkrétní – koho se takový případ týká, naléhám
na Petara Veruoviče.
Jedná se o případ v Benicích, kdy byla Sebastianu Pawlowskému
zmařena jeho investice tím, že právě byl změněn charakter
pozemků, do kterých investoval a kde chtěl vybudovat rezidenční
čtvrť. Prostřednictvím arbitráže žádá, aby mu bylo uhrazeno 2,6
miliardy korun plus úroky (denně 400 000 Kč) – viz Hospodářské
noviny 4. 9. 2017.
Tady proto radím, aby obec postupovala velice opatrně, protože
současné zastavitelné plochy jsou „stavební“ od roku 1999 –
podle Změny ÚP č. 4, takže je zřejmé, že každý vlastník bude
jednou stavět. Nám se od r. 2010 do současnosti podařilo stavění
zadržet, ale nejde to donekonečna, nelze postupovat nezákonně,
spíš bych v těchto případech vždy volil cestu dohody oboustranně
přijatelných podmínek, a tak si developera „svázat“ například
plánovací smlouvou.“

Za dobrotu na žebrotu

„Zdviženým prstem krajského úřadu nejsou dotčeni jen
developeři, ale i soukromé osoby, které na Řitce žijí – třeba
pánové Pospíšil a Jaroševský, kteří mají pozemky nad zámkem.
Přitom když obec potřebovala uvolnit pozemek dejme tomu pro
zastávku autobusu či pro jiné účely, byli to právě oni, kdo jí vyšli
vstříc za symbolickou korunu! A teď by se jejich komerční záměr
měl znehodnotit?“
Vždycky je ale nějaké řešení, ne?
„Ve spolupráci s pořizovatelem architektem Zdeňkem Kindlem
jsme obešli příslušné odbory na krajském úřadě, abychom
zjistili, že jsou vázány nařízením diktujícím, že co je nad deset
hektarů, musí se k tomu vyjádřit ministerstvo. I tam jsme byli,
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Ale staví se – třebas nám ve výhledu brání čerstvé listí na stromech – dokonce i mezi chatami…

jenže problém je v tom, že sice někomu vyřadit ze zastavitelné
plochy pozemek zpět do zeleného podle zákona lze za náhradu,
ale musí být splněna podmínka, že v uplynulých pěti letech na
těchto pozemcích k ničemu nedošlo.“
Takže žádné územní řízení, stavební řízení a tak podobně, jestli
tomu dobře rozumím?
„Přesně tak, také žádné studie, konkrétní projednávání… Tento
termín vypršel 31. prosince minulého roku.“

Teda sídliště ale fakt ne!!!

Máme tady vlastníky – konkrétně firmu MQM, jež u nás vlastní
takzvanou plochu A, která si v tomhle termínu stihla zažádat o
parcelaci pozemků, výstavbu inženýrských sítí a komunikací a
územní řízení jim běží. Současně se obrátili na obec, že budou
chtít připojit na vodu, elektřinu, veškeré sítě, vyřešit komunikaci,
parcelaci a všechny náležitosti, jaké s tím souvisejí. Původně
ovšem předložili studii, která byla zcela neakceptovatelná, neboť
chtěli stavět i na nezastavitelných plochách, rádi by tam bývali
měli řadové domky, bytové domy atd, atd.“
Trochu divočina, co?
„Vždyť jsme to taky všechno zamítli a v podstatě tohohle
developera v úvozovkách donutili, aby si podal takový návrh
k územnímu řízení a takovou studii na využití zastavitelných
ploch, která přesně odpovídá návrhu územního plánu.“
Takže žádné sídliště…
„Pouze soliterní stavby, maximálně nějaký ten dvojdomek. Pro
obec jsme tam vybojovali 3 rekreační nebo sportovní plochy,
lokalitu pro občanskou vybavenost, každoroční příspěvky na
obecní akce – Řitecký pěší pochod, den dětí, vánoční zpívání,
sportovní akce apod., dále i příspěvek na rozvoj infrastruktury,
který pro celé to území činí deset milionů. V první etapě jsou
to zatím miliony dva, které by měla obec obdržet ještě letos.
Všechno jsme podmínili uzavřením plánovací smlouvy, v níž se
obec i investor navzájem zavazují, že budou dodržovat stanovená
pravidla a toto se již podařilo schválit.

Padesát domků pro začátek je až dost

Říkáte plánovací smlouva – to je další terminus technicus, který
mi nic neříká…
„Je to oficiální pojem ze stavebního zákona, jediný a správný
postup, kde se stanoví kdo, co, komu, za co.
A tahle smlouva je, aspoň doufám, závazná.

A přece se staví
„Ta je velice závazná,“ ujišťuje mě s úsměvem Petar Veruovič.
„My jsme však pro jistotu připravili i zástavní smlouvu, takže
kdyby ji firma nedodržela, pozemky, které musela dát do zástavy,
by jí propadly. A to vše v hodnotě cca 15 milionů korun! To
odpovídá hodnotě infrastruktury, kterou ve vsi mají vybudovat.
Jak velký objem staveb obnáší první etapa, vyzvídám.
„V první fázi počítají s výstavbou padesáti rodinných domů,
přičemž součástí zmíněné plánovací smlouvy je zakomponování
návrhu územního plánu, který je ‒ jak jsme si už řekli ‒ ve stadiu
po společném jednání, kde je takzvaná etapizace (rozčlenění
projektu na fáze, jednotlivé etapy, dílčí kroky). To je vůbec to
nejdůležitější, co se nám podařilo prosadit.“

Ale co když se „kraj“ vzepře, provokuju.
„V tom případě by hrozily náhrady škod a obec má už jen jedinou
možnost – takzvaně ten územní plán neschválit a projednávání
ukončit. Podle velké novely má čas do roku 2022, takže
nejrozumnější by bylo nechat to na příští zastupitelstvo, ať se
s tím popere ten, kdo bude v obci rozhodovat.
Jenže pořád nad námi visí Damoklův meč – víte, zeptal jsem se
příslušné vedoucí odboru krajského úřadu, zda mají rozpočtovou
rezervu ve výši tři čtvrtě miliardy na pokrytí zhovadilosti,
kterou vymysleli. No – nemají… Nemají ani na protipovodňová
opatření, nemají na boj se suchem, zkolabovala řešení dopravy –
chybí koordinace kraje i města Prahy a dopravních staveb.“

A tady máme onu louku vysoko nad zámkem u lesa, kde by se mělo prvně
stavět – a hezky zblízka!

„Taky je pravda, že rozličné ekologické a vůbec ,zelené’ skupiny
navenek působí líbivě, neboť svými prohlášeními dávají najevo,
že chtějí, aby bylo naše životní prostředí pěkné, nedotčené – ale
tím zabraňují realizovat řadu dopravních staveb.
To však ve svých důsledcích přetěžuje komunikace nižších tříd,
přináší hluk a prach do menších vsí, kde jsou z toho lidé doslova
nešťastní!
Jiné skupiny zásadně protestují proti výškovým budovám,
protože to podle nich hyzdí krajinu a nehodí se to kvůli zakrytí
výhledu. Jenže proti tomu můžeme nabídnout tvrzení, že
jde o málo efektivní využití toho či onoho pozemku a tlak na
rozšiřování zastavitelných ploch, a tím ubývání zeleně. Ale to
oni taky nechtějí… Z jejich pohledu je výsledek takový: nechtějí,
aby se stavělo, nechtějí, aby se rozšiřovaly zastavitelné plochy,
v žádném případě si nepřejí výškové budovy. A co je skutečným
výsledkem tohoto postoje? Že jim občané můžou poděkovat za
to, že se dneska v Praze běžně prodává jeden metr čtvereční bytu
za sto tisíc korun!!!
Ano – právě tihle ,dobráci’ stoprocentně můžou za to, že ceny
takhle raketově vylítly. Protože jakmile někde existuje převis
poptávky nad nabídkou, cena okamžitě vyletí nahoru. A je jedno,
jestli jde o pohonné hmoty nebo reality.“

Zelení na nás hrajou betla

Když jsou v banku zkušenosti, vítězství je na dosah

„Současný územní plán tak, jak platí, je bez jakýchkoli regulativ,
takže si téměř každý může postavit, co chce a kde chce. Obec ho
může ,držet’ jedině připojením na vodu a kanalizaci.“
Další divočina – aspoň podle mě…
„Však taky tím, že jsme developera donutili akceptovat ještě
neschválený územní plán, který výrazně všechno oklešťuje, ona
etapizace rozprostře zamýšlenou výstavbu do dvaceti let! To
obci ulehčí, přičemž o nasmlouvané finance nepřijde a všechno
to hezky půjde ,na pětkrát’. Znamená to, že zátěž pro lidi, která
vždycky provází každou stavbu, je snížena na dvacet procent. To
skutečně považuji za největší úspěch jak návrhu územního plánu,
tak i plánovací smlouvy. Že totiž takhle významného developera
jsme donutili, aby platil, i když ty stavební pozemky už má, aby
se nerozšiřovaly – protože mají i nestavební pozemky, aby tu
výstavbu rozprostřel do dvaceti roků, což pro něho znamená
oddálení příjmů. Za sebe jsem rád, že jsem využil čtvrtstoletí
developerské praxe, neboť vím, co se dá akceptovat, a co už ne,“
nepokrytě zálibně se za brýlemi usmívají oči Petara Veruoviče,
který za Řitku – jak můžeme vidět – bojoval v plné polní!

Na čí straně je poslední štych?

Jestli jsem to dobře pochopil, jsme za půlkou, odhaduju.
„A odhadujete dobře, čeká nás tedy ono veřejné projednání, kde
je víc prostoru pro občany i právnické osoby, zkrátka pro ty, kteří
jsou vlastníky. Dojít k němu může, až skončí dohadovací řízení
s krajským úřadem, kam jsme poslali dopis o sporném vyjmutí
některých ploch z původního projektu, které by mohly spustit
ohrožení náhradami na úkor obce. Na tahu je krajský úřad.
Ideální by bylo, kdyby se stávající obecní zastupitelstvo dočkalo
zadostiučinění akce, kterou takříkajíc rozjelo…“

Kdepak by si spolumajitelka tohoto řiteckého zámku – jediná žena, která
vyhrála Velkou pardubickou steeplechase – dokázala představit, že nad
jejím aristokratickým sídlem jednou bude stát řada domků?

Falešní hráči nevymřeli

Zkusme nějaký příklad, zajímám se.
„Prosím. Mám na stole projekt malého bytového domu o
pouhých jedenácti bytech v pražských Strašnicích, který byl
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A přece se staví / To to letí – už je nám…
postaven na tom, že čtvereční metr nových bytů budeme prodávat
za pětačtyřicet tisíc korun. Jeden soused ale využil všechny
dostupné páky a devět let mi blokuje stavební řízení. Zrovna
nedávno se nám vysmíval, že nám stavbu zastavil. Kromě toho,
že jsme mu namítli, že úřad jí přece jen může povolit, zároveň
jsme mu poděkovali, že díky jemu a jemu podobných teď máme
šanci obdržet zmíněných sto tisíc za metr!“
Ale to zas může být na léta…
„Nene – už minulý týden dorazila zpráva do datové schránky,
že územní rozhodnutí bylo vydáno. On se samozřejmě odvolá,
ale to jen pro ilustraci, abyste věděl, jak to chodí. Nakonec, jak
vidíte, se stejně všechno obrátí proti lidem, kteří netrpělivě čekají
na bydlení. Neustále narážíme na nevhodná, nekompetentní
protilidová opatření.
A víte, co je úplně zhůvěřilé, že se vám – ať už na Řitce či
v Praze – do úředního řízení může přihlásit pán z Karviné a
pokud ho úřad uzná za účastníka, klidně bude podávat různé
námitky. Máte všelijaká sdružení a spolky, které si najmou
mimořádně kvalifikované právníky s praxí ve stavebním právu
a ti vám po léta nabourávají stavební řízení tím, že se budou
donekonečna odvolávat. A teď poslouchejte: takovýhle právník
si za takovouhle prácičku vezme i tři sta tisíc!“
Proboha, kde na to berou prachy?
„To vám zodpovím úplně jednoduše. Masově se přihlásí do
obdobných řízení a pak se v uvozovkách nechají vyplatit za to,
že ty námitky stáhnou zpět. Takže ono to často není ani tak o
dobráctví a boji za panenskou přírodu, ale prachsprosté chytráctví
a bezpracné vydělávání peněz prostřednictvím obcházení,
dokonce zneužívání zákonů.“

Žádné eso v rukávu. Skutečný trumf!

Podivní profesionálové, že?
„On je to zkrátka pro některé lidi životní styl. A často odrazový
můstek při vstupu do politiky, kde se suverénně pohybují
výtečníci, kteří si v reálném životě sotva dokážou vydělat. Skrze
žvanění se jim někdy podaří dostat se do ,komunálu’, se štěstím
nebo díky známostem i do vysoké politiky.“
Vraťme se raději „dolů“ na Řitku.
„Nejsem proti. Abychom to tedy shrnuli, současný stav územního
plánu považuju za velký kompromis nad bezmála osmiletou
prací, nad níž se zamýšlely štáby architektů, proběhla posouzení
možných vlivů na přírodu, od vodních toků až po ovzduší, a to
absolventy fakulty životního prostředí. Ve hře je nejen mnohým
známé vyhodnocení pod označením EIA, ale ještě vyšší SEA, čili
ochrana ovzduší, vod, přírody, ochrana proti hluku a vibracím,
nakládání s chemickými látkami a odpady, toxikologie životního
prostředí.“
A Petar Veruovič se smíchem dodává: „To se začíná od prvohor,
jaká je tady geologie, vypočtou se všechny možné vlivy…
Naštěstí se tu v jednaosmdesátém uskutečnily průzkumné vrty
pro možnou stavbu jaderné elektrárny, takže je to zde geologicky
dostatečně zdokumentováno. Víme, že ležíme na naplaveninách,
konkrétně na slídnato-křemenné břidlici, jinak řečeno na svoru.
Věřím, že se stavět začne, navíc za podmínek, jež jsme dojednali a
které jsou pro obec více než snesitelné, dovolím si říct výhodné.“
A to je ten největší trumf!
Odborníkům je dobré důvěřovat. Petaru Veruovičovi, s nímž
jsem si povídal, na vážnosti přidává i skutečnost, že dlouhá léta
působí rovněž jako přísedící u soudu.

NAROZENINY oslavili tito naši občané:
V LEDNU

ÚNORU

V BŘEZNU

Jiřina Srpová – 8.1.1929
Ladislav Rosol – 15.1.1931
Vladimír Novotný – 20.1.1948
Arnošt Kimla – 5.1.1953
Ivana Tóthová – 5.1.1953
Michal Sviták – 8.1.1953
Alena Dvořáková – 25.1.1958
Václav Mašek – 16.1.1963
Ing. Ivana Černá – 5.1.1968
Monika Mašková – 8.1.1968
Renata Michlová – 12.1.1968
MVDr. Roman Vyvlečka – 22.1.1968
Dr. Vladimír Sychrovský – 29.1.1968

Alena Brabencová – 21.2.1943
Vladimír Rezek – 19.2.1948
Josef Vaňásek – 4.2.1953
Ing. Svatopluk Mikuška – 16.2.1953
Anna Kopecká – 25.2.1953
Jana Hýsková – 2.2.1963
Tomáš Vinc – 16.2.1963

Jaroslava Dostálová – 23.3.1936
Ludvík Filípek – 22.3.1943
Jaroslava Filová – 9.3.1943
Věra Kočová – 29.3.1943
Růžena Turková – 3.3.1948
Vlasta Svatošová – 30.3.1948
Václav Karban – 27.3.1953
Miloslav Zobánek – 29.3.1953
Marta Kadlecová – 11.3.1953
Alena Spišiaková – 6.3.1958
Hana Milerová – 8.3.1958
Pavel Fáček – 1.3.1963
Miroslav Dvořáček – 24.3.1963
Barbora Hošková – 5.3.1968
Anna Filová – 8.3.1968
Renata Jansson – 27.3.1968

VŠEM OSLAVENCŮM UPŘÍMNĚ BLAHOPŘEJEME!
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Inzerce
BEZ KOMENTÁŘE

Odpady
svoz
likvidace
odpadkové koše
zanáška popelnic
kontejnery

Čištění
chodníky, ulice
zimní údržba,
posypy
samosběry, mytí
ruční metení
odstraňování
graffiti

Zeleň
zahradnické práce
sekání trávy
údržba mobiliáře
plnění bazénů
ostatní komunální
služby

Perucká 2542/10, 120 00 Praha 2, tel.: +420 236 040 000, fax: +420 236 040 003
komwag@komwag.cz, www.komwag.cz
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Tip na výlet

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, ti z nás, kteří to tu třeba ještě příliš
neznáme, na krátký, zato nevšední výšlap okolím Řitky.
Zdeněk Lebl
Foto: autor

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.

Kytínská louka – trampů ráj

Tím spíš, je-li bez mráčku, necháme se ze zastávky na strakonické
silnici odvézt nejprve autobusem 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.
Stojíme u rybníka obklopeného domky, jimž vévodí gotický
kostel Nanebevzetí Panny Marie, a klidně můžeme přemýšlet,
kde se vzal název 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…

Kytín

Kytínský kostelíček Nanebevzetí P. Marie našel zrcadlo v letošním
březnově mrazivém jaru dokonce v zamrzlé hladině…
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První písemná zmínka pochází z roku 1321 a třináct let
nato už ves patřila královské koruně. Avšak od roku 1503
až do roku 1848 byl Kytín v majetku šlechtických rodů,
jimž patřil blízký Mníšek pod Brdy.
Od 20. let minulého století vznikaly v okolí jedny

Tip na výlet
z prvních trampských osad v Čechách – nejznámější
je Kytínská louka. Před 2. světovou válkou tu postavili
několik bunkrů, patřících k opevnění Pražské linie.

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 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!

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.
Nic nám nebrání vejít branou s mřížemi a kamennými pilíři
s vytesanými „ostražitými“ lvi. Jak nás dlážděný most přivádí
k vlastní zámecké barokní bráně, hluboko pod námi neúnavně
vlhnou značně studené, ve skále vytesané sklepy, pocházející
z prvotních dob tvrze. Bránou s bohatě členěným portálem
projdeme s laskavým svolením plastik dvou Atlantů na čtvercové
nádvoří s arkádami, ozdobené slunečními hodinami z roku 1756.
Ačkoli autor tohoto textu chodil od šesté do deváté třídy v Mníšku
do školy, nikdy na zámku nebyl. Ani nemohl, neboť skutečný
drahokam z architektonického náhrdelníku středočeského
kraje byl v roce 1945 vypleněn sovětskými vojáky, a o to,
co osvoboditelé nespálili a nerozkradli, se postarali místní
nenechavci…
Zámek byl konfiskován komunistickým režimem a ve správě
ministerstva vnitra, které tu mělo archiv, byl ještě před sedmnácti
lety. Protože je od roku 2000 spravován Národním památkovým
ústavem, můžeme si jej po rozsáhlé rekonstrukci konečně
prohlédnout. Vystoupejme tedy do prvního patra a oddejme se ve
dvou prohlídkových okruzích expozici života drobné šlechty na
počátku 20. století.

OSVÍCENÍ ARISTOKRATÉ

Mníšecký zámek je otevřený. Stačí jen vejít…

Honosné sídlo na skále

Chvílemi se sice s námi terén naklání, navíc překračujeme
obnažené kořeny statných listnáčů, ale kamenitá pěšina si nás
předá od jednoho rybníka k druhému, tentokrát Prostřednímu. Na
hrázi, která odděluje jeho vodní plochu od jiné – patřící třetímu,
Zámeckému rybníku – se potkáme se žlutou značkou.
Po čtyřech kilometrech od kytínského kostelíku staneme „tváří
v tvář“ třívěžatému raně baroknímu zámku, který trůní nad vodní
hladinou a široce hledí do dáli…
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

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.

Kaple ukrývá Škrétův originál

Vstupním schodištěm zámku, provázeni portréty rodu Kagerů
ze Stampachu, kteří tu také byli pány, přicházíme do zimní
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Kaple ukrývá obraz barokního mi- V dětském pokoji se to muselo ležet!
…notabene v takovéhle parádní zavinovačce
stra Karla Škréty Sv. Servác se sv.
Athanasiem hájí církev proti blu- jídelny, která dnes slouží
dámského salonu. Galantní scény na stěnách nás přenesou do
dařovi Ariovi
jako svatební síň. Původní sedmnáctého století…

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 bludařovi Ariovi. Vyřezávané lavice jsou důkazem vyspělé
barokní práce staré tři sta čtyřicet pět roků.
Supraporta nad dveřmi jídelny – tak se nazývala štuková nebo
malovaná výzdoba – znázorňuje rodové sídlo Kastů v rakouském
Linci. Se supraportami s rozličnými motivy se na mníšeckém
zámku potkáme vlastně v každé komnatě. Také v přípravně,
jejíž využití připomíná vestavěný příborník, který vyniká mezi
stěnami, pestře pomalovanými květy a ptáky.

Ze snění nás vytrhne až hlas průvodkyně v zámecké knihovně,
obsahující na dva tisíce svazků původního knižního fondu! Pod
klenutým stropem vyzdobeným Venuší a Marsem si musíme
připadat jako součást stylizované vesmírné alegorie.
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…

Moderní zámecká domácnost

Z úplně jiného těsta – neboť se ocitáme v opravdové domácnosti
rodiny Kastů – je druhý návštěvnický okruh, který nás zavede do

Eleganci střídají knihy

Velký společenský salon, který září blankytně polstrovanými
křesly a pohovkami, patří k nejprostornějším pokojům.
V sousedním hodinovém salonku v jihovýchodní věži se nám
prostřednictvím výstavy hodin připomíná pomíjivý čas. Nicméně
ten, který máme vyhrazen bez nadsázky mníšeckému baroknímu
pokladu, tedy zámku, využijeme i tak, že se skrze kuřácký, s
klenutým stropem s původní štukovou výzdobou, přesuneme do

Kokrhal jenom k snídani, nebo i Panenka není na hraní. Přikrývalo
k obědu?
se jí jídlo, aby nevystydlo
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Mobil na zámku sice ještě neměli, ale mobilní nočník ano…

Tip na výlet

Nejdřív si všichni pěkně zahráli…

soukromých místností, v nichž
poslední majitelé mníšeckého
panství každodenně pobývali.
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, gramofon. Jestliže na
zámku mysleli na přenosný
nočník i s víkem, měli tu už
splachovací záchod. Nejen
koupelny jsou zařízeny do nejmenších detailů. V dětských
pokojích se rozzáří oči současných dětí – takové hračky
aby dnes pohledal. Panenky i
panáčkové posedávají na bíle

…aby se poté pánové odebrali do Takhle nějak čertík čmajznul čtvrkuřáckého salonu
tou věž zámku!

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

JARNÍ VYMALOVÁNKY PRO MALÉ I VELKÉ
Ilustrace: Barbora Humhalová
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Dvořákova zamyšlení

ÚVAHY A VZPOMÍNÁNÍ

Tak tohle je u nás už jen idyla dávných věků

Je škoda, že člověk začíná naplno vnímat a vážit si té krásy
a života kolem sebe teprve až s příchodem stáří. Zjišťuji, že
můj milovaný kraj se postupně mění. Pomalu s během času
se ze mne stává pamětník, a tak mohu porovnávat a všechny
změny dobře vnímat ‒ ale velice těžce se s nimi vyrovnávám.
Pozoruji, že lidé ztrácí lásku ke svému kraji, ať už jsou to
rodáci, nebo ti, kteří se přistěhovali a postavili si zde své
rezidence. Osud této krajiny je příliš nezajímá.
ANTONÍN DVOŘÁK
Foto: archiv
Většina z nich je zaslepena touhou po majetku a penězích, a
často, aniž by si to uvědomovali, ničí kolem sebe vše krásné,
bez jakýchkoli zábran a soudnosti. Pole v našem kraji, která
poskytovala mnoha předchozím generacím vše potřebné
k obživě, a tudíž i k životu, dnes leží ladem… Jsou z většiny
zarostlá pýrem a bodláčím, nebo se na nich pěstují plodiny, které
nemají pro nasycení obyvatel prakticky žádný význam. Většina
z nich čeká na rozparcelování a odprodej. Prodávající, ale i kupci
se těší, jak zbohatnou. Nikoho nezajímá, čím se budeme živit,
až všechna úrodná pole budou zastavěna, a doposud milostivě
otevřená ruka trhu dovážející potraviny z území ležících mimo
náš stát, se najednou z nějakých důvodů zavře.
Kde je ten starý potok?
Lesní porosty zde začínajících brdských hřebenů, které se klenou
nad naší obcí, jsou devastovány silnými větry (patrně změna
klimatu), ale i těžbou bez jakéhokoli citu a znalostí, a dříve
krásný les se pomalu mění ve vyschlou holinu ‒ a je za tím zase
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jenom touha po penězích. Ze Všenorského potoka protékajícího
k řece Berounce nádherným zalesněným údolím plným skal, se
vzácnou květenou, se nedostatkem vody proudící z okolních
lesů, ale i napojením čističek odpadních vod, bez kterých by
často v potoce ani žádná voda netekla, stala páchnoucí stoka
zaneřáděná všelijakým haraburdím, které doma dosloužilo a
stalo se nepotřebným. Je to zásluhou některých občanů obce, ale
i chatařů, kteří si tak „zkrášlují“ okolí svých chat. Přitom je dnes
možné veškeré odpady legálně likvidovat.

Kondenzační páry spalin z letadel jako křižáci protínají skrznaskrz naši
oblohu

Kyslík zmírá na úbytě
Jsou zde, ale i jiné problémy, o kterých se dá říci, že jsou
celosvětové. Kdykoliv zvednete hlavu a vzhlédnete k jasné
obloze, k té nádherné modré klenbě s plujícími modrými mráčky,

Dvořákova zamyšlení

Kosu při žních bylo nutné brousit každou chvíli

Kdo měl koně, oral jimi…

A tady už jsou ony letní stavby – panáky s čerstvě posečeným a voňavým
obilím

…jiný si musel vystačit s kravkou

vaše oči napočítají v kteroukoli chvíli nejméně šest prolétajících
letadel. Kondenzační čáry spalin vycházejících z jejich obřích
motorů vytvářejí na obloze nepřirozená oblaka a tyto spaliny se
tak s naší lidskou pomocí dostávají do míst, kde nejvíce škodí a
kam by se vůbec nikdy dostat neměly. Lidé už nechtějí chodit
pěšky a silnice jsou přecpány automobily, zejména ve městech,
kde není možno ani pořádně zaparkovat.
V Praze je k cestování možno použít městskou hromadnou dopravu,
zvláště metro, to je ale pro většinu řidičů aut pod jejich úroveň.
Uvažují tak, že ten, kdo používá městskou dopravu, je „socka“.
Tento název je v dnešní době hodně rozšířen a znamená urážku
lidí, kteří cestují hromadnou dopravou, že jsou sociálně slabí. A tak
zatímco tento „socka“ přejede Prahu metrem za půl hodiny, řidičům
aut stojícím v kolonách, to v dopravní špičce trvá mnohonásobně
déle a při tom jejich auta vychrlí z výfuků spoustu škodlivých
spalin, které potom všichni dýcháme!

Často mě napadá otázka, jaké množství kyslíku, plynu nezbytného
pro naše žití, dokáže příroda na naší zemi vyprodukovat a kolik
ho my lidé i se svými čertovskými vynálezy spotřebujeme?
Myslím, že tyhle dvě veličiny nevycházejí v dnešní době pro nás
lidstvo moc příznivě. Žádný statistický výpočet na tohle téma se
mi nepodařilo nalézt, ačkoli by to v „počítačové době“ neměl být
problém. A tak se ptám, proč asi?
Ve víru doby romantice odzvonilo
Po zamyšlení se nad těmito popsanými problémy dnešní doby se
v mé mysli vynořují vzpomínky na mládí a je mi líto, že některé
moje prožitky navěky zmizely anebo pomalu mizí v propadlišti
času a já, a ani lidé z generací příštích, už nebudou mít možnost
je prožít.
A tak za sebe mluvím i k tobě, milý čtenáři: Zmizela i ta opojná
vůně čerstvě rozorané země, kdy sedlák kráčející v brázdě vedl
svou silnou rukou radlici pluhu taženého krásnými koňmi, kteří
byli jeho láskou a pýchou. Pro tvoje oko už není potěšením
pozorovat lesk čerstvě přeorané země, která se právě odlepila od
radlice pluhu.
K tvému sluchu dnes jen stěží dolehne zpěv skřivanů, třepotajících

se na modré obloze prozářené
letním sluncem nesoucím se nad Les býval zahalený mlhou, jaká
polem, na kterém se jako mořská se už víckrát nevrátí!
hladina vlní ve vlahém větru
zlaté klasy dozrávajícího žita. Tvůj čich už neovane vůně právě
pokoseného obilí svazovaného do snopů, a tvé ruce nevytvoří ze
snopů ty krásné stavby léta, nazývané „panáky“, které zdobily o
žních pole.
Tvé bosé nohy nezkropí, nesmáčí kapky rosy při ranním běhu
letní loukou za čarokrásnými motýly, vznášejícími se nad
pestrobarevnými lučními květy a vysokými stébly trav. Tvé ruce
už nesvážou kytici z tohoto barevného a vonného lučního kvítí.
Stěží půjdeš časně zrána měkkým a vlhkým mechem hustého
smrkového lesa, zahaleného ranní mlhou, abys tu zapomenul na
veškeré dění, propadnul houbařské vášni a nasbíral svůj proutěný
koš plný hřibů či křemenáčů. Tvá ústa už nikdy neochutnají
studenou, křišťálově čistou vodu ze studánek skrývajících se
tajuplně v malebných zákoutích milovaného kraje. Prsty tvých
rukou už neuloví rybu ani raka ukrytého v kořenech pod břehem
Všenorského potoka. Tvé oči už neuvidí za vlahého letního
podvečera ‒ kdy kraj a příroda kolem tebe pomalu usíná ‒
tajemná zelenavá světýlka „svatojánských mušek“ a jejich tichý,
klikatý let mezi stromy nad zurčící vodou potoka, vonícího
přicházející nocí.
Měj proto stále ve své paměti to, co velká část lidí přehlíží a o
čem nechce ani slyšet, a ani o tom mluvit…
Příroda bez Tebe může být, může se jí bez Tebe dařit i lépe.
Ty bez přírody zemřeš!!!

Takováhle záplava lučního kvítí se také jen
tak nevidí. Možná, že na ní stojí dům a majitele nezajímají něčí vzpomínky…

…ani to, že se tudy proháněly stovky, tisíce modrásků
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Jarní mňamka
VAŘÍME S ŘITECKÝM ZPRAVODAJEM
Aniž bychom museli mít doma latifundie, kde se daří zelenině všeho
druhu, třeba takové papriky dnes dostaneme koupit po celý rok.
Obsahují mnoho draslíku, fosforu a sodíku a kromě jiných jsou
významným zdrojem i vitamínu C nebo karotenu. Čerstvé jsou
výborné a kuchyňsky upravené nemají chybu.
Zdeněk Lebl
Foto: autor
Tak si zkusme připravit úplně jednoduché jídlo s názvem Achtopolské
papriky.
Na začátek si povíme, že Achtopol je malebné rybářské městečko
v Bulharsku, poblíž tureckých hranic, vzdálené asi 80 km jižně od
Burgasu.
O bulharské kuchyni můžeme klidně říct, že je velice zdravá. Většina
pokrmů je lehká, chutná a voňavá, a to díky různým druhům koření či
balkánskému sýru.

Čím začít: Podle počtu strávníků si připravíme odpovídající počet
podlouhlých paprik. Budeme potřebovat trochu zmíněného balkánského
sýru, několik vajec, česnek a cokoliv zeleného (pažitku, pór, petržel,
jarní cibulku…), aby náplň byla pestřejší.
Postup: Papriky omyjeme, osušíme, zbavíme stopek a semínek.
Připravíme si náplň z rozšlehaných vajec, jemně nastrouhaného sýru,
nasekané zelené natě, kterou dochutíme česnekem.
Touto směsí naplníme papriky a ty smažíme asi 20 minut na rozpáleném
oleji. Obracíme je pomocí dvou vidliček nebo plochých dřevěných
měchaček, aby se pěkně osmažily ze všech stran.
Hotové Achtopolské papriky necháme okapat na ubrousku či papírové
kuchyňské utěrce, a pak už je rychle – protože i podle barvy už se na ně
rodina těší – podáváme s bramborovou kaší, kterou můžeme zaměnit za
bílé pečivo.

Připravenou směsí papriky řádně napěchujeme.
Když nám na suroviny zasvitne sluníčko, je to
hned veselejší!

Nebojme se je dostatečně osmažit. I když ta
vlevo by ještě minutu potřebovala…

Je přece jaro, takže zeleným opravdu šetřit nemusíme.

HRST RAD DO DOMÁCNOSTI
(zle)
Kdo by doma neměl nějaké ty „sebrané spisy“ kuchyňských rad,
že?
Ale jděme si v nich ‒ často s rukama od omastku ‒ listovat právě
ve chvíli, když nutně potřebujeme vědět co, jak nebo kolik! Moje
babička psala školácky, ale krasopisně. Proto pro mě bylo snadné
přečíst, že:
☺Česnek i cibuli skladuju v suché komoře tak, že je po jednom
vkládám do staré punčochy a mezi každým kusem udělám uzel. Potom

30

to zavěsím tam, kde k zelenině může vzduch ze všech stran. Vydrží
pak až do skonání světa (babička měla humor).
☺ Při zapékání pokrmů do sýra přidat jemně nasekané vlašské ořechy
nebo třeba na tuku zlehounka osmahnutou cibulku či pórek. Chutná to
i voní jako na zámku.
☺Když nechci, aby olivový olej na salát v chladničce ztuhnul, drobet
ho přisolím. Vždy zůstane tekutý a nezakalený.
☺ Z čerstvých švestek (však ono nám to uteče a budeme je sklízet)
vyloupnout pecky, místo nich vložit mandle, ponořit celé do medu a
obalit v rozdrceném křupavém müsli. Je to náramná pochoutka.

Pozvánka
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