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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

jaroslav.pycha@re-max.cz

Slovo redakce / Fejeton
Milí čtenáři
Stejně jako v minulém roce touhle dobou, i teď dostáváte do rukou odlehčené prázdninové čtení, tematicky zaměřené na děti
a rovněž dětem věnované. Zdokumentovali jsme pro vás nultý ročník pěšího pochodu Řitka – Pičín, který naši obec vynesl
do rozhlasového éteru a v myslích (a taky v nohou) zúčastněných jistě zanechal vzpomínky, které se stanou podhoubím pro
ročníky další.
Parafrázujme Karla Čapka: Kritizovat znamená přesvědčit ostatní o tom, jak bych to dělal já, kdybych to uměl…
Vaše redakce

Co s nimi aneb Ohnout přes koleno doby
ZDENĚK LEBL
Ilustrace: Barbora Humhalová
Když jsem nedávno v místní mateřské škole pro tohle číslo
zpravodaje zaznamenával vítání malých občánků, přepadaly
mě všelijaké myšlenky. Třeba: budou tihle caparti, na rozdíl od
některých svých rodičů, zdravit, když vejdou do cizího prostředí
nebo potkají staršího? Poděkují za nachystanou snídani, oběd,
večeři, za jakoukoli službu? Naučí je někdo používat
kouzelné slůvko – prosím? Předkládám na
toto téma několik poznatků a připomínek
jakožto prázdninový redakční příspěvek
k zamyšlení.
Není to krapet nedomyšlené –
dělat svým potomkům kamarády,
osvobodit je docela od domácích
prací, nepřimět je k jídlu, když
je jeho čas, nechat je ponocovat,
když na to přijde – nenutit je
k učení, přirozenému pohybu
a vyběhat jim osvobození od
tělocviku, nepřesvědčit je k respektu
k autoritám? A není přímo zvrácené
vtloukat jim do hlavy, že v dnešním světě
je nejdůležitější „já, já, já – pak dlouho
nic, a pak zase já“? Děti dnes zkrátka můžou
všechno… A nezřídka nemusejí vůbec nic!
My jsme byli pyšní nejen na své rodiče, babičku, dědu,
ale i na učitele, kteří v našich očích měli svou přirozenou
vážnost a moc. A tak jsme je poslouchali a chovali k nim úctu,
což v dnešních kategoriích výchovy mnohdy působí jako příběh
z jiné galaxie.
Bohužel nezvedených, dokonce neotesaných dětiček, s nimiž
nikdo nepracoval tak, aby se uměly chovat ve škole, na
veřejnosti, v divadle nebo třeba v restauraci či dopravním
prostředku, přibývá, a tím se mění všednodenní životní klima
nás všech. Protože jsou nezvladatelní a neuposlechnou ty, kteří
o nich rozhodují, a to ani za cenu že je takové jednání zničí,
mají nakročeno k pošramocené budoucnosti. Teda jestli tohle

je výchova k zdravému dětskému sebevědomí, pak jsme si na
svých domácích zahrádkách vypěstovali sobecká, sebestředná
individua.
A začíná to už tam, kde děti nechtějí pravidelně jíst to, co
dostanou na talíř.
Namísto normálního oběda vyškemrají pár smažených
brambůrků, které se zítra změní na čokoládu, pozítří na
zmrzlinu, přinejmenším se pro změnu spokojí s pár sušenkami.
A že se pak valí jako nabubřelí pašíci, už je jiná
kapitola.
A čím ta nevýchova pokračuje? Běda poslat
potomka samotného nakoupit! Už slyším
rozezlenou odpověď: „Ale vždyť jde
přece o jeho bezpečnost…“ Jako by
neexistovaly chodníky, přechody,
zkratky… A pak – nejsme žádná
Česká pedofilní republika.
Takže je to, stejně jako všechno
ostatní, zase na mámě a
tátovi, kteří mají na základě
pofiderních
výchovných
teorií
přehumanizovaných
pedagogů
zásadní úkol: nezatěžovat své děťátko
rodinnými povinnostmi.
A dál? Vyzvednout potomka ze školy,
zavézt ho do Tramtárie I. na kroužek toho,
vyzvednout ho a zavézt do Tramtárie II. na
kroužek onoho, a tak pořád dokola.
A jediný potomkův zájem? Odpovím příkladem: zažil jsem,
jak „v srdci šumavských hvozdů“, na Modravě, vystoupil
klouček z auta se středočeskou espézetkou, kolem něhož právě
procházel tamní starosta. I zeptal se ho začínající puberťák,
jestli tam vůbec funguje internet…
Tak vám mám strach, aby nějaké takové přepiplané děcko, jehož
taťka nebo mamka všude vozí, v civilizovaném světě náhodou
nedošlo úhony, to až pro ně jednou nebudou moci přijet a ono
– nebohé – bude se kilometr od domu cítit tak ztracené…
No – ještěže tahle funglnová generace u sebe mívá tablet nebo
mobil s patřičnou navigací…

Obecní zpravodaj č. 2/2018. 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.
Vychází 4x za rok ‒ toto číslo na přelomu června a července 2018, příští pak v říjnu 2018.
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Ze starostova šuplíku

Co se „od posledně“ změnilo
Je toho – z pohledu vsi cca dvacet kilometrů od hlavního
města ‒ nemálo, takže se vám, milí čtenáři řiteckého
zpravodaje, pokusím představit ty nejdůležitější
aktivity, které se odehrávaly nebo ještě odehrávají na
území vašeho i našeho bydliště.
MGR. KAMIL ABBID
Foto: Zdeněk Lebl

Výstavba, opravy komunikací
Bylo přistoupeno k dlouhodobě plánované komplexní opravě
povrchu komunikace K Varadovu. K uzávěrce tohoto čísla zpravodaje je komunikace již v zásadě opravena, ovšem doposud
nebyla obcí převzata, technický dozor investora trvá na odstranění drobných závad a dokončovacích prací a některých dalších
úpravách. Nicméně komunikace jako taková je už ve zkušebním
provozu. Rovněž chodník k zastávkám autobusu U Rybníka se
začíná rýsovat, a pokud vše půjde jak má, tak k začátku prázdnin by také mohl být v plném provozu. Zároveň bylo přistoupe-

To je ale pěkná silnička, že?

To modré vlevo je hadinec obecný, vpravo pak komunikace obecní
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no k opravě už existujícího chodníku ze Štěpnice, na kterém se
projevily konstrukční nedostatky, týkající se zejména odvodnění,
tudíž i tento problém byl v rámci opravy vyřešen. Rovněž bude
nutné vyměnit dřevěné části lávky, na nichž se po relativně velmi
krátkém čase začaly projevovat příznaky nadměrného opotřebení, zřejmě v důsledku nedostatečné povrchové úpravy či ne zcela
vhodného materiálu. Rovněž bylo nutno přistoupit k odstranění
dvou akátů, jejichž chatrný stav ohrožoval zdraví a život chodců.
Dojde i k úpravě
povrchu komunikace
U sokolovny, kde ke
dni uzávěrky tohoto
čísla
zpravodaje
končí
soutěž
na
zhotovitele a pokud
vše půjde bez větších
komplikací, spojení
pro pěší ze Štěpnice
k zastávkám autobusu
by mělo vypadat
kulturně a zejména
bezpečně ‒ stejně tak
jako pro návštěvníky
sokolovny, či rybníka,
ať už za účelem
Ve stanici busu U Rybníka to holt chce
sportu,
rybolovu či
opatrnost!
občerstvení. To se
samozřejmě týká i dopravní obsluhy sokolovny a blízkých
nemovitostí.
Oprava ulice Sportovní je plánována na toto léto, čekáme na
schválení dotace od Středočeského kraje, veřejná soutěž již proběhla (to byla mj. podmínka žádosti o poskytnutí dotace). Vítězem se stala společnost Šlehofer, s. r. o. Abychom se vyhnuly obdobným problémům s jinými komunikacemi, bylo nyní přistoupeno ve spolupráci se společností Středočeská vodovodní a kanalizační s. r. o. k identifikaci dosud nepřipojených nemovitostí
a realizaci pěti překopů
komunikace a přípravě
budoucího napojení na
vodovodní a kanalizační síť (v ulici Sportovní
je na jedné straně komunikace v zeleném
pásu vedena voda a na
druhé straně komunikace pak kanalizace),
včetně přípravy na
v budoucnu plánovanou
výměnu potrubí místního přivaděče pitné vody
na vodárnu. Toto vše by
pak v budoucnu bylo realizováno bez narušení
A o kus dál směrem k Sokolovně „tuplem“!

Ze starostova šuplíku

Tady se rýsuje zkulturněný břeh rybníka a Chodník to bude jako malovaný…
„lidský“ přístup k Sokolovně a vůbec…

…ale až si sedne ten prach

živičného povrchu opravené komunikace.
V průběhu léta dojde v naší obci k úpravě provozu na komunikaci
třetí třídy ‒ Pražská (přibližně v úseku lokality Bučina, resp.
zastávek autobusu Řitka-Bučina). Dopravní opatření a projekt
zpracovaný dopravním expertem Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje nyní prochází připomínkovým řízením.

ČOV, kanalizace aj.

Intenzifikace Čistírny odpadních vod Řitka (ČOV) probíhá
dle plánu bez větších komplikací, již nyní byla zprovozněna
nově vybudovaná linka a odstavena stávající čistírna, která je
opravována za provozu. Dochází zde zejména k sanaci a úpravě
betonových nádrží a výměně technologie. Bohužel dle projektu
bude nutno znovu položit silový kabel EE, neboť původní
posílení, jak je požadoval předchozí provozovatel (VaK Beroun)
se ukázalo jako silně poddimenzované a tudíž nepoužitelné.
Na návrh provozovatele schválilo zastupitelstvo obce sanaci a
úpravu propadlých vodovodních uzávěrů, vpustí, hydrantů apod.
v ulici Dvorská, v lokalitě Bučina ‒ zejména se jedná o křížení
ulice Dvorské s ulicí Spojovací. Zároveň proběhne i údržba
a případná oprava zde končící dešťové kanalizace. Termín
plánované opravy a prací je srpen – září 2018, rovněž se počítá
se sanací dotčených komunikací.

Aby se předpěstované travní koberce na dětském hřišti dobře ujaly, je
třeba pod nimi řádně upravit půdu

Sport, kultura, události, zábava

Děti se konečně dočkaly nového dětského hřiště, které však
zatím je ve zkušebním provozu. Bohužel počasí nám nepřálo,
a tak zatravňovací výsledek není snad ani uspokojivý, což se
samozřejmě projevilo i na dopadových plochách apod. Proto
jsme přistoupili nad rámec původního projektu k úpravě, která
dětskému hřišti dodá zcela nový rozměr. Předpokládáme, že
k datu vydání tohoto čísla zpravodaje bude už hřiště hotové a
poběží v plnohodnotném, ničím neomezeném provozu.
V sobotu16. června proběhl oficiálně 1. ročník pochodu Pičín
– Řitka, který mnozí nazývají ročníkem nultým, „zahřívacím“,
jinak též 4. ročník Řiteckého pochodu (číslování se časem zřejmě
nějak ustálí). Vzhledem k tomu, že blíže se tomuto tématu
věnují jiné rubriky tohoto čísla zpravodaje, využiji alespoň této
příležitosti, abych poděkoval všem, kteří se na náročné přípravě
této akce podíleli, rovněž tak bych chtěl poděkovat všem
sponzorům a mediálnímu partneru, kterým v tomto případě byl
Český rozhlas-Region (Praha a Střední Čechy). Akce se skutečně
vydařila a kdo přišel, opravdu nelitoval.

Tááák – a na travním koberci už se můžou dělat kotrmelce…
(Foto: Kamil Abbid)
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Moderní hrací prvky upoutají už svou barevností

Řitecké filmové léto

Vypadá to, že až dostanete do rukou toto číslo zpravodaje, na hřišti bude
HOTOVO!
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Další ročník této již tradiční a oblíbené akce se letos uskuteční ve
dnech 30. 6. – 2. 7. 2018. Tentokrát s drobnou změnou, a tou je
prostor konání akce. Místo na Ladech se akce posune na obecní
pozemky (lokace křížení ulice Zahradní a K Ladům). Díky tomu
bude občerstvení v relativní blízkosti (U Zvířátek). Jako vždy
jsou návštěvníkům doporučována vlastní křesílka či deky nebo
karimatky.
Obec o letošních prázdninách rovněž dětem, které zůstanou
víceméně doma, chce zajistit i jinou zábavu, a tak ve spolupráci
s p. Ivo Leitnerem budeme participovat na programech určených
vyloženě pro ně, jako je například „Spaní pod širákem“ a
pozorování zatmění měsíce, nebo Učíme se vařit guláš apod.
Všechny tyto akce pak zakončí na konci srpna pěkné setkání pod
názvem „Vítejte z prázdnin“. A jaký bude program? Hmmm…,
tak to se, milé děti i vážení rodiče, nechte překvapit…

Ze starostova šuplíku

30. 6. 2018 od 17.00 hod – přivítání prázdnin s dětmi, při poslechu folkové kapely
„BALZÁM“ a opékáním buřtů.
30. 6. – 1. 7. a 2. 7. 2018 od 22.30 hod – promítání letního kina dle programu
uvedeného obcí Řitka.
13. 7. 2018 od 17.00 hod – s kapelou „BALZÁM“, si zasoutěžíme s dětmi ve vaření
guláše v kotlíku ve skupinách, včetně rozdělání ohně a pod dohledem rodičů.
(Všichni účastníci budou odměněni a maso na vaření poskytnuto. Samozřejmě pro
vylepšení chutí guláše jsou povoleny vlastní ingredience).
27. 7. 2018 od 17.00 hod – tajemný večer se zatměním měsíce, spaním pod
širákem, grilováním selete a s kapelou „BALZÁM“. (Děti mohou spát „U zvířátek“
v jednom otevřeném stanu pod dohledem Dáši a mě a po celou noc jim budeme
dočasnou maminkou a tatínkem).
28. 7. – 29. 7. 2018 – sjíždění řeky Sázavy.
První trasa: Kácov – Český Šternberk, druhá trasa: Český Šternberk – Sázava Ostrov.
Podrobné informace ve stánku „U zvířátek“, Zahradní 215, Řitka, včetně platby zálohy.

31. 8. 2018 od 15.00 hod – rozloučení s prázdninami – skákací hrad pro nejmenší,
soutěže o ceny a s kapelou „BALZÁM“ po celé odpoledne.

Změna programu vyhrazena.
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Vítání občánků

A zase je nás víc…
Stejně jako loňského roku, i o letošním červnu
jsme přispěchali do mateřské školy, abychom tu
přivítali „čerstvé“ občánky naší rozrůstající se vsi.
Ti si – pravda – pohoupání v obecní kolíbce patrně
pamatovat nebudou, ale všichni, kteří byli svědky
tohoto slavnostního okamžiku, určitě ano!
Zdeněk Lebl
Foto: autor
A stejně jako loni si první získaly pozornost děti z mateřinky,
když se pod vedením paní učitelek a za doprovodu kytar pustily
do Uhlířovy a Svěrákovy Mravenčí ukolébavky:

sám, s maminkou je tam, tykadlama ho hladí.
No to si přece zaslouží potlesk, stejně jako něžná slova z básničky
o dobrém čápovi. „…prý se u vás stavil čáp a přinesl uzlíček,
v něm byl malý hošíček. Ať vám roste jako z vody, ať je kluk do
nepohody. Ať je veselý a zdravý, ať vás rodičovství baví.“
Ale jistěže došlo i na ženské pokolení, protože sbor malých
pěvců přidal: „Dozvěděli jsme se zrána, že k vám přiletěla vrána
a nechala v košíčku krásnou malou holčičku. Ať vám roste jako
z vody, ať je holka do nepohody, ať je veselá a zdravá, ať vám
jenom radost dává!“
Jestliže venku se škaredila šedivým suknem potažená obloha,
tady v mateřské svítilo slunce a zpěvácké nebe bylo plné hvězd.
Posuďte sami: „Miminko se narodilo, přišli jsme mu přát, aby
šťastné, zdravé bylo dnes a napořád. Vítáme tě mezi námi,
malý človíčku, ať tě zdobí v každé době úsměv na líčku. Ať tě
máma něžně hladí vždycky, když jdeš spát, ať si spolu se svým
tátou můžeš hezky hrát.“ Ale děcka ze školky svým mladším
generačním druhům nezapomněli popřát i společenské uplatnění,
když zapěly „Ať máš dobré kamarády, co tě nezklamou, to
všechno ti dneska přejem na uvítanou.“
A pak už ze sebe jednohlasně vysypaly: „AŤ ŽIJOU MIMINKA!“
Takový potlesk musel být slyšet až na strakonické silnici…
A z učitelské strany navrch zaznělo: „Budeme se na vás (na
miminka) těšit za tři roky.“

Pár neúředních slov…

Spontánní pěvecké představení dětí z mateřinky zahájilo odpolední
program

„Slunce šlo spát za hromádku klád, na nebi hvězdy klíčí. Už
nepracuj, mravenečku můj, schovej se do jehličí. Máš nožičky
uběhané, den byl tak těžký. Pojď, lůžko máš odestlané v plátku
od macešky.
Potěšení z takové produkce někdy až svírá hrdlo…, ale malí
zpěváci pokračují:
Spinká a sní mravenec lesní v hromádce u kapradí. Nespinká

Těmi přivítal všechny rodiče a přítomné Mgr. Kamil Abbid,
řitecký starosta, jenž zmínil vrtkavé venkovní počasí, …ale tady
je poměrně teplo, zkrátím tedy svých pár poznámek, aby se to
miminkům nezdálo dlouhé. Každý, kdo měl to štěstí a prožil si
rodičovství, ví, že taková událost člověku změní život. Nejenže
se změní vše, co ho doposud obklopovalo, zároveň mu to přinese
zásadní zlom, protože se jeho všední i sváteční dny naplňují.
Přivést na svět potomka však není jen naplnění, ale i poslání.
Většina z nás na své dětství vzpomíná jako na období plné štěstí,
kdy všechno bylo buď černé, nebo bílé, dobré, nebo špatné.
Maminka byla nejkrásnější, tatínek nejsilnější, případně obdobně
na tom byla babička či dědeček. Všichni podle sebe víme, že
dětský čas uteče velmi rychle. Pak se na své potomky podíváme
po letech, abychom zjistili, jak rostou, jak vše „strašně“ uteklo.
Snažme se proto, aby jejich dětství bylo klidné a příjemné. Ve světě,
který nás obklopuje svou překotností a často nevyzpytatelností,
kdy zdaleka ne všechno je pozitivní a správné, to vůbec nemusí
být tak jednoduché. Věřme, že to budou právě tito vaši potomci,
kteří na svůj čas dětství po letech rádi zavzpomínají…
My v obci se můžeme pouze snažit o to, abychom prostředí, ve
kterém budou vyrůstat, učinili příznivějším, příjemnějším.
Těm malým, které jste přivezli či přinesli, stejně jako vám –
rodičům a příbuzným ‒ přeji hodně štěstí, ať vás moc nezlobí, ať
rostou jako z vody a hlavně – ať jsou zdravé!“

Ještě malá pozornost a… - no přece pohoupání

Však si u rodičů i příbuzných (jak ostatně napovídá reakce chlapečka
v kroužku u okna vzadu) vysloužilo patřičný potlesk
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Jak na začátku předeslala „ceremoniářka“ svátečního obřadu,
místostarostka Řitky paní Marie Léblová, rodiče nových
občánků obdrželi drobné dárky a na závěr si mohli v obecní
‒ a opravdu roztomilé kolíbce ‒ často za rozšafné starostovy
asistence, pohoupat své dítě.
A to byl konec. Nebo začátek?

Veronika Blahová pozoruje, jestli její maminka dostala Houpání malou Veroniku
tu správnou kytičku
zjevně baví

Marek Englický zatím neříkal
nic, ale co je důležité –
usmíval se…

…stejně jako jeho maminka a babička

Jak je vidět, vrána přiletěla i k usměvavé
Jirkovic rodině…

Rodičovskou dvojici přišel
podpořit i pyšný dědeček

To Karolíně Chalupkové byla kolíbka asi
těsná…

…a jejich Ema si řekla: „Když se má
spát, tak se má spát!“

Miminko bylo přivítáno a u
Jirkových teď budou čtyři
Teodor
Minařík co do
oblečení prostě
musí ladit se
sympatickou
maminkou.
Nebo je to
obráceně?

„Tady…,

…ale ani tady to nějak není ono.

To u táty je to lepší,“ dává najevo
Stella Kalašová
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„To spaní bude – táto – asi nakažlivé…“

Tohle od Ágnes Severinové vypadá
jako kolíbková baletní pozice

Vítání nevítání, Eliška Petrová si
taky „dala dvacet“ a basta!

Jó – to byl dobrej fór, to musím
říct bráchovi, myslí si Barbora

A rodinka se rozrůstá…
Starosta Kamil Abbid si
na rukou s Janem Šrejmou
přišel připomenout, jak
brával své dva syny
Barbora Siebertová
obklopená těmi „svými“
Ale fakt mladý Šrejma to dnes
pojednal vyloženě džínově, viďte?

Konečně v modrém jsou i
oba jeho rodiče, tak co?
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„Plesové“ šatičky si Victoria Šuligoj na tuhle
slavnostní příležitost náhodou vzala schválně

A máma s tátou jí to schválili

Po Brdech pěšky i na kole

Krajinou otisknutou na podrážkách bot
Někdo si zkrátka chodí pro peníze, jiný za školu nebo do
kostela, ale je nás fůra, co chodíme jen tak – pro radost
– protože máme rádi přírodu. Dá se v ní vidět ledasco:
cesty vystlané bělostnými křemelkami, rozličné traviny
(však si přečtěte povídání o senoseči na stranách 16 až
19 , stromy a nesčetné druhy oblaků nad nimi, dokonce
blesk – to jak se nabíjejí částečky ledu, které oblak
tvoří, po dešti duhu, jistě i rybníky či jen potůčky jako
dlaň, co se nám šklebí pod nohama v případě, že máme
v chodidle díru, a lesy hluboké a dlouhé, předlouhé,
tak jako Brdy se svými Hřebeny. A právě tenhle
nejsouvislejší lesní pás v naší vlasti parta nadšenců
kolem řiteckého starosty Kamila Abbida pojala coby
nultý výšlap s rozpustilým názvem POCHOD ŘITKA –
PIČÍN, neboť obě „příbrdské“ vsi byly na začátku i na
konci putování. V sobotu 16. června totiž nedočkavci
stáli na startu jak v Pičíně, tak na Řitce, vždyť pochod
se šel oběma směry.

Pod blankytnou oblohou se už od samého rána začaly šikovat „pěšáci“

Zdeněk Lebl
Foto: autor

Pochodníkům i velocipedistům starosta Abbid rozdával letáky Českého
rozhlasu-Region, který propagaci pochodu Řitka-Pičín vysílal do éteru

Pod blankytnou oblohou se už od samého rána začaly šikovat „pěšáci“

My, kteří si chůzi umíme vychutnat, víme, že takový mechanický
pohyb, využívající dolní končetiny, je dán toliko dvounohým
živočichům, a pomineme-li víceméně nejistou existenci
Marťanů, jsme to ve vesmíru patrně jen my – lidé! Však je to
nádherný pocit, přemístit se z jednoho místa na druhé, že?
„Běhavci“ se smějí „pěškařům“, že jsou pomalí, ale zatímco běh
může netrénovaný člověk vykonávat jenom krátkodobě, chodit
lze řadu hodin bez přestávky. Ale i tahle teorie má své výjimky,
ale o tom později…

Chodit – to není jen tak!

Během chůze se těžiště těla pohybuje v závislosti na jednotlivých
krocích. U člověka je chůze spojena se třemi klouby: kotníkem
(když si ho cestou zvrtnem, máme utrum), kolenním kloubem
(ten zase pobolívá léta, než mu dojde trpělivost) a kyčelním
kloubem (ó, to bývá zlé, poněvadž s věkem a opotřebováním se
chrupavka postupně odírá a mizí, nebo se může úplně zničit, také
svaly a šlachy v okolí kloubu mohou být přetížené a poškozené.

Tahle veselá „čtyřka“ budila nevšední pozornost a věru – není divu

Tyto a mnoho dalších stavů způsobují problémy s kyčelním
kloubem, které se mohou projevit:
☻bolestí v kloubu, obvykle pociťovanou ve slabinách,
☻bolestí stehna nebo kolene,
☻zvýšenou bolestí při pokusu postavit se na poškozenou končetinu,
☻pokulháváním,
☻omezením hybnosti končetiny,
☻strnulostí, tuhostí svalů.
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Po Brdech pěšky i na kole
Někdy může bolest z jiných částí těla, například ze zad (problém
s páteří) nebo z třísla, „vystřelovat” do oblasti kyčelního kloubu
a tím vytvářet dojem, že jde o problém s kyčelním kloubem.
Ale to přece my, kteří si pravidelně – ať už z potřeby sportu
nebo rekreačně – vyšlápneme, samozřejmě nemusíme řešit,
že? Vždyť jsme díky tomu jako řípa zdraví!

Ještě před vypuknutím celého klání pořadatelé v inkriminované
oblasti soutěže umístili jednoduché grafické symboly, po kterých
malí detektivové pátrali, aby je mohli zakreslit do mapky.
Jako poslední disciplína na ně čekal maskot pochodu – líbezná
sovička s roztaženými křídly, jejíž nález za kmenem vzrostlého
smrku udělal poslední tečku za soutěžním bojem!
Za každý splněný úkol dětští „závodníci“ obdrželi stvrzující
razítko – jak jinak – ve tvaru maskota, symbolu moudrosti.
Mnozí z nich si vyžádali razítko nejen do soutěžního dvojlistu,
nýbrž nechali si jím dekorovat i nastavenou část ruky, kterou pak
hrdě ukazovali svým rodičům.

Celý svět na dvou kolech

Když dva jdou, jeden pěkně jede a čtvrtý na to hledí „z ptačí
perspektivy“…

Rychlost chůze
Záleží na tom, jestli spěcháme, nebo si vykračujeme lážo
plážo. Ale nejspíš si rychlost upravujeme podle aktuálního
zdravotního stavu, motivace (chceme předběhnout,
respektive předejít posměváčky), rovněž podle terénu a
spousty dalších okolností. Obvyklá rychlost chůze zdravého
dospělého člověka na rovném terénu je kolem pěti kilometrů
za hodinu, a když „šlápneme do pedálů“, může se zvýšit až
na asi 9 km/h.

U nás na Řitce, ale nejinak tomu bylo i v Pičíně, se už od osmé
hodiny ranní mnohobarevný hádek natěšených lidiček pěších i
na bicyklech „ztrácel“ mezi červenými turistickými značkami
hřebenové túry i mezi puntíčkářským značením pořadatelů, kteří
nic neponechali náhodě, aby případné zbloudilce nepřivedla na
scestí…

Děti se vyřádily po libosti
Na řitecké návsi jsme mezitím zaznamenali nehranou iniciativu
šikovných dětí, které se s vážnými úmysly pomocí dobrovolnic
z řad pořadatelů či rodičů pouštěly do realizace několika disciplín
odpovídajících jejich věku.
Nejprve měly složit a nalepit mapu (plánek) z obálky na druhou
stranu papíru. Když se zhostily prvního úkolu, čekalo je přiřazení
správných názvů k obrázkům stromů, keřů, květin a zvířat.
Které mrně by se nechtělo vyřádit ve skákání v pytli?
A pak se proháněly mezi dřevěnými špalky při zaječím slalomu.
Dobrý či dobrá byla ta, jež se trefila všemi deseti šiškami do
kbelíku.
Vítr si pohrával s poměrně lehkými kartonovými kroužky, jež
měly děti hodit na kůl. Navzdory povětrnostním podmínkám
zvítězila dětská vytrvalost.
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S přehledem a bez zvláštních emocí se na řitecké návsi
objevilo první kolo, vlastně dvě kola – zkrátka jízdní
kolo. Dvaačtyřicetiletý LEOŠ KUDRNA měl za sebou
kromě Pičína 53 kilometrů z Malé Hraštice, kde bydlí a
kde taky roky trénoval mládežnické fotbalové kategorie
– od přípravky až po dorost. Ani on nemá času nazbyt, a
tak nedávno ukončil činnost trenéra stolního tenisu, ale
nadále ping-pong sám „válí“ za TJ Sokol Voznice. Navíc
doma hraje a organizuje hraštickou fotbalovou Starou
gardu…
Když vás vidím usměvavého na tom bicyklu, řekl bych,
že mu dáváte přednost před „pěšáctvím“, mám pravdu?
V tom máte naprostou pravdu. Je mi radostí zažít a vidět víc,
než by bylo možné za stejný čas pěšky.

Po Brdech pěšky i na kole
Připustíte, že vaše nemotorové vozidlo je vaším
kamarádem?
Ano to můžu připustit, když spolu s oblibou podnikáme
takovéto podobné toulky.
Kdy jste vlastně poprvé pro sebe velociped objevil?
Samozřejmě to bylo už v dětství, kdy to byl pro mě, tak
jako pro mnoho dalších, první dopravní prostředek. Pak až
v pozdějším věku se svými dětmi a nakonec se z toho stal
koníček.
Všichni, kdo bydlíme v okolí na jihozápad od Prahy, jsme
pyšní na rozmanitý terén, který nás obklopuje. Stačíte
vůbec ze sedla vnímat prchavé okamžiky proměňující
se přírody?
Přírodu vnímat stačím a i to je jeden z důvodů, proč tento
sport provozuji. Bez toho, aniž bych aspoň trochu vnímal
okolí, by mě jízda netěšila.
Nejde vám spíš o výkon při sportu, kterému jste se upsal?
Popravdě řečeno, občas si zazávodím s časem, ale raději se
zastavím na nějaké vyhlídce a těším se pohledem do hezké
krajiny.
Vytknul byste něco onomu „podniku“ s názvem ŘitkaPičín, který jste právě absolvoval?

Jen ten Kozomín
nám chyběl
… „Pičín - Kozomín - Řitka, skvěle
složená kytka. Pičín - Kozomín - Řitka,
tak tam to musí bejt …“
Po uskutečnění předešlých tří ročníků
pochodu kolem Řitky inspirovala
starostu obce Kamila Abbida známá
píseň Rybitví skupiny YO YO Band, a
to k pořádání nového pochodu, s novým
názvem: Řitka ‒ Pičín.
MARIE LÉBLOVÁ
místostarostka obce
Náš starosta oslovil pičínskou starostku
Lenku Kupkovou, která byla tomuto Někteří to pojednali coby
projektu velmi nakloněna, a tak vše bylo sólisté, zato s tuplovanou
domluveno a spolupráce mezi oběma vodou
obcemi mohla vypuknout.
Historicky první pochod Řitka ‒ Pičín se uskutečnil dne 16.
června 2018. Za jeho realizací stojí mnoho úsilí a organizační
práce, která se naštěstí vyplatila a účastnící pochodu nás

Neřekl bych, že mám vyloženě vůči této akci nějakou výtku.
Snad jen doporučení pro organizátory, aby cyklistické
účastníky, kteří tuto trasu neznají, informovali, že se místy
jedná o opravdu outdoorovou trasu, vedoucí po pěších
turistických stezkách. Možná také do budoucna odlišit
odznaky, a tím dát najevo, jakým způsobem se kdo zúčastnil.
Jsme rádi, že se řiteckých akcí zúčastňují aktivní lidé,
oddaní svým koníčkům na sportovním poli, ale i takoví,
kteří – jak se říká – jdou s dobou.
Profesí Leoše Kudrny je seřizovač ve strojírenství,
programátor CNC (číslicově řízených) a MCV strojů.
Vyučený obráběč kovů dělával mistra výroby, ale svým
zájmem o digitalizaci, poznávání, a učení se novým
věcem, dostal se k programování, kde těží ze znalostí své
odbornosti.
Dodejme, že těch třiapadesát kilometrů Leoš Kudrna
„odborně“ zajel za tři hodiny dvacet minut!

Autobus veze pochodníky na start do Pičína a odtamtud „pičíňáky“ na
řiteckou náves, odkud se vydají směr Brdy

(zle)

Odměna za vytrvalost a snahu

Pro všechny hravé účastníky, malé i větší, pořadatelé přichystali
slušivé zelené batůžky s textem upomínajícím na pochod Řitka
‒ Pičín, kde nemohl chybět ani oblíbený symbol sovičky.
V batůžku děti našly magnetky vztahující se k pochodu, stejně
jako propagační placky, omalovánky první pomoci, pexeso,
někdy i zrcátko, propisovačku nebo leták pořádající obce.

Milovníci pěších radovánek na jičínském startu s tamní starostkou
Lenkou Kupkovou (uprostřed)
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Po Brdech pěšky i na kole

Tak tady ještě s máminou …tohle už umím sama
pomocí…

Některým šiškám se do kyblíku ne a nechtělo

„Ségra a jedem – kdo bude dřív „Ale nééé…
u stromu…“

Každý kůl hezky oběhnout

„Zásah!“

Děti, snažte se, batůžky už čekají!

Jarmila Misárková razítkem dětem potvrzuje splnění úkolu

Řidič Ivo Leitner se svým autobusem pendloval
mezi oběma vesnicemi

Bohunka
Humhalová
připravuje hry
pro děti

Chvilka soustředění za ty drobné dárky přece stojí
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Kdybychom vyhlásili soutěž o nejsympatičtější rodinu, tihle Pražáci
z Malešic by docela určitě obsadili horní příčku!

Po Brdech pěšky i na kole

Tak na zdraví – březnicko-strakonická parto!

odměnili pozitivní zpětnou vazbou, úsměvy a poděkováním.
V úvodu musím ale podotknout, že se jednalo o první akci tohoto
druhu, a proto se ještě některé menší nedostatky budou pilovat
před dalším ročníkem.

Nejlépe hovoří čísla
I letos si však účastníci mohli vybrat z několika tras dle
náročnosti, některé vedly kolem Řitky či Pičína, ale ta hlavní
trasa Řitka – Pičín a naopak byla dlouhá 31 km a vedla
krásnou krajinou přes Brdy. Startovné bylo symbolických
50 korun pro dospělé. Díky jasnému počasí si mohli pochodníci
projít několik romantických zákoutí brdských Hřebenů a
strávit příjemný čas v přírodě. Pro děti byly připraveny různé
soutěže, při kterých mohly zužitkovat své sportovní a znalostní
dovednosti. Všichni účastníci mohli v „cíli“ využít občerstvení
k nabrání sil, „obtěžkáni“ upomínkovými předměty v podobě
batůžků, magnetek, odznáčků nebo třeba pohledů.
Něco málo ze statistiky aneb počet pochodníků a cyklistů:
- Řitka – Pičín……..........131
- Pičín – Řitka……............80
- Ostatní trasy celkem......104
- Děti………......................45
- Psi ….............................20
Celkem bylo nachozeno cca: 8000 km
Svou si prosadili i neregistrovaní účastníci pochodu, které
jsme však spočítali, když procházeli startem. Celkový počet
pochodníků i „kolařů“ včetně rodičů s kočárky se tedy vyšplhal
na číslo 433!

A ještě poděkování
Tímto bych za naši obec velmi ráda poděkovala všem
organizátorům a sponzorům, kteří se na této krásné akci podíleli.
DĚKUJI:
Karlu Hornofovi za mapování všech tras; Karlu Vašutovi za
pomoc při organizování a registraci při startu; šéfredaktorovi
řiteckého zpravodaje Zdeňku Leblovi za značení trasy; paní Jar-

Dnešní putování si užili starší, mladší, dokonce i třítýdenní – jako to malé
„bejby“ v kočárku

mile Misárkové při organizování dětských soutěží; manželům
Humhalovým, kteří se podíleli na celkové organizaci pochodu
a soutěžích pro děti (Miloslav Humhal navíc zajistil technické
propriety, dárky, propagační předměty); manželům
Brabencovým při organizování pochodu; panu Miroslavu Šírlovi při registraci účastníků na startu;
Janě Novákové a Mílovi
Matouškovi za značení trasy na Skalku a při registraci účastníků na startu; obci
Líšnice za zapůjčení lavic
a stolů; Ondrovi Rohanovi a Petrovi Vačkářovi při
zajištění technického zázemí; Dáše Leitnerové za zajištění občerstvení a panu
Ivo Leitnerovi za zajištění
kyvadlové dopravy mezi
obcemi; společnosti Martin Uher s.r.o. za pronajatý
autobus.
Rovněž děkuji sponzorům:
SRBA SERVIS, ECLISSE, Dobříšák Martin Hanusek běhá i maŘEZNICTVÍ A UZENÁŘ- ratón. Není pak divu, že se už v půl
STVÍ U DOLEJŠÍCH, UNI desáté ráno na řitecké návsi doslova
PRAG a. s., C P I Property zjevil jako první. A jaký byl jeho čas? 3
Group a VALTRUM s. r. o., hodiny, 10 minut! Gratulujeme!!!
také Českému rozhlasu-Region (Praha a Střední Čechy).
A v neposlední řadě nesmím zapomenout poděkovat všem účastníkům pochodu. Doufáme, že se vám akce líbila a setkáme se tak
na startu i v dalších ročnících.
Za obec Řitka ještě jednou my všichni děkujeme všem
zúčastněným – velmi si ceníme spolupráce s Vámi.
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Senoseč tenkrát, a dnes

Vezmu kosu a…
Dřívávejc (jak toto příslovce ohýbali naši
předci) nebývalo takové teplo, aby ve všech
koutech naší vlasti mohli sklidit už koncem
května. Někde se – zejména v podhůří či
přímo na horách – sekávalo během celého
června. A věru, že šlo o svátek ranního
rozbřesku – takhle doslova básnicky
pojmenovali příčinu ukrutné bolesti zad,
totiž období sklizně sena, zkrátka senoseč.

Když si smyslím, na ní lehnu…

Senoseč bývala první sklizní roku, která odstartovala období
plných stodol i sýpek. Jaro, tak jako voda, o níž jsme si obšírně
povídali v jarním čísle řiteckého zpravodaje, tou dobou odplouvá
do říše vzpomínek a sluníčko má sympaticky nabroušené
paprsky, které když to dají dohromady s dešťovými kapkami,
tráva neví, kam až by vyhnala své stvoly, květy i vůně.
Kdo někdy nechal čerstvě pokosenou trávou naplnit své chřípí
a pustit ji dál do hlavy, musil se cítit jako znovuzrozený. Ale co
je to proti právě usušenému senu… Ležet na něm a vdechovat
tu libou informaci, že je nám fajn, to nedokáže žádný parfém na
světě!
Ale zpět k trávě. Známe, že?
Travička zelená, to je moje potěšení.
Travička zelená, to je moje peřina.
Když si smyslím, na ní lehnu.
Když si smyslím, na ní sednu.

Zdeněk lebl
Foto: autor a archiv
Nemáme-li doma králíky, neřkuli koně nebo jiné kopytníky,
na co by nám dnes bylo seno? Trávu, respektive její
několikacentimetrové výhonky míváme u domu nebo na zahradě
spíš pro parádu, neboť jí „zatneme tipec“ už coby dospívající
slečně.
Však trávy obecně podle chytrých učebnic nejsou příliš staré, i
když takové „mládí“ je z pohledu obyčejného smrtelníka značně
relativní… Nejstarší doklady rostliny jsou známy z druhohor
(asi před 100‒110 milióny let). Stáří předchůdce dnešních trav je
pak odhadováno na 90 miliónů let. Pozůstatky jejích klásků jsou
známy z třetihor, asi před 55 milióny roků. Dnes jsou to na Zemi
dominantní rostliny, zabírající v současnosti asi 20 % veškeré
souše. Jsou rozšířeny po celém světě. Je známo asi 668 rodů a
asi 10 035 druhů!
Takzvané moderní trávy, jak je známe dnes, se rozšířily asi před
8 milióny let. Takže ty už přirozeně znali staří Slované, a znali je
i naši tátové, dědové i pradědové – známe je i my, jejich potomci.

Onehdy to však byla dřina, při které „děsně“ bolela záda

Chlapi zaměstnaní pod řiteckým obecním úřadem si ani na Ladech s trávou starosti nedělají
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Trávy
jsou nejčastěji jednoleté, dvouleté či vytrvalé byliny, ale
někdy to mohou být i netypické dřeviny, například bambus.
Některé druhy jsou výrazně trsnaté, jiné rozvolněné s
dlouhými výběžky. Za všechny bych jmenoval úporný plevel
bršlici kozí nohu, kterou z okolí našich stavení známe snad
všichni.
Trávy vytvářející pěkně hustý a pevný drn báječně ovlivňují
úrodnost půdy, díky svému hustému kořenovému systému ji
chrání před erozí a rovněž ji obohacují o humus.

Půvabná atmosféra ranního rozbřesku a aroma čerstvé trávy
‒ ideální příležitost ochutnat sousedovo bezinkové víno, likér
z bezinkových bobulí nebo později pravou ořechovku…
(Oni holt sedláci řídící žebřiňák s koňmi tehdá ještě nemuseli
dýchat do alkoholtestru.)

Co jsou vlastně ty trávy?
Převážně jednodomé rostliny, což znamená, že každý jedinec
vytváří jak samčí tak i samičí květy v květenstvích. Pro trávu
je typickým základním květenstvím tzv. klásek, který může
být jednokvětý ‒ takový má psineček, nebo vícekvětý. Klásek
je obvykle podepřen dvěma plevami, což je vlastně zvláštní
typ listenu, tedy přeměněného listu, z jehož úžlabí vyrůstají
květy nebo větve květenství. Plevy jsou uspořádány střídavě,
proto rozlišujeme dolní a horní plevu. Ta může být osinatá
nebo taky ne. Vzácně jsou plevy zakrnělé nebo chybí, jak je to
u tajničky. Klásky většinou skládají další složená květenství,
hlavně laty, hrozny, klasy, popř. stažené laty napodobující
klas (licholas), například u bojínku. Vidíte – tolik líbezných
českých slov! A řeklo by se obyčejná tráva…

Pokušení na palouku

Bršlice kozí noha na obrázku…

…zato tahle je bohužel skutečná

Jenže onehdy – a pro ty, kteří s loukami i háji srostli i
v jednadvacátém století – byl a je tenhle čas tvrdou makačkou.
Jenom ty vůně zůstaly jako dřív…
Dnes je senoseč vítanou zábavou, zato ještě před několika
generacemi bývala velikým otazníkem, jak to dopadne,
opravdovou otevřenou otázkou přežití celého gruntu. Pravda, po
většinu roku se hospodářská zvířata pásla na loukách, ale přes
zimu bylo nutné je krmit a právě seno bylo hlavním zdrojem
jejich potravy. Ale co když ho bylo málo?
Tragické sucho letošního jara, které trávě nedalo šanci,
vyplašilo všechny, kteří mají co do činění s dobytkem i výrobou
mléka, včetně všech, co ve velkém pěstují zeleninu, o ovoci
ani nemluvě. Vlivem nedostatku vodních srážek a nulového
zalévání z domácího zdroje prakticky „odešla“ jindy bohatá
úroda černého rybízu i autoru těchto řádek.

Na luka ještě při měsíčku

Louky nebyly vždycky za humny, proto mnohdy při dalekém
putování s povozem za prací se důležitou součástí sekáčských
výprav stali koně ‒ chlouba každého sedláka.
Kosáči sice nadělali práce, až to k nevíře bylo, ale bez koňských
„kamarádů“ by se leckdy dokodrcali do svých domovů předlouho
po západu slunce, vlastně za večera. A navíc k smrti unavení,
ušlí.
Nezřídka ještě byla hluboká noc, ale po vsi už zvonily
podkověnky, jak nasedaly na křemely cest. Nepsaný zákon
hovořil jasnou řečí: ještě zrána dorazit na místo travní „exekuce“,
a tedy za rosy, dokud je tráva plná vody, díky níž je křehká a
dobře se seče.

Naši předkové byli životně závislí na přírodě a tak k ní chovali
hlubokou úctu. Proto sekáči do luk vstupovali s velkou pokorou.
Ještě před nimi vešly do luk ženy oblečené ve lněných košilích
s červenými ornamenty symbolizujícími plodnost. Říkalo se jim
žehnající bohyně, které chtěly trávu požádat, aby byla příští rok
stejně krásná a bohatá. Žena a půda jsou ve všech bájeslovích
propojené, protože obě dávají život.
Ale nebývalo všechno mezi předky tak strojené a vážné –
tráva jim poskytovala zábavu i pokušení… Někdy se taková
„slečinka“ vydala se srpem naschvál, aby potkala vytouženého
šohaje. Věru, že nebývalo za pár měsíců daleko od svatby…

Není pán jako pán…

Senoseč však pro většinu lidí přinášela jednu příšernou starost:
panské louky taky potřebovaly pokosit! Vesničanům tak přibyla
neodpustitelná robotní povinnost. A tak i chlubivá píseň Já mám
kosu, kosenku, já mám kosu vostrou ještě víc otupila jejich vztah
k vrchnosti. A jaký vztah k panstvu měli kosáči za bolševika,
když sklizené seno z jejich louky zabrané „jezeďáky“ neputovalo
do stodoly u domu, ale do socialistického seníku, to raděj už
dnes ani nechtějme znát…
Běžný člověk se na zámek, stejně jako na ředitelství státního
statku, často nedostal. Jednou z mála příležítostí byla každoroční
slavnost na konci sklizně. Zatímco pozvání do zámeckých zahrad
se stalo nefalšovaným poděkováním feudála za odvedenou práci,
v časech, kdy zemědělské práce ‒ tak jako všechno ‒ dirigovala
komunistická strana, se naplnění seníků považovalo za boj o
seno, který za pár týdnů přerostl v boj o zrno. Soudruzi už holt
takhle hezky pozemědělsku bojovali – to byla prostě normálka…
A „vojínům senoseče“ zbývala hospůdka čtvrté cenové skupiny,
aby tu pivečkem spláchli prach i nenávist k socialistickým
mocipánům!
Ale ještě jeden rozdíl byl mezi dobou aristokratickou, a obdobím
bolševického kolektivismu. Tenkrát si lidé ke kose do luk brali
čisté oblečení, chlapi bílou košili, za nimi dívky, buď rovněž
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v bílých či v barevných, vždy vypraných šatech. Z padesátých
let minulého století si dobře pamatuju jezeďácké všechno,
jenom už zdaleka ne modráky, sedřené až hrůza, se vzorky oleje
i chlívku…

Cožpak nějaká cábrna…

Co jsme u nás postrádali, byl krajový kroj. Jinde se lišil podle
toho, jak byl kraj úrodný a vesnice bohatá. Ale podle zdobení se
člověk dověděl, která panna je ještě volná, a kde už vybíral jiný
mládenec.
Sedláci, lidé znalí, dokázali rozlišit mnoho druhů trávy. Prvnímu
květnovému senu z ní se podle pověry přisuzovala moc léčit
dobytek. Druhou trávu ‒ otavu ‒ už tak neoslavovali a trávu
posekanou v lese – cábrnu ‒ místo žíní používali třeba čalouníci.

…pícniny byly u gruntu či u chalupy jednička

Kytičky nekytičky, tráva musí k zemi…

…a to i tenhle vlčí bob

Patří k nim hlavně jeteloviny, které navíc zvyšují úrodnost
půdy i v malém u nás na zahradě. Některé jsou i rostlinami
medonosnými.
Kdo by neznal jetel luční či vojtěšku setou. Ale na toulkách
přírodou možná ani nevíme, že šlapeme po jetelu plazivém
s bělorůžovými květy, podobně vyhlížejícím zvrhlém, půvabném
jetelu nachovém – ano, čtete dobře: chodíme si i po jetelu
zvráceném, s neméně půvabným lila květem, bílém egyptském,
žlutém štírovníku růžkatém, pyšně vyhlížející jetelovině
s tajemným jménem vičenec ligrus, ale taky po bílé komonici,
prorůžovělé čičorce pestré, jíž se roztomile říká čičorečka. Ale
do malé vázičky by se hodila i žlutá tolice dětelová (to d na
začátku slova je správně), fialová jestřabina východní nebo žlutá,
silně aromatická bylina úročník bolhoj, která zní jako obávaný
výběrčí daní…
Tak vidíte – stačí se blíž zadívat do kvetoucí louky a festival
líbezné češtiny může začít.

Dřina a zase dřina…

Kosa musí zvonit jako umíráček trávy

Někdy je člověku líto včel i čmeláků, že je připravuje o pyl…
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Její použití je v Evropě doložené už od mladší doby železné,
tedy od 5. století př. n. l. Šlo o krátké ostří připevněné k rukojeti.
Od středověku už sedláci měli takové kosy, jaké známe dnes.
Kosa musela být do tenka naklepaná a řádně nabroušená jako
břitva, aby tráva šla dobře „ušmiknout“. No ale jezdit po kose
brouskem sem a tam není jen tak – chce to fortel. Pořádný sekáč
by za živého boha nepůjčil ženu, fajfku a – kosu, samozřejmě. Ti
největší frajeři je tehdy mívali dovezené až ze Štýrska, jež bylo
výrobou kos proslulé – říkalo se jim „štajerky“. Správná kosa
vydávala vysoký tón.
Tatínek, který ji pečlivě naklepával i řadě sousedů, říkal, že musí
zvonit jako umíráček trávy…
Ženy sekáčům na pole nosily jídlo. Scházela se tu celá vesnice,
toho zpívání při ladném vedení kosy, takže senoseč bylo to pravé
místo pro ulovení švarného jinocha. Však tyhle chlapíky nejvíc

Senoseč tenkrát, a dnes
dojal milý úsměv a pořádný žvanec. A z jakýchže ingrediencí
jídelníček sestával? Inu z obilí, krup, brambor, zelí, a to na
padesát způsobů. Sekáči si nejvíc pochutnávali na smažených
vejcích se špekem. Takzvaná vaječina dodávala sílu celým
generacím sekáčů. Z tradic těch časů zůstalo pramálo, snad jen
ten polední hlad, který dnes ukojí třebas pizza margherita, kterou
vám dovezou ještě za horka na motorce…

polovině 19. století přišly první žací stroje, které z valné části
převzaly bezuzdnou dřinu. A v současnosti? Darmo mluvit!
Jeden sekáč za volantem traktoru, před nímž či za nímž je
připevněn žací stroj, louku, na které by „skotačilo“ deset sekáčů
s kosou nejmíň týden, dokáže posekat za dvě hodiny. Vždyť i tu
naši zahradu sjedeme ryčnou motorovkou za hodinku, že? No
jo – ale zase si při tom tak nezazpíváte…

Jetel nachový
Úročník bolhoj

Štírovník růžkatý

Vičenec ligrus

Takovýhle gigant trávu porazí na lopatky „jednadvě“

Čičorka pestrá

Romantika v hluku zaniklá

Ruční práce bývala těžká a hlavně zdlouhavá, takže aby seno
nezplesnivělo, což by ohrozilo celé hospodářství, v druhé

Co dřív odvážely celé vozy, vejde se dnes do několika plastových kotoučů
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Dětské rybářské závody

„Počasí nám přálo, ryby taky…“
Tradiční Dětské rybářské závody na rybníku u sokolovny, které se konají pod patronací obce Řitka, se
uskutečnily v poslední květnovou sobotu. Počasí přálo a účast byla rekordní. Více než 30 dětí od jednoho
roku do 15 let se i za pomoci svého doprovodu zapojilo do chytání, s velkou snahou získat některou z
pěkných cen a pohárů, které dodali pánové Kejř a Vopička. Pro každého závodníka byly připraveny
i další ceny, a tak nikdo neodešel s pláčem. Chytalo se do 11 hodin a potom následovalo občerstvení v
sokolovně, které poskytl mladým rybářům pan Martin Klikorka.
Karel Vopička
Foto: autor

VÝSLEDKY OCENĚNÝCH:

Děti do 5 let:
1.-3. Antonín Hrubý
1.-3. Matěj Pechatý
1.-3. Sandra Dlouhá

Děti do 3 let:
1. Nikola Dušková
2. Julie Merčáková
3. Josef Obermajer
Rybářský „potěr“

Nejmladší s největší
rybou:
Chlapec:
Matěj Pechatý
Dívka:
Tereza Kadlecová

Se starostou obce a hospodářem spolku RŘ Zdeňkem Liškou

Kategorie společná ‒
děti do 10 let:

1. Tereza Kadlecová 53 cm
2. Petr Pechatý 51cm
3. Amélie Vopičková 19 cm

S předsedou spolku RŘ Václavem Vlasákem

S Karlem Vopičkou a starostou Kamilem Abbidem

Absolutní pořadí:
1. Tomáš Veselý 118 cm
2. Filip Köpp 102 cm
3. Milan Strnad 60 cm

Děti stojí jako na stupních vítězů, tj. nejvyšší je vítěz,
po jeho pravé ruce stojí druhý, a po levé třetí a čtvrtý

Nahodit a…
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…pak si přijít pro krásnou cenu či pohár

Odevzdávání a podepisování zápisové karty

Duchovní řádky / Dorazilo do redakce

Tři stovky duší v líšnickém kostele
Na jaře ‒ pětadvacátého května ‒ se po celé republice konal už
10. ročník Noci kostelů. I v Líšnici byl ten večer otevřen kostel Všech
svatých s bohatým programem.
Na úvod přivítal návštěvníky pan farář Jan Dlouhý. Varhaník Lukáš Vendl dal zaznít v plné kráse loni opraveným varhanám. Za velké účasti rodičů, sourozenců a
přátel vystoupily s pásmem písniček děti z řitecké mateřské školy a děti z mateřské a Základní školy v Líšnici, pod vedením Veroniky Kopecké. Dále následoval
malý rodinný koncert tří generací. Houslista Pavel Hůla hrál se svou dcerou Lucií
Sedlákovou Hůlovou, rovněž houslistkou, jejím manželem violoncellistou Martinem Sedlákem a jejich dětmi Magdalenou a Lukášem (housle a violoncello).
Program slavnostně završili trubači pod vedením Jaroslava Nováka. Po celou
dobu byla otevřena a hojně využita výtvarná dílnička pro děti, dospělí mohli
ochutnat mešní vína a zájemci navštívit i kůr a za doprovodu paní varhanice si
zazpívat mešní písně. V průběhu večera přišlo do kostela celkem 300 návštěvníků, z toho asi 110 dětí, včetně dětí účinkujících. Program sestavila a slovem
provázela Lucie Sedláková Hůlová.
(lsh)
Foto: (zle)

inzerce

Dobrý den pane šéfredaktore,
chtěl bych Vám poděkovat za velmi zajímavý, poutavý a hlavně
poučný
rozhovor s panem Petarem Veruovičem v posledním čísle našeho zpravodaje. Po přečtení tohoto rozhovoru jsem si uvědomil,
že i takto sofistikovanou oblast činnosti je možné poutavě a přehledně přiblížit obyčejným lidem.
Rád bych také vyjádřil poděkování zastupitelstvu pod vedením
pana starosty. Za to, co se za poslední dobu podařilo pro nás
všechny vykonat, si myslím, že toto poděkování je to minimum,
co můžeme každý udělat. Snad pak ještě při podzimních volbách
vše zohlednit při hlasování.
Myslím, že radost z posledních let ze starostování pana Abbida
by měli i předci z mého rodu, který se na naší Řitce vyskytuje již
od konce 18. století.
S pozdravem a úctou
Miroslav Šírl
lokalita Za Štěpnicí
(Na téma výstavby rodinných domků týkající se textu realizovaného s Petarem Veruovičem nám přišel ještě jeden e-mail – bohužel nikoliv přes obecní webové stránky, nýbrž na soukromou
adresu šéfredaktora. V tomto ohledu, na rozdíl od výše uvedeného, nemáme souhlas odesilatele se zveřejněním privátního
sdělení.)
(zle)
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Letní mňamka / Zasmějme se na prázdniny
VAŘÍME S ŘITECKÝM ZPRAVODAJEM
Když jsem každé úterý na stránkách společenského týdeníku
uváděl našeho průvodce světem zahrad i zahrádek, kutilskými
špeluňkami a v neposlední řadě uměním vládnout v kuchyni
– nezapomenutelného Přemka Podlahu ‒ který navždy opustil
televizní obrazovky, aby se pustil do nebeských praktik i melšpajzů,
zbyly mi po něm nahrávky a řada inspirací.
Zdeněk Lebl
Foto: autor
Rádi jsme doma vyzkoušeli, co chutnalo u Podlahů. Protože se blíží
doba letních jablek, vybral jsem pro vás jejich nápaditý recept Kuřecí
jablka.
Tohle ovoce v jejich kuchyni hrálo vždy prim. I přes zimu mívali ve
sklepě rodinného domu oblíbené odrůdy Rubín a Bohemii. Když některé
plody trochu měkly, přišel čas jejich kuchyňského zpracování.
V okamžiku, kdy je chuť „vybílit“ ledničku, zhodnotit zbylou pečeni
či grilované kuře, můžeme i my zkusit připravit výše zmíněný pokrm.
Kajícně doznávám, že třebas na naší zahrádce máme jabloň se
znamenitými plody, kterým se říká český soudek, a ty nikdy dlouho
nevydrží, zkoušeli jsme onehdá Podlahovic „recepis“ v březnu – tak
jsem byl nedočkavý – takže jablka se zkrátka musela koupit v krámě.

K přípravě si shromáždíme
potřebné ingredience.

Trocha šikovnosti a mističky jsou
hotové.

☺ „Vaše páteř se mi nelíbí,“ sděluje odborník chlapíkovi. „Vy asi
hodně sedíte, že?
„Poznal jste to přesně, pane doktore, naposledy to byly dva
roky…“
☺ „Strašně se mi zhoršuje paměť, dá se s tím něco udělat?“
„Ale proč? Buďte rád – aspoň budete mít pořád čisté svědomí!“
☺ „Kolik hodin denně spíte?“, ptá se doktor
„Tak dvě nebo tři, to je různý.“
„To je ale hodně málo, stačí vám to, chlape?“
„Jó – já těch dalších vosum dospim v práci.“
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Postup je následující: Omytá jablka oloupeme a ze dvou třetin
seřízneme. Větší část pomocí polévkové lžíce vyhloubíme, a tím
nám vznikne jablečná mistička. Všechny tyhle „nádobky“ opatrně
přestěhujeme do kastrolu s vodou a trochou vína a zlehounka chvíli
ovaříme. Vyjmeme je a necháme vychladnout.
Než se tak stane, připravíme si z vykostěného kuřete (pečeného masa),
zbytku nakrájených jablek, bílého jogurtu nebo majonézy a citronové
šťávy nadýchanou, jemně rozmixovanou náplň.
Tou pak naplníme jablečnou mističku. Každou překryjeme plátkem
šunky a na talíři dozdobíme libovolnou krájenou zeleninou – paprikou,
okurkou hadovkou či nakládačkou, olivami, cibulí…, co kdo má rád.
S plátky bílé bagety či veky a se sklenkou bílého vína máme na jídelním
stole lákavý předkrm nebo lehkou večeři.

Lehce ovařené a vychladlé je
vrchovatě naplníme kuřecí směsí.

Sedm kousků z ordinace, jeden odjinud
☺ Ptá se lékař pacienta: „Berete něco na spaní, když nemůžete
usnout?“
„Skleničku koňaku.“
„A pomáhá to?“
„Nevím, ale začal jsem být docela rád vzhůru.“

Na pracovní stůl si připravíme: 3 až 5 jablek (podle velikosti), ¼
pečeného (grilovaného) kuřete nebo jiného masa, 2‒3 lžíce bílého vína,
3 až 5 menších plátků šunky, 2 lžíce majonézy nebo bílého jogurtu,
citronovou šťávu,(kdo musí – sůl).

Jablečné kuřecí mističky pokryté šunkovým
plédem a zdobené krájenou zeleninou.

☺ „Prosím vás, pane doktore, hned k nám přijeďte. Naše Vendulka
spolkla jehlu!“
„Je půlnoc, člověče, co teď proboha chcete šít?“
☺ Jsem hrozně nesmělý,“ svěřuje se pán ve středních letech
psychologovi.
Poraďte mi, jak se mám nejlépe přiblížit k ženě?“
„To je jednoduché – v mercedesu.“
☺ „Radil jsem vám, že když nemůžete usnout, máte zkusit počítat.“
„To jsem taky dělal, pane doktore.“
„No a?“
„Napočítal jsem dva miliony dvě stě padesát šest tisíc pět set
dvacet
čtyři.“
„A pak?“
„Pak jsem se musel oblíct a jít do práce…“
☺ Ptá se tentokrát vyšetřovatel vnadné ženy: „Nesetkala jste se
někdy s vynucováním si intimit od nějakého muže v rámci
celosvětové akce ME TOO?“
„Ale jó, jenže to jsem tenkrát ještě byla chlap…“

FASÁDY & TERASY s.r.o.

obložení bazenů exotickým dřevem (IPE)

obložení bazenů WPC deskami

fasáda z TERMOWOODU

obložení schodiště TERMOWOODEM

FASÁDY & TERASY s.r.o.
Dobronická 1257
148 00 Praha 4

E-mail:
info@fasadyaterasy.cz
Telefon:
+420 775 555 981

Web:
www.fasadyaterasy.cz
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Skladové vozy Srba Servis
› auto.srba.cz

- nové i zánovní vozy
- jasný původ s jasnou zárukou
- výhodné ceny

