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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

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
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Slovo redakce / Od starostova stolu
Vážení čtenáři,
v předstihu oproti avizovanému říjnu vám do poštovních schránek přistává letošní třetí číslo obecního čtvrtletníku. Stejně jako
vlaštovky, které se houfují o pár neděl dřív. Však i ta tráva namísto zelené dostala okrové zabarvení, nehledě na listí stromů,
které se svým vzezřením přiblížilo listopadovému a padá, padá padá…
V neposlední řadě jsme vám chtěli bezprostředně a upřímně přiblížit shrnutí aktivit, jimiž vedení naší obce přispělo k naplnění
plánů a předsevzetí, a to na samém konci volebního období. Nové volby jsou bezpochyby nejlepší příležitostí, jak dát najevo
svůj občanský postoj.
Řekněme si spolu s americkým spisovatelem Zigem Ziglarem, že budoucnost je místo, kam se ubíráme strávit zbytek svého
života. Každodenní výkony jsou cihly, z kterých ho budujeme.
Vaše redakce

Vážení spoluobčané,
blíží se konec funkčního období tohoto zastupitelstva obce
i konec funkčního období starosty, je tudíž čas na menší rekapitulaci.
Samozřejmě hlavním hodnotícím měřítkem je to, co vnímají
občané obce, ovšem na druhou stranu je třeba některé věci
připomenout, protože to, co se osvědčilo, je automaticky vnímáno jako něco, co zde bylo „odjakživa“, a vlastně je to tak
dobře. Ovšem i řada těchto „samozřejmostí“ se rodila poměrně těžko a pracně a řada lidí musela vynaložit značné
úsilí, erudici, práci, čas i nervy.
Určitě všem nám šlo o to, aby se obec Řitka stala příjemnějším místem pro život pro všechny obyvatele. Všeobecně
byly známé problémy s infrastrukturou, špatným stavem
komunikací, zásobováním vodou a likvidací odpadních
vod, stavem veřejného osvětlení a mnoho dalších problémů, které stály před minulým i tímto zastupitelstvem.
V zásadě se dá konstatovat, že se zastupitelstvo věnovalo skutečně všem problémům, od těch strategického významu (z hlediska
obce), tak i skutečně méně závažným, které však život v obci
zpříjemňují a též ji svým způsobem zviditelňují.
Mezi strategicky významné z pohledu rozvoje vsi rozhodně patří

Štěpnice

Bučina

„V Řitce vznikly tzv. nové lokality ‒ Bučina, Štěpnice, a některé původní
chatové či smíšené lokality se pomalu mění ve zcela obytné,“ konstatuje
starosta Abbid.
připojení se na vodovodní přivaděč s pitnou vodou (tzv. Baně II.).

V prvé řadě to zajistilo dostatečnou kapacitu pitné vody a pak
i její vyšší kvalitu. Jistě bychom si všichni dokázali představit,
jak by bez přivaděče vypadalo letošní léto a zásobování vodou
z vrtů, jejichž kapacita již nestačila v minulých parných létech…
Voda jako priorita číslo 1.
Dalším závažným úkolem, který byl dlouhá léta neřešen, zejména z finančních důvodů, je intenzifikace čistírny odpadních vod
(ČOV). Ta totiž dlouhá léta pracovala v režimu výjimky ze zákona a každoročně jí byla tato výjimka k vypouštění odpadních
vod prodlužována ‒ v podstatě až do neúnosného stavu, kdy vodoprávní úřad i Česká inspekce životního prostředí řekla STOP.
Zopakujme si, že intenzifikace znamená zvýšení kapacity, účinnosti, výkonnosti.
Podařilo se nám získat dotaci a intenzifikaci ČOV zahájit, dle
sice poněkud letitého projektu ing. Fialy, na který však již bylo
vydáno před řadou let stavební povolení, a tak bylo možné okamžitě po získání dotace a zajištění zbytku financování nepokrytého dotací zahájit práce.
To jsou věci, které sice občan běžně nevnímá, nicméně jsou nesmírně důležité, ale bohužel taky finančně a organizačně i technicky velmi náročné.

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 v září 2018, příští pak v prosinci 2018.
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Od starostova stolu
Bouřlivý rozvoj obce předhonil výstavbu komunikací
Dále je možné se zastavit u problematiky komunikací a pohybu
vozidel a pěších v obci. Toto téma lze považovat za poměrně
rozsáhlé a přes veškerou snahu tohoto i minulého zastupitelstva
za zdaleka nedořešené (při současném stavu financí je to problém na desetiletí).
V prvé řadě je třeba znovu poukázat na bouřlivý a nekoordinovaný rozvoj obce od konce 90. let, vlastně až do současnosti.
V Řitce vznikly tzv. nové lokality ‒ Bučina, Štěpnice a některé
původní chatové či smíšené lokality se pomalu mění ve zcela
obytné (ulice Sportovní, Zahradní, K Ladům či Řevnická), a to

Výstavba nové „čovky“ byla náročná po technické i finanční stránce

ani nehovoříme o takzvaných rozvojových plochách, které jsou
od první poloviny devadesátých let určeny k developerské výstavbě (plocha A-Jižní Stráně a plocha B-lokality ve směru Varadov).
Bohužel však tento rozvoj výstavby nebyl doprovázen odpovídajícím a racionálním rozvojem komunikací a komunikačních
tahů (silnic a chodníků), a to bohužel ani minimálním.
V zásadě se dá s nadsázkou říci, že do roku 2010 nebylo možné suchou nezablácenou nohou dojít z jedné strany obce na
druhý. Přičemž ani ve staré části obce nebylo možné tento stav
nazvat zcela vyhovujícím, byť zde v minulém období byly některé ulice pokryty novým živičným povrchem.
S-klub zatarasil původní komunikační trasu
Úkol toto změnit byl jedním z nejsložitějších, které bylo třeba řešit. Kromě
vysoké finanční náročnosti a nedostatku finančních prostředků pak byl problém zejména v tom, že v minulosti
došlo k řadě chyb, kdy se jaksi nedomyslelo, že když se domy postaví,
tak k nim také lidé musí chodit. A tak

Opravena byla lávka pro pěší směrem od sokolovny ke Štěpnici.
Původní cesta ze zámkové dlažby byla zvýšena a odvodněna, aby
nebyla stále zanášena blátem a nepořádkem (krátká část před lávkou
bude opravena zhotovitelem opravy ČOV po ukončení prací).
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došlo v minulosti i k nenávratnému přerušení některých přirozených komunikačních tras zástavbou (např. S-klub).
Proto jsme již v minulém zastupitelstvu přistoupili k systematickému řešení problému. V prvé řadě bylo nutno zajistit pohyb
pěších, na autobusové zastávky, poštu, do obchodu, na obecní
úřad i do mateřské školy. Částečně se to podařilo uvnitř staré zástavby vyřešit v rámci dotačních prostředků z programu FROM
Středočeského kraje, který poskytl dotaci na opravu chodníků
(sice s řadou omezení, které jsme však akceptovali, neboť nás
nakonec příliš v praxi neomezila). V místech, kde docházelo
k rekonstrukci chodníku, pak obec logicky přistoupila k opravě
komunikací (Na Návsi a Líšnické) z vlastních
prostředků.
Bez dotací by to nešlo
Co se týče opravy ulice Pražské (pro mladší
a nezasvěcené – jedná se o tzv. starou Strakonickou, původně silnici první třídy, kterou
později nahradila rychlostní komunikace R 4),
ta se vzhledem k velmi špatnému technickému stavu, své šíři, sklonu i nutnosti likvidace
dešťových vod ukázala nad rámec finančních
sil obce, byť dle mého názoru právě tato komunikace, resp. její
špatný stav nejvíce kazil první dojem návštěvníka obce. Z tohoto
důvodu získala obec dotaci z programu ROP na opravu Pražské
ulice a došlo k její opravě na přelomu roku 2014/2015. Prostor
Na Návsi jsme využili k vybudování chodníku ‒ spojky mezi
kapličkou a obecním úřadem, jenž je nyní hojně využíván, což
nás přesvědčuje o vhodnosti a účelnosti této stavby. Stejně jako
chodník podél Lad a ulice Všenorské.
V této souvislosti došlo ke zřízení přechodu na křižovatce Veselka-Všenorská a k opravě komunikace Za Kovárnou, která je rovněž významnou tranzitní trasou zejména pro pěší od bytových
panelových domů a přilehlých domů směrem do centra obce a
na autobusové zastávky.
Sportovní ulice od Šlehofra aneb asfaltová klikatice
Rovněž se dočkala opravy povrchu významná komunikační trasa pro pěší, tj. ulice K Ladům (a na ní navazující chodník přes
Lada, včetně osvětlení), dále pak ulice Zahradní, U Vodojemu a
nyní i Sportovní (byť tam má zhotovitel, společnost Šlehofer, s.
r. o. ještě mnoho co napravovat v rámci reklamace obce). Došlo
rovněž k opětovnému propojení cesty pro pěší mezi Bučinou a
ulicí K Ladům, resp. Zahradní, neboť se podařilo smluvně zajistit se společností Starstav řešení umožňující procházení pěších.
Sice zde není zdaleka ještě vše hotovo, ale možnost procházet je
již hojně využívána.
Také byla opravena a opatřena novým asfaltovým povrchem
ulice K Varadovu. Co se týče komplexní opravy ulice U Sokolovny, tak ta byla součástí opatření, které pro obyvatele lokality
Štěpnice mají zajistit pohodlnější a bezpečnější pohyb pěších ve
směru k rybníku, resp. k zastávkám autobusu. Z tohoto důvodu
byla opravena lávka pro pěší. Původní cesta ze zámkové dlažby
byla zvýšena a odvodněna, aby nebyla stále zanášena blátem a
nepořádkem (krátká část před lávkou bude opravena zhotovitelem opravy ČOV po ukončení prací).
No a samozřejmě přibyl zcela nový chodník kolem rybníka k zastávkám autobusu, včetně nového přechodu pro chodce.
K výstavbě komunikací a plánům jejich rozvoje a oprav by se

Od starostova stolu
toho dalo napsat ještě
mnoho, ale to už je práce
pro zastupitelstvo vzešlé
z říjnových komunálních
voleb.
Úsporné LED osvětlení
Rovněž by bylo dobré
připomenout problematiku osvětlení. I přesto, že
Ještě počátkem léta byl pro pěší
v Řitce je umístěno téměř
značně nebezpečný úsek od sokolovny 300 svítidel a ve srovnání
na autobusovou zastávku U Rybníka… s ostatními obcemi z toho
Řitka vychází relativně dobře, přesto revizní zprávy o stavu veřejného osvětlení říkají zcela něco jiného, kupříkladu na Bučině

…zatímco tady už zapracovaly stroje…

je ze 40 procent v nevyhovujícím technickém stavu… Z toho
je možné si do určité míry udělat obrázek, jak je na tom veřejné osvětlení i na jiných místech. Poté co v roce 2013 převzala
údržbu veřejného osvětlení firma Marel s. r. o. a obec uvolnila
finanční prostředky na opravu a doplnění osvětlení ulic (např.
K Ladům, Zahradní, Pražská, K Varadovu aj.), se situace začíná
pomalu stabilizovat, nicméně na radikální řešení obec neměla
finanční prostředky.
Z tohoto důvodu došlo k dohodě se společností Slovenské
elektrárne, a. s. (tehdy člen skupiny ENEL) a byl realizován
pilotní projekt osvětlení (nejprve zastávek Řitka hl. silnice)
úsporným LED osvětlením, a to bezplatně. Jednalo se o prv-

Problematický terén od zastávky
U Rybníka kolem zámku…

… se začal proměňovat…

ní nekomerční projekt této společnosti v České republice a
Řitka tak má zajímavý primát.
Po kladném vyhodnocení zkušeností s tímto zdrojem osvětlení i
prokazatelných úsporách elektrické energie bylo v průběhu roku
2014 rozpracováno zadání pro veřejnou soutěž, jejímž obsahem
je výstavba a oprava osvětlení v obci, a to způsobem, při němž
obec nebude vkládat své prostředky do výstavby a výměny
veřejného osvětlení a toto bude následně hrazeno s úspor el.
energie. Vítěz tendru musel provést a zajistit opravu stávajícího
osvětlení, včetně výměn zdrojů za úsporná LED svítidla. Tendr
na zhotovitele byl zadán v srpnu roku 2014 a na sklonku roku
2014 a začátkem roku 2015 došlo k realizaci. Dosavadní čtyřleté
zkušenosti lze bez zábran označit za pozitivní.

… a tenhle chodník kolem rybníka proměnil místo na romantickou
promenádu!

Úspěch pochodu Řitka – Pičín překvapil i organizátory
V oblasti sportu a kultury obec podpořila řadu akcí, které tu pořádají zájmová sdružení, obecně prospěšné společnosti, fyzické
osoby a TJ Sokol, většinou technicky a finančně. Rovněž sama a
iniciativně přispěla k nové tradici „ Pálení čarodějnic na Ladech“
Od roku 2014 obec pořádá akci pod názvem Řitecké filmové
léto, tedy několikadenní letní kino. V letošním roce už proběhl
5. ročník Na Ladech.

… včetně samotné zastávky…

…na úhledný, čistý a bezpečný
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Od starostova stolu

Původní dětské hřiště na Ladech nevyhovovalo
z rozličných důvodů…

…takže bylo opatřeno zbrusu novými
herními prvky

Ale není na světě jen práce – lekníny na
řiteckém rybníku jsou toho důkazem

Firma Strabag se postarala o vybudování chodníku k Bučině

Rovněž se podařilo opatrně vzkřísit a navázat na tradici bývalého pochodu Praha – Řitka. Nejprve třemi ročníky Řiteckého
pochodu a v letošním roce pak opravdu velmi úspěšně pochodem pod názvem „Řitka – Pičín“, v rámci kterého byly
zúročeny zkušenosti organizátorů předchozích ročníků.
Rovněž se v průběhu léta podařilo postavit a vybavit zcela novými prvky dětské hřiště, které se velmi rychle stalo oblíbeným
místem nejmladších „Řitečanů“ i jejich rodičů.
Připomenout si změny v naší vsi
Do výčtu činnosti zastupitelstva v minulém volebním období
by bylo možné zahrnout i řadu dalších věcí, ale nebylo cílem
tohoto krátkého sumáře být soupisem prací. Skutečně spíše šlo
o to si vzájemně
připomenout, co
se u nás v obci
za minulá období
změnilo či zlepšilo.
Při této příležitosti bych rád
všem zastupitelům poděkoval
za činnost v tomto volebním období. Rovněž děkuji pracovnicím
a pracovníkům
úřadu obce.

Rovněž jičínské dámy se zúčastnily instalace
orientačních značek
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Starostové Lenka Kupková z Pičína s řiteckým Kamilem Abbidem
uprostřed brdských lesů při přípravě veleúspěšného pochodu mezi
oběma vesnicemi

V neposlední řadě bych rád poděkoval redakci obecního zpravodaje a všem, kteří se na jeho přípravě a vydávání podílejí.
Zvláště bych však chtěl co nejsrdečněji poděkovat všem
občanům, kteří iniciativně a o vlastní vůli napomohli při
zlepšování kvality života v obci, ať již svým osobním přičiněním, například při organizaci kulturních, sportovních a
společenských akcí, či jiným užitečným způsobem.
Mgr. Kamil Abbid
starosta
Foto: Zdeněk Lebl

Když na řitecké návsi pohlédneme vzhůru, kromě nějakých těch
mráčků už je tam jenom fůra modré – a to je naděje…

Ze starostova šuplíku

Co se od posledně
změnilo aneb Malá
inventura
Mgr. Kamil Abbid
Foto: Zdeněk Lebl
Komunikace a doprava
Byla zcela dokončena oprava komunikací k Varadovu a U
Sokolovny. Lávky pro pěší u ČOV na Štěpnici. Rovněž byl
opraven chodník, včetně odvodnění a odstraněny nebezpečné
stromy nad touto komunikací pro pěší.
Byl zcela dokončen chodník včetně přechodu pro chodce
k zastávkám autobusu U Rybníka, takže tyto jsou nyní zcela
propojeny se Štěpnicí a je možný bezpečný pohyb pěších
v tomto úseku.
Bohužel letošní suché léto příliš nepomohlo růstu trávníku,
takže místo trávy kolem chodníků vyrostla velmi kvalitní
„lebeda“, tu však již pracovnicí údržby z OÚ na sklonku srpna
vypleli.
Rovněž byla avizována realizace opatření BESIP na vjezdu do
Řitky na komunikaci Pražská (krajská silnice III. třídy).
Bohužel potvrzený termín ze strany SÚS , tj. 4. 9. 2018 byl
odvolán, neboť (dle mně dostupných informací) si dva
občané z Bučiny stěžovali u správního orgánu, že podle jejich
názoru je přesun zastávky nebezpečný a oni nebudou moci
bezpečně vyjíždět z Bučiny. Vzhledem k tomu, že navrhované
opatření zpracovával dopravní projektant, vyjadřoval se
k němu dopravní expert DI PČR a prošlo regulérním
schvalovacím procesem, mi námitky tohoto typu nepřipadají
zcela racionální. Ale jsme v Česku a tady je zřejmě národním
folklórem, že osobní dojem bývá nadřazován nad odborná
stanoviska. Tady mě napadá, že by na českých vysokých
školách mohl být zaveden nový vědní obor, který by se
jmenoval „dojmologie“…
Ale nyní vážně: takže než budou tyto námitky stěžovatelů
vypořádány, prosím rodiče, aby zejména na začátku školního

roku dohlédli na děti na
zastávkách, do doby, kdy
budou bezpečnostní opatření
realizována. Zřejmě dojde
k avizovanému posunu na
konec září (dle předpokladu
SÚS).
Asfaltová lajna vypadá
trochu jako hřeben
Došlo k avizované opravě
ulice Sportovní, kterou
prováděla firma Šlehofer,
s. r. o.,vítěz veřejného
výběrového řízení. Když
jsem „dílo“ uviděl, nevěřil
… a co ten materiál „přifařený“ k
jsem svým vlastním očím,
silnici?
protože tohle se hned tak
nevidí… Naštěstí silnice samozřejmě není převzatá a firma
Šlehofer s. r. o. nedostala zaplaceno zatím ani korunu.

Po reklamaci přichází náprava (foto 3.9.2018)

V pátek 31. 8. 2018 se na „místo činu“ dostavil majitel firmy
zhotovitele, tedy p. Šlehofer osobně, technický dozor a řešili
jsme další postup. Představitel zhotovitele uznal veškeré naše
námitky a nyní náš technický dozor zhotovuje soupis vad
a nedodělků a vzhledem k tomu, že zhotovitel pracoval „na
divoko“ (ba přímo na „punkáče“), a vůbec nespolupracoval
v průběhu realizace, tak nyní každý krok při opravě bude muset
dělat pod kontrolou investora (prostě kuratela).

Třebaže podchod pod strakonickou silnicí obci nepatří, nechala jej vymalovat, aby neodstrašoval řadu Řitečanů, kteří tudy denně chodí na autobus
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Ze starostova šuplíku / Balastní vody

Asfaltová klikatice ve Sportovní ulici rozčílila obyvatele i starostu obce

Nejnižší nabídka? Neuvážený nesmysl!
Toto je z mého pohledu výsledek souběhu okolností, jednak
naprosto nesmyslného zákona o veřejných zakázkách, kdy
veřejný investor je rukojmím jednoho nesmyslného kritéria ‒
nejnižší nabídkové ceny, a rovněž letošní „divoké“ situace na
stavebním trhu, kdy na jedné straně firmy nemají volné kapacity
a na druhou stranu ‒ aby vůbec splnily to,co mají nasmlouváno
‒ vezmou jako subdodavatele i ty největší zoufalce…
Osobně jsem byl velmi rozčarován z této „hrůzy“, protože
podle mých záměrů a představ oprava silnice Sportovní měla
být onou pomyslnou „třešničkou na dortu“, kterou se uzavře
oprava komunikací v celé této lokalitě, tj. po silnicích K Ladům,
Zahradní a U Vodojemu, které byly opraveny v minulých letech.
Tím spíše, že koncem tohoto roku a začátkem příštího jara má
v ulici Sportovní proběhnout revitalizace zeleně.

Zrcadlo, pověz, co se ve vsi udělalo v tomhle
volebním období?

Praktické zrcadlo na křižovatce Všenorská – Štěpnice

problém byl řešen. Vzhledem k tomu, že odsouhlasené
komponenty technologie se musí objednávat a jsou vyráběny na
zakázku, dojde k menší prodlevě.

Zádrhel na „čovce“
Revitalizace a přestavba čistírny odpadních vod probíhá bez
větších komplikací, nyní však již došlo k prvnímu většímu
zdržení. V průběhu realizace bylo zjištěno, že v projektu není
zcela vyřešena jedna část technologického procesu. Muselo
dojít ke společnému jednání investora, projektanta, technického
dozoru investora, zhotovitele a provozovatele, kde tento

Dětské hřiště v plném proudu
Jak jste byli informováni v minulém čísle zpravodaje, probíhala
finální a konečná úprava dětského hřiště před uvedením do
provozu.
Nyní je již hřiště v provozu, hojně využíváno našimi, ale i
přespolními dětmi.

Vyjádření provozovatele veřejné splaškové kanalizace obce
Řitka k problémům s balastními vodami v kanalizaci

V minulosti se bohužel tato problematika nijak koncepčně neřešila a nyní je v alarmujícím
stavu!

Veřejná splašková kanalizace obce Řitka je místně specifická
nadměrným množstvím balastních vod.
Balastní vody jsou všechny jiné vody než odpadní, jejichž
výskyt ve splaškové kanalizaci je nežádoucí, jelikož způsobuje
hydraulické přetěžování obecní čistírny odpadních vod (ČOV).
Toto může způsobovat nežádoucí vyplavování aktivační směsi z
ČOV a ohrožení recipientu. (Vodní recipient je každý vodní útvar,
do něhož vyúsťují povrchové vody nebo znečištěné odpadní vody.)
Dále balastní vody ředí splaškovou odpadní vodu a zejména v
zimních měsících také balastní vody ochlazují obsah ČOV, což
se může projevit na snížené nitrifikaci a denitrifikaci (odtraňování
dusíkatých látek). Za balastní vody se považují například vody srážkové, které by měly
být správně zasakovány či využívány na pozemcích, a nebo odváděny samostatnou
dešťovou kanalizací v úsecích, kde je vybudována. Dále mezi balastní vody patří např. i
voda ze sklepů a podzemních prostor nemovitostí, které nezřídka majitelé nemovitostí
přečerpávají do splaškové kanalizace.
Několik takových případů jsme již evidovali a s majiteli nemovitostí řešili.
Nejkritičtější je Bučina
Průběžnou revizí kanalizační sítě jsme vytipovali několik problematických úseků
splaškové kanalizace, kde se balastní vody vyskytují velice často a ve zvýšeném množství.
Nekritičtější je lokalita Bučina. S ohledem na blížící se dokončení intenzifikace ČOV Řitka
na potřebnou kapacitu je podmínkou vodoprávního úřadu stávající odlehčovací objekt na
kanalizaci před ČOV zrušit. Po zrušení odlehčovacího objektu budou pochopitelně
balastní vody představovat pro provoz ČOV zvýšené riziko z hlediska plnění podmínek
vodoprávního úřadu na kvalitu vypouštěné vyčištěné vody z ČOV.
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„Dešťovka“ do kanalizace nepatří!
Dle platného kanalizačního řádu stokové sítě obce Řitka nesmí být dešťové a jiné balastní
vody do splaškové kanalizace produkovány.
Žádáme tedy majitele odkanalizovaných nemovitostí, aby v případech, kdy si jsou
vědomi, že balastní vody jsou z jejich nemovitostí a pozemků do splaškové kanalizace
odváděny, učinili opatření k nápravě.
V důsledku se jedná o neoprávněné vypouštění vod do splaškové kanalizace a
porušování podmínek kanalizačního řádu a pro tyto případy má provozovatel nástroje
k případným sankcím.
Zvýšené náklady zaplatí všichni
V závěru bych rád zdůraznil, že balastní vody v kanalizaci způsobují i zvýšené provozní
náklady na zajištění standardního chodu ČOV, zejména z hlediska elektrické energie, což
vyplývá ze zvýšeného chodu čerpací techniky. Tyto náklady musí provozovatel zohledňovat
v sazbě ceny pro stočné pro všechny odběratele.
Přísné kontroly jsou nevyhnutelné
Provozovatel se nyní zaměří na systematické kontroly výskytu balastních vod ve splaškové
kanalizaci a vytipované producenty bude i v součinnosti s vodoprávním úřadem vyzývat k
nápravě.
Neoprávněné připojení dešťových svodů do splaškové kanalizace bude zjišťováno v
nejkritičtějších úsecích kouřovou metodou, kdy se do kanalizační přípojky zavede vyvíječ
kouře. Tato metoda je naprosto spolehlivá a jednoduchá.
Ing. David Kunický
jednatel společnosti

Kanál není potok ani rybníček

Jó – v podzemí na Bučině se dějí věci…
Prosím tě, jedu pro tebe – na Bučině jsou vodohospodáři,
abychom zmapovali aktuální, a přitom dlouhodobý
problém vzniklý při realizaci kanalizační sítě, volá
mi ustaraně „muž na radnici“ Kamil Abbid jednoho
červencového rána. A potom – už na místě – je to víc
nebo míň jeho monolog.
Zdeněk Lebl
Foto: autor
„Bučina má jediný odtok na gravitační
splaškové kanalizaci. Při různých
revizích se zjistilo, že kanalizační
vpusti i poklopy nejsou v pořádku,
takže jsme je začali kontrolovat. Při
té příležitosti se zjistilo, že při jejich
instalaci byly použity zcela nevhodné
materiály, se špatnou únosností,
celkově nekvalitní. Poklopy, nebo
jak se jim běžně říká ‒ dekly, měly
být zvoleny aspoň na šestadvacet,
ale spíš na čtyřicet tun přípustného
zatížení. Tyhle jsou však jen na šest
tun únosnosti. Jednotlivé kanalizační
dílce navíc nejsou správně usazené,
protože je pouze „zafoukali“ montážní
pěnou, není tam potřebná izolace,
která by bránila průsaku vody. Cokoli
Poklop je odstraněn, tak
někdejší dělníci použili, už se dávno
co nás čeká uvnitř?
vydrolilo. Na některých místech jsou
kanály dokonce propadlé, takže jsou
ve stavu, že už se ani nedají jednoduše opravit.“
Čistírna odpadních vod volá SOS
Co s tím? „No co – povyměňovat, nahradit dekly s větší únosností,
některé vpusti se musí od základu zrenovovat, což vůbec není
laciná záležitost. A v takovémto stavu je dotčená kanalizace
v celé čtvrti Bučina,“ vysvětluje starosta a dál lamentuje: „zdejší

Voda jako ze studánky. Ale má to jednu
chybu: NEMÁ TADY BÝT!

silnice jen zdánlivě vypadají, že jsou v pořádku, já říkám, že
nejsou! Naopak jsou šité horkou jehlou, leckde se propadají. Jak
to dotyčným nevycházelo, prostě to zválcovali, takže se někde
silnice úplně propadává, protože se pod ní hromadí voda…
Ale co je nejhorší, že nám do čistírny odpadních vod přitékají
takzvané balastní vody, což jsou povrchové i podzemní vody
vnikající do kanalizačního potrubí vlivem jeho netěsnosti a
nařeďují odpadní vody.
Někde ‒ jak o tom odborně a nekompromisně poreferuje ing.
David Kunický, jednatel společnosti Středočeská vodovodní
a kanalizační, která má naši čistírnu ve své kompetenci ‒
jsou na vině někteří z našich spoluobčanů. Ti mají naprosto
nevhodně svedenou soukromou dešťovou kanalizaci do veřejné
kanalizační sítě, takže proud viditelně čisté vody v kanalizačních
šachtách je poměrně masivní. Navíc je víc než jisté, že se tam
netěsnostmi dostává i voda spodní. Podloží vypadá tak, že pod
ornicí je zvětralá břidlice a pod ní jílovitá vrstva, po které voda
steče nebo teče pod ní.“
Kamera pátrá uvnitř šachty
A je opravdu vidět, že na jejím dně protéká potok úplně průzračné
vody…
Přidává se technik z vodohospodářské společnosti, který si přivezl
i zobrazovací monitor s kamerou: „U splaškové kanalizace je
takový stav nesmyslný. Pokud lidé splachují záchod, určitě
poteče i trochu čisté vody, jenže když vám takhle otevřu šachtu,
sám vidíte, že bez ustání teče voda jak ze studánky… V čistírně
to pak znehodnocuje její funkci.“
Přesuneme se do nejvýš položené ulice a cestou konstatuje
starosta, že v bučinské čtvrti je zoufalý nedostatek vpustí pro
dešťovou vodu, což má vliv na výše popsaný problém, ale
zároveň i na destrukci silničního povrchu.
Řada domů odvádí dešťovku od svého pozemku a ta pak končí,
jak už jsme říkali – v obecní kanalizaci… Je to nepřípustné a
ohrožuje to správný chod čistírny odpadních vod.
Kamerka na modrém
kabelu se zvolna spouští
do šachty a monitoruje

Spáry postrádají těsnění, pouze jsou zafoukané
montážní pěnou. Ta ale poměrně brzy vezme zasvé…

Minikamera i monitor jsou připravené
odhalit „tajemství šachty"
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Kanál není potok ani rybníček

Dole je něco, co tam být nemá.
A naopak!

Tak co se tam dole odehrává?

„Voda, voda, voda,“ hlásí
vodohospodář

„Teď vlezu dolů a věřte mi, že tam žádné
betonové dno nebude.“

„Co jsem říkal…“

V igelitových sáčcích je deratizace proti
potkanům

situaci na jejím dně. Voda, voda, voda! Prosakuje i v mezikruží
mezi jednotlivými díly šachty. Ani nemusí být spodní, stačí
zapršet a teče z kopců. Ideální by bylo, kdyby spolu s tou, která
jim teče ze střech, takovou vodu lidé jímali a zalévali s ní.
Bude to stát pěkné peníze
Vodohospodář potom, co vyleze ze šachty, suše konstatuje,
že nějaké betonové dno vůbec neexistuje, ale je nahrazeno
plastovým. „Pouze je do šachty vložená půlka trubky, která měla
být obetonovaná. Jenže ji vezmete do ruky a klidně ji zdvihnete.
Pod tím je vyhrabaný beton a pak už jen zem… Tam vůbec nejsou
dna šachet – už jsem čtyři vyndal, když jsme tu byli šachty čistit.
Všechny jsou v katastrofálním stavu!“
A tak končí „exkurze“ řiteckého zpravodaje do podzemního
světa, kde se bez užitku valí „proudy“ vody, která by tam neměla
být, zatímco tam, kde jsme ji ‒ zejména v letošním parném létě
mít potřebovali, nebyla a leckde dodnes není.

Neuváženě sváděná dešťovka pod silnici, kde pak dělá škodu na
vozovce (viz detail vpravo nahoře)
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Tak zase po letech...

Volby jsou pečeť
demokracie
Již staří Řekové… Tenhle okřídlený výkřik upomíná na
prapočátky volebního práva, historicky svázaného s řeckou
demokracií, tedy onou dámou, jež panuje tam, kde se bez
legrace cítíme být svými vlastními pány. Demokracie taky
z Řecka pochází a neznamená nic menšího a úžasnějšího, než
svrchovanou vládu lidu.
Zdeněk Lebl

Ilustrace: archiv

Foto: autor

Jenže oním lidem blahé řecké paměti byli míněni toliko svobodní
občané – muži, kteří do společnosti vkládali daně a tudíž dostali
právo volit. Tenhle systém ve světě platil až do konce 18. století.
Teprve pak dostali šanci všichni muži, až nakonec ve dvacátém
století přišly na řadu i ženy.
Důvod takového opatření byl praktický: tehdy v rodině vydělával
jen muž, proto mu náleželo právo volit. Všeobecného volebního
práva pro muže ‒ rozuměj i takového, který nevytvářel žádné
hodnoty, byl líný, „flákal“ se, nejevil zájem o společnost a
bral z ní, aniž by do ní cokoli vložil ‒ fikaně využili ve svém
Komunistickém manifestu jistí Marx s Engelsem, kteří ho vydali
roku 1848, neboť odsoudili demokracii jako prachšpatnou
formu vlády a vymysleli zrůdnou diktaturu přijatelnou pro masy
a nazvali ji komunismus. Zneužili nízké pudy cirka poloviny
osob „potácejících se“ ve společnosti, kteří jí nic nepřinášejí,
zato od ní chtějí maximum získat a snadno se dají ovládnout.
Tahle vypečená dvojka – jeden pocházel z rodiny vlastnící
textilní fabriku, zatímco druhý z židovské rabínské kolébky, ale
nic proti tomu ‒ dokázala skupinu nemakačenků využít ke svým
zvráceným myšlenkám. Ta z nich, která pak v některých zemích
vedla střemhlav do pekla, sestávala z několika slov: Všichni se
zkrátka nemůžou mít stejně dobře, a basta! Ve své perverzní
filozofii však záhy přišli na to, jak se dá společnost uspořádat
tak, aby se všichni měli stejně špatně, což bude neaktivním
lajdákům, dokonce lůze náramně vyhovovat.

V Řecku to začalo – ruku v ruce s demokracií!

Vypůjčme si z „chytrých“ knih, kterak poeticky, avšak případně
ironicky rok před manifestem popsal Marx „jejich“ voliče
v dopisu spolutvůrci úchylného myšlení Engelsovi:
Volič levice – náš člověk, proletář

Škola se mu nelíbila, radši běhal po venku,
v učení byl za debila, neudržel myšlenku.
Oženil se velmi brzy, pořídil si dětičky,
to vše ho teď trochu mrzí, stojí to plat celičký.
Často chodí do hospody, dát si pár piv s kumpány,
rodina pak žije z vody, děti nemaj
banány.
Stát ho prý jen málo chrání, chtěl by
toho mnohem víc,
v životě má jedno přání, bohatým
vzít polovic.
Není si sám sebou jistý, v sobě vinu
nevidí,
když volí, tak komunisty, všem
sousedům závidí.
Rukopis dopisu Marxe Engelsovi z dubna 1847.

A jak se volilo u nás?
Věděli jste, že volit v naší kotlině nemohl až do roku 1919
každý? Poučme se znovu z chytrých knížek: V 19. století se
volilo podle volebních kurií, do nichž byli občané děleni podle
jejich majetku a zároveň i poměr hlasů z těchto kurií nebyl stejný,
neboť váha hlasu občana z
první kurie měla správně
vyšší hodnotu než občana
spadajícího do kurie páté.
Do roku 1896 byli takto
občané děleni do čtyř kurií,
a to kurie velkostatkářské,
kurie obchodních měst,
kurie
obchodních
a
Rakousko-Uherská vlajka nám byla
živnostenských
komor
vnucena…

a kurie venkovských obcí. Z volebního práva byly v této době
vyloučeny ženy (vyjma první, velkostatkářské kurie), příslušníci
ozbrojených sil a dělnictvo.
Volební kurie
Je to typ volebního systému, v němž jsou voliči rozděleni do
několika skupin (kurií), které volí odděleně a jejichž zvolení
zástupci pak v zákonodárném sboru tvoří oddělenou skupinu.
Roku 1896 se reformou hraběte Badeniho k současným čtyřem
zavádí ještě pátá volební kurie, do které spadali všichni muži
‒ občané starší 24 let. Roku 1907 byl kuriální systém zrušen
a zaveden systém jedinovolby do Poslanecké sněmovny Říšské
rady, čímž bylo zavedeno všeobecné, rovné a tajné volební právo
pro muže.
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… stejně jako císař František Josef I.
řečený „starej Procházka“

Zato náš první prezident si vysloužil
vznosné oslovení „tatíček Masaryk“

Posvátná kráva pro každého
Byl to tehdy splněný sen mnoha generací většiny Čechů.
Dvaadvacátého ledna podepsal císař František Josef I. soubor
volebních zákonů, které v Rakousku-Uhersku, a tedy i v českých
zemích zavedly všeobecné a rovné hlasovací právo. Jenže co
bylo před 111 lety bráno jako vymoženost, začíná být dnes na
obtíž: v reakci na současný úpadek české politiky padají nápady,
jak volební právo znovu omezit.
Dlouho se zdálo, že všeobecné a rovné volební právo je pro Čechy
jakousi posvátnou krávou. Masarykovská republika původně
výhradně mužské privilegium hned po roce 1918 rozšířila i na
ženy. A následující diktátorské režimy si princip práva každého
občana volit nedovolily formálně potlačit – nacisté to vyřešili
rovnou zrušením pražského parlamentu na jaře 1939 a komunisté
volby znicotnili zavedením systému jednotných kandidátek
Národní fronty…
Všeobecné volební právo vyneslo komunisty na vrchol moci
Všeobecné rovné právo tak, jak ho známe dnes, bylo zavedeno až
po vzniku Československé republiky. V Ústavě ČSR z roku 1920
bylo zakotveno všeobecné, přímé, rovné a tajné volební právo,
trvalo však delší dobu, než všichni voliči pochopili svou moc a
důsledky jejich volby se začaly nepříznivě projevovat ve státním

rozpočtu. Tento
negativní
vliv byl sice na
40 let přerušen
po roce 1948,
kdy se podle
Marxových tezí podařilo zavést diktaturu, státní rozpočet ale
stačila ruinovat jediná zbolševizovaná strana, jež byla u moci, ke
které jí napomohlo právě všeobecné hlasovací právo.
Kontinuita byla navázána v roce 1990 a voliči brzy poznali svou
moc a začali preferovat ty strany, které jim naslibovaly nejvíce.
To si postupně uvědomily všechny politické strany, začaly se
předhánět ve slibech, protože politikům začalo jít pouze o to být
opět zvolen, což je hlavní důsledek přímé demokracie a všeobecného volebního práva.
Proč dvoudenní volby?
Je to fakt světová rarita, zatímco nejen ve vyspělých
státech Evropy, kde se tak cítíme být ukotveni, probíhají
volby jen jediný den, často sotva deset hodin, my na ně
potřebujeme celá dva dny života!
Né – počkejte – nejsme v tom tak úplně sami, domorodcům
v Papui-Nové Guinei to přes prales k volební urně taky
trvá dva dny, tak co…?

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018

Jinak taky volby obecní, jsou volby zástupců do menších a
malých celků územní samosprávy, tedy do zastupitelstev obcí,
měst či městských obvodů v případě měst velkých.
V České republice se konají pravidelně vždy jednou za čtyři roky.
Stejně jako ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky je možné jednoduše zvolit jedno politické
uskupení a rozdělit preferenční hlasy, ty lze ale na rozdíl od
voleb do parlamentu rozdělit i mezi kandidáty napříč stranami
(udělit lze ale jen takový počet hlasů, který odpovídá počtu
křesel v zastupitelstvu obce). Na rozdíl od parlamentních voleb
nelze volit na takzvaný volební průkaz, tedy mimo místo
svého trvalého bydliště.
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Kdo může kandidovat?
Kandidovat mohou strany a hnutí, jejich koalice, nezávislí
kandidáti, sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení
politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů.
Nezávislý kandidát kandiduje sám, vlastním jménem. Sdružení
nezávislých kandidátů je neformálním uskupením, nikde
neregistrovaným, utvořeným jen pro volby, ve kterých kandiduje.
Jejich kandidatura je podmíněna peticí občanů.
Kdy se bude volit?
V pátek 5. a v sobotu 6. října 2018 spolu s prvním kolem
doplňovacích voleb do třetiny Senátu.

Tak zase po letech...
Kdo může volit?
Občan ČR, který
alespoň v druhý den
voleb dosáhl 18 let
a který má v obci
trvalý pobyt. Právo
volit mají i státní
občané jiného státu,
jehož
občanům
právo
volit
do
Co se barev týče, řitecká vlajka má ve
zastupitelstev
obcí
svém poli žlutou, která je podle psychologů
přiznává mezinárodní
veselá, uvolněná, spontánní, aktivní a –
perspektivní. Zelená pak klidná, nezdolná, úmluva, kterou je ČR
pevná, přirozená a taky vytrvalá. To je
vázána. V současné
přece fajn, že?
době se jedná pouze o

přednostně jednotlivě označené kandidáty. Z označené strany
volí podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolik kandidátů,
kolik zbývá do počtu členů zastupitelstva. Volič ale nesmí označit
více stran nebo více kandidátů, než je počet členů zastupitelstva.
Ten je vyznačen v záhlaví volebních lístků.
Pozor na křížkování!
Zvláštností u komunálních voleb je takzvané křížkování, což je
ovšem něco jiného než kroužkování při volbách do Poslanecké
sněmovny. Volič tak může rozdat celkem tolik hlasů, kolik je v
obci nebo obvodu zastupitelů. Pakliže ale volič zaškrtne celou
stranu a zároveň dá hlas i jednotlivým kandidátům té samé
strany, jeho preferenční hlasy se v rámci strany už nepočítají. Pro
příklad může posloužit obec s šesti zastupiteli. Volič tak může
označit šest jednotlivých kandidátů bez toho, aby zaškrtl stranu.
Pokud například zvolí tři jakékoliv kandidáty a zároveň stranu,
pak celé straně jdou tři hlasy, které se započítávají od začátku
listiny. Kandidáti ovšem musí být z jiné než zvolené strany.
Proč volit své zastupitele?
V komunálních volbách je to jednoduché. Volíte si členy
zastupitelstva městské části či obce, ve které žijete. A i když
se komunální politika netěší takové pozornosti obyvatel, jako
ta celostátní a komunální politici se nestávají celostátně známí,
tyhle volby zkrátka důležité jsou, protože ovlivňují kvalitu
života v místě Vašeho bydliště.
Ze členů zastupitelstev pak vychází vedení města či obce.

Že je
komunální
politika, a volby vůbec tak
trochu věda, dokládají „chytré“ knížky

občany členských států Evropské unie. V den voleb musí být v
obci přihlášeni k trvalému pobytu.
Jaké doklady musí mít volič?
Český volič po příchodu do volební místnosti prokáže volební
komisi svou totožnost platným občanským průkazem nebo
platným cestovním pasem. Cizinec se musí prokázat průkazem
o povolení k pobytu.

Následující text je o souhlasu s tím, co dotyčný dělá či
udělal. Vlastně je o nesouhlasu s tím, co nedělá podle – co
já vím – třebas voličova gusta. Nebo je prostě o démonu
polistopadového uvažování, které si i na obecní, ryze vesnické
úrovni vydobylo „právo“ nesouhlasit – pokud možno hlasitě –
protože to je zkrátka ta člověčí demokracie …
Kéž bychom se dokázali povznést nad osobní, často přízemní
malichernosti, vždyť
rozum a důvěra nám
dávají křídla.
Tak tedy vzhůru
k volbám!!!

Jakým způsobem se volí?
Volič si vybere jeden ze tří způsobů hlasování:
1 - označí pouze jednu politickou formaci, čímž dá hlas všem
jejím kandidátům;
2 - může konkrétně označit tolik kandidátů, kolik členů
zastupitelstva má být zvoleno, a to z kterékoli strany;
3 - může oba způsoby kombinovat: označí křížkem jednu stranu
a zároveň i jednotlivce z ostatních stran. V tom případě volí

Starý a fungl nový pohled na sokolovnu

Prý to takhle po volbách někde dopadne…
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A ještě přípodotek k volbám

Nesouhlasím, tedy jsem!

René Descartes uměl nesouhlasit. V Holandsku se například
názorově rozešel i s naším Komenským…

Zdeněk Lebl
Foto: autor a archiv, ilustrace J. Lada
Takhle sveřepě, ba pyšně se na svou neomylnost tváří
paralela z pera francouzského filozofa, matematika a fyzika
René Descarta (1596-1650) Myslím, tedy jsem. Jenže tenhle
pochybovačný skeptik odmítal klasickou skepsi, pochybování
pro pochybování, nevíru v cizí mozek či schopnosti, protože
jeho majitelem (toho mozku), autorem vykonané práce
nejsem „já“.
Po drastické zkušenosti vpádu vojsk varšavské smlouvy, na den
přesně po padesáti letech (píšu tyto řádky 21. srpna) předestřel
nám proruský, lépe řečeno prosovětský režim praktiky takřečené
normalizace, kdy každý ve všem a s každým souhlasil. On tak
ňák musel…
Od sametové revoluce devětaosmdesátého je tomu přesně
naopak: dnes sotvakdo s někým v něčem souhlasí. Nesouhlasit
s jiným (cizím) názorem je téměř posedlost!
Názorová roztříštěnost se projevuje zejména při volbách, a to
ať už parlamentních nebo těch do horní sněmovny čili senátu,
v neposlední řadě však místní kotel nezřídka leckde vře i na
úrovni voleb vesnických či městských, tedy komunálních. Nízká,
někdy až chudičká účast oprávněných voličů je toho žalostným
důkazem.

Otroky pokleslých televizních seriálů
Svědčí to o osudové lhostejnosti občanů k budoucnosti státu či
jen tisícihlavé obce, nebo o vnitřní duševní rozháranosti voliče
jako takového, a sice – krom jiného – následkem až nezdravě
velkého počtu politických stran?
Když se člověk soustředí a nevpustí k sobě potencionální
následky přihlouplých televizních sitcomů, které z ještě včera
standardních diváků vyrábějí závisláky na povlovné destrukci
inteligentního štítu, který nás vcelku spolehlivě chránil i za
totáče, musí zákonitě prohlédnout. Takže když nesouhlasit, tak
s blbostí! Nebo ji jednoduše ignorovat… A jít do toho s vlastními
zbraněmi ducha.
Udělat se pro sebe a mít moc
Ani já, byv o něco mladší, pravda, nemohl jsem se (kdysi!)
zbavit naléhavé myšlenky, že kdesi hluboko ve mně znenáhla
zraje neodbytná touha založit si jednou svoje vlastní politické
hnutí (stranu ne, jsa člověk nestranický, bez disciplíny,
nebohabojný) a rozmnožit jejich už tak neúnosný počet. Zbavit
se malosti češství a růst a růst…, aspoň ve vlastních očích.
Protože ti ostatní nevědí, co všechno ve mně dřímá. A tak to
pěkně pod mojí taktovkou poroste – nové domy, silnice, ba i
lidé, tedy hlavně morálně. Takže: „Zítra se bude tančit všude“,
kteroužto budovatelskou odrhovačku složil svazák, komunista,
později disident, exulant se stalinistickou transfúzí rozjuchaných
padesátých let Pavel Kohout. Postaru nelze žít, a tak se s mým
přičiněním budou rozpínat celá sídliště, mocenská seskupení…
V dějinách lidstva nebylo osad ni vsí, městysů ani dvojměstí,
která by se nebyla bývala mocensky, politicky, hospodářsky i
kulturně rozpínala. Jenže na základě přesvědčení, že se s touto
činností, ale zejména s lidičkami, kteří to všechno nejprve
vymysleli, dalo rozumně souhlasit.

Tihle Ladovi strejci se jistě shodli na jediném: To pivo má říz!

… jenže ono je nesouhlasit, a nesouhlasit. Za správná nesouhlasení
si například vysloužil i pěkné náměstí, které po něm pojmenovali.
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Kdo jinému jámu kopá…
Tendence nesouhlasit s názorem jiných, jinými slovy řečeno,
prosazovat výlučně svůj názor, postupně devalvovala na módu.
Jen abychom nedejbože nebyli tradiční. A tak máme divadlo, a
alternativní divadlo. Protože má neotřelé postupy lze ho hrát i
v kravíně. Herce, a alternativní herce. Na jevišti je neuvidíme,

A ještě přípodotek k volbám

I ten měsíček svítí jaksi postaru. Vo co mu de?

své role odskypují z domova a šetří tak prkna, která znamenají
svět. Máme i poezii, a alternativní poezii (příšernou, věřte mi).
Ještě nemáme alternativní pivo ani alternativní lásku, ale možná
už na tom nějací alternativní inženýři pracují… A měsíček že nám
od lesíčka svítí? Probůh, jen nepodléhat romantice, nevěřit – kdo
ví, vo co mu de?
On totiž démon nesouhlasu bývá nezřídka na škodu těch, kteří
nesouhlasí nepromyšleně, bez pádného důvodu, nekonstruktivně,
rutinně, jednoduše řečeno automaticky. Slyšel jsem o jistém
členu nejmenovaného zastupitelstva v kanceláři městečka – díky
starostovi, učiněnému bláznovi do nejmodernějších výdobytků
elektroniky vybavené jako někde v poslanecké sněmovně, Ale s bezpečnou a navíc romantickou promenádou kolem rybníka se
s tlačítky a monitorem přes půl stěny. Tlačítko NE na zastupitelově snad souhlasit dá, viďte?
hlasovacím pultíku bývalo tak opotřebované, že ho starosta musel
už několikrát vyměnit. Jednou si dotyčný kverulant při hlasování
zdřímnul, byl velice unavený, jaký div, vždyť celou noc úporně
POZVÁNKA DO ŘITECKÉ KNIHOVNY
přemýšlel, jak bude zase se vším nesouhlasit. Když se zmátořil,
bezmyšlenkovitě stlačil červené NE. Přitom vůbec nevěděl, proti
Vážení řitečtí občané, léto je na sklonku
čemu hlasuje. Až když se vzpamatoval, ke svému obřímu zděšení
a nastanou dlouhé zimní večery. Zveme vás proto
zjistil, že hlasoval sám proti sobě. Kolegové mu totiž chtěli zvýšit
všechny k návštěvě knihovny, kterou najdete
plat…
v prvním patře obecního úřadu.
Vybrat si tu můžete z velkého množství knih,
které jsou dvakrát do roka, a to v rámci výměnného
programu, zapůjčeny z knihovny Jana Drdy v Příbrami.
Připraveny jsou pro Vás pohádky pro nejmenší, knížky
pro děti, ale i literatura faktu, knihy pro dospělé –
detektivky, romány pro ženy, dobrodužné romány a
ostatní. K dispozici je i počítač s připojením na internet.
Pokud nenaleznete Vámi požadovanou knihu, pokusí se
ji pan Matoušek pro Vás opatřit.
Přijďte se podívat a staňte se dalším aktivním čtenářem!
Dveře jsou otevřeny všem, a sice každý čtvrtek od
18.00 do 19.30 hodin.
Kategoricky nesouhlasím s tím, že ten koník na funglnovém dětském
hřišti jednou obživne a dá se do skoku!

Marie Léblová
místostarostka
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Cestami i pěšinami

Po stopách Svatojánských proudů

Legendární Svatojánské proudy, které inspirovaly Bedřicha
Smetanu při komponování Mé vlasti, už z vyhlídky Máj nespatříme.
Divoké peřeje pohltilo přehradní jezero, ale rozeklané a příkré
skály nad Vltavou zůstaly…

Zdeněk Lebl
Foto: autor

Vltava – naše nejdelší řeka od pramene pod šumavskou
Černou horou k fotogenickému splynutí s Labem u
Mělníka potřebuje 433 km. Jedním z nejromantičtějších
míst na jejím toku bývaly legendární Svatojánské
proudy, které „pohřbily“ přehradní vody mezi
hydroelektrárnami ve Štěchovicích a Slapech.
„Štěchovická laguna když zpívá v zadumaném stínu Kordiller…“,
vůbec ne nadneseně opěvovali Voskovec s Werichem městečko
– které jen o pár kilometrů „uteklo“ soutoku Vltavy se Sázavou
– vklíněné mezi kopci, jež od vodní hladiny vypadají o dost vyšší.
My, „kovaní“ výletoví pěšáci, máme několik možností, jak se
sem dostat: nejjednodušší pak příměstskou třistaosmnáctkou
na Zbraslavské náměstí a odtud nás už některý bus s číslem 338,
360, 361 nebo 390 vyklopí právě na okraji říční laguny.
První metry našeho vltavského putování nás přivedou
k technické památce z let 1937–1939, mostu přes řeku, jejíž
břehy spojují dva duté oblouky o rozpětí 114 metrů. Za mostem,
pojmenovaném po prezidentu Edwardu Benešovi, zahneme
doleva na silnici, která by nás přivedla do Hradištka. My ale po
pár metrech vpravo uvidíme modré značení na schodech, jimiž
se vydáme vzhůru.
Po deseti minutách se nám v kopci otevře pohled na Štěchovice,
z větší části rozložené jen pár metrů nad vodami vltavskou
kaskádou spoutané řeky. Jenže přehrady, z nichž ani ta
štěchovická – která jako by svým tlustým betonem přidržovala
celé údolí – nedokázala městečko uchránit od katastrofálních
povodní před několika lety. Původně zlatokopecká osada,
položená na soutoku Vltavy a Kocáby, má taky správně ve svém
znaku hornická kladívka.
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Štěchovická přehrada
Vybudovali ji ve válečných letech 1939–1945. Vytváří jezero
dlouhé 7,4 km, o rozloze 95,7 ha. Plavební komora s výškou
20 m je nejvyšší u nás a jednou z nejvyšších v Evropě – mohou
jí proplouvat lodě o výtlaku až 1000 tun! Hráz je dlouhá 124 a
vysoká 25 metrů.
Ve vodní elektrárně jsou dvě Kaplanovy turbíny, na něž se žene
voda nejen z přehradního jezera, ale i z umělé nádrže na kopci
Homole (447 m n. m.). Do ní se čerpá voda v nočních hodinách
a v období energetické špičky se pouští ocelovým potrubím
z výšky 160 m na turbíny.
Tajemný štěchovický poklad
Asfaltovou silničkou se po půldruhém kilometru dostáváme
na rozcestí a stále po modré pokračujeme lesem. Tady – mezi
štěchovickou částí Brunšov a obcí Závist – byl počátkem roku
1945 německými jednotkami SS uložen takzvaný štěchovický
archiv s tajnými protektorátními dokumenty. O rok později jej
vyzvedla americká armáda a neúplný vrátila do tehdejší ČSR.
V utajené skrýši by však ještě dnes kromě „papírů“ měl být i jiný
poklad: peníze či dokonce zlato…
Že bychom zakopli o kouzelné kapradí, pod nímž zvoní žlutý kov,
je z říše pohádek. To za nás svou nezdolnou vírou v nalezení
pokladu, a ještě usilovnějším kopáním obstarali jinší borci –
americký Němec Helmuth Gaensel a tuzemský Josef Mužík,
kteří se stali mediálními hvězdami, leč – pochodili s prázdnou.
Líbezná vyhlídka Máj!
Lesní stezka nás vyvede na silnici do vísky Závist a na jejím
konci, tam, kde se mezi nesčetnými trsy rozkvetlého podbělu,
„utopenými“ v jezírku, laskají snad stovky žab, přes silnici

Skvostná technická památka, most Edwarda Beneše přes Vltavu, spojuje Štěchovice s Brunšovem – částí vsi Hradištko

zahneme vlevo kolem křížku na užší asfaltku. Kolem rozcestníku
po deseti minutách dorazíme na náves v Třebsíně, jíž vévodí
stylová zvonice při památníku padlých. Tady však také začíná
žluté značení, po němž se vydáme směr Teletín. Kolem hovězího
stáda, které tu po levé straně najdeme kdykoli v roce, přijdeme
po chvilce na silnici do Krňan, překročíme ji a z louky na kopci
nenápadnou pěšinou zahneme vpravo.
Stojíme na betonovém platu Smetanovy vyhlídky, pod námi se
modrá Vltava, „vinou“ štěchovické přehrady rozlitá do soutěsky.
Máme „královský“ výhled na vody, které se líně valí zátočinou.
Ale to okouzlující nás teprve čeká. Vrátíme se tedy na žlutou,
kolem osady V zahrádkách se kolem potůčku ponoříme do
smíšeného lesa. Zvolna projdeme chatovou osadou Proudy, a
zatímco uhýbáme pomyšlení na slušnou únavu, v pekelném
vedru letošního léta nic zvláštního, ukazatel změní náš směr
ostře doleva. Po třech kilometrech úpatím kopce Kolátova (424
m n. m.) šikmo přes louku znovu vejdeme do lesa.

Svatojánské proudy
Lidé tenhle 7 km dlouhý peřejnatý úsek řeky pojmenovali podle
sochy sv. Jana Nepomuckého, umístěné už v roce 1722 (ta současná
je ale až z roku 1908) ve skále nad řekou. Divoké proudy bývaly
postrachem všech plavců, kteří často až ze šumavských hvozdů
sváželi dřevo na vorech po vlnách Vltavy. Právě ve Svatojánských
proudech vytvářela řeka divoké kaňonovité údolí, v němž voda
s hukotem narážela na balvany a hrozila uchvátit každého,
kdo se malinko odchýlil od splavného koridoru vltavské cesty.
V pozdějších dobách bylo koryto upraveno a poslední zbytky
divokých vod zaplavila vzedmutá hladina štěchovické přehrady.
Roštím a pralesem
Ale zatímco ještě před chvílí slunce polévalo svými paprsky
hřbety zvědavého dobytku, když jsme se načas dotkli fascinující
přírodní scenérie, na vodu skoupé srpnové počasí sevřelo
oblohu zlověstnými mračny a z nebe, jako by uzavřeného na
zip, káp sem, káp tam, systémem: sedm kapek čtyřma řadama ‒
spustil se řídký déšť… Jako by na nebi neměli nic lepšího na práci
než nám sem už dlouhé tři měsíce posílat fůru žhavých paprsků!
Naštěstí vyhlídka Máj ve výšce 448 m n. m., zaručeně
nejpůsobivější místo k velebení nejdelší české řeky, zůstává
jedinečnou, i kdybychom měli uschnout nebo „padaly trakaře“.
Ale protože nám žhavé slunce „bere vítr z plachet“, les se pro
nás stal přístavem.

Štěchovice rozložené jen pár metrů
nad vodami kdysi neklidné řeky.
V pozadí přehrada.

Ale to už mezi buky – však je místo na mapě označeno jako
Bučina – probleskává „zlatý hřeb“ našeho výletu – vyhlídka
Máj. Šplháme mezi pokroucenými borovicemi a trsy dávno
odkvetlých skalniček.
Na skalním ostrohu, tak vysoko, že nad meandrující Vltavou i
ti nejdivočejší ptáci „plachtí“ hluboko pod námi, hledáme nej…
nej… místečko pro focení. Však taky tohle „orlí hnízdo“ patří
všem, kteří se sem „doštrachali“, aby se odměnili atraktivním
pohledem dolů, na zaniklou romantiku někdejších Svatojánských
proudů. Vltava stáčející se do podkovy ponouká naši fantazii…

Uplyne slabá půlhodina a
otevřenou krajinou vcházíme
do Teletína – pár baráčků,
rybník, kaplička. A pak nás žlutá
podél nenápadného vodního
toku vede lesním údolím, které
tu poutníkům pod kopcem
Střehlovem (418 m n. m.)
nastražilo pralesní podmínky
v podobě léta neodklízených
vývratů,
ztrouchnivělých
pařezů, rozviklaného kamení,
nevysychajícího
bláta.
Ale
proto jsme přece opustili
pohodlné příbytky, abychom
rozhýbali
kosti
a
svaly…
Zničehonic kolem chaty v
„zápaďáckém střihu“ narazíme
na modrou značku a v pravém Třebsínská zvonička byla i letos svědúhlu se po ní vydáme na Pexův
kem stejnojmenného, už XIII. ročníku
populárního country festivalu
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Nad zrádnými kameny, které byly pohromou pro voraře a jejich mnohametrová plavidla, se nadobro zavřela voda

Tam, kde dřív ‒ jednou zurčely,
jindy burácely Svatojánské proudy,
poklidně se valí hluboké vody,
spoutané v obří přehradní nádrži

Luh. Tři čtvrti hodiny chůze nahoru- dolů a jako z pohádky se
před námi rozevře pohled na vodní nádrž Slapy.
Naučná stezka Svatojánské proudy
Velkolepé vodní dílo navždy umlčelo legendární svatojánskou
podívanou. Abychom alespoň částečně nasáli někdejší
atmosféru drsné a pohříchu nebezpečné romantiky, pustíme
se po přehradní hrázi, vedeni dál modrým značením po silnici
do Nových Třebenic. Tady se spustíme po schodech, provázeni
zelenou, která se stane naší nepostradatelnou „gardedámou“
na Naučné stezce Svatojánské proudy.
U pobřežní silnice, která tu končí, staneme tváří v tvář
vzpomínané soše sv. Jana Nepomuckého, jež dala Svatojánským
proudům své jméno. Stávala hlouběji v údolí, tam, kde se dnes
houpou vltavské vody, a tady našla svůj „azyl“. Namísto voraře
ve spárech dravé řeky dnes socha střeží nedalekou slapskou
přehradu, na níž je odtud impozantní pohled.
Nechme se unést Vltavou…
…a vydejme se vstříc „dvanácti zastavením léta“, podél vůbec
první pěší turistické trasy Klubu českých turistů, která tu vznikla
11. května 1899. Devítikilometrová trasa nás prostřednictvím
popisných tabulí seznámí se zdejší botanikou, zoologií i ekologií.
Buďme však opatrní, neboť stezka vede místy po strmém úbočí,
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Musel to být setsakramentský kumšt vyvést bez úhony vor složený z několika takzvaných pramenů, poměrně úzkým korytem ošemetných Svatojánských proudů

takže za vytrvalého deště je zejména pro malé děti rozumnější
využít náhradní variantu a přímo od slapské přehrady odjet
autobusem č. 390 zpátky na Zbraslav.
Kdo se však chce pokochat nevídanou podívanou, nechá se
„unášet“ řekou Vltavou, v širokých meandrech tančící uprostřed
kaňonů Středočeské pahorkatiny. Naše nejdelší řeka se tu
zařezává hluboko do takzvaného jílovského pásma, odnepaměti
známého výskytem zlata. Však také voda odedávna přinášela
rozdrcené horniny se zlatým pískem a valouny.
Na protějším břehu spatříme ústí potůčku Třemblová, kde
se zlato rýžovalo dlouhá staletí. Při naší pravidelné březnové
návštěvě jsme tu ještě stihli volání výra velkého, jehož táhlé
huu-u se nese vltavským kaňonem jako dobrá zpráva. Na úzké
pěšině prolézáme mezi letitými, čerstvě olistěnými habry, které
tu hrají prim. Odhaduje se, že stoletý listnáč vydá za hodinu až
1,7 kg kyslíku, což je množství, které k životu potřebuje deset lidí
na celý den! Jestliže tedy takový strom porazíme, měli bychom
zasadit 2500 malých stromečků, abychom vyrovnali hladinu
kyslíku…
A hele! ‒ jako bychom si objednali jejich produkci: strakapoudi
a datlové neúnavně vybubnovávají svůj trauermarš lesním
škůdcům. Když se na chvíli zaposloucháme, je to hotová
kanonáda…

I slapská přehradní nádrž dramaticky
změnila tento peřejnatý vodní „terén“

Cestami i pěšinami

Vodník si přeci musí i na přehradě zabafat ze své fajfky…

Voda ke koupání neláká
U příštího zastavení si všimneme původního zákrutu řeky, jehož
autenticita nás přenese až kamsi do začátku minulého století.
Ze slapské nádrže hluboké až 60 m vytékají spodní vrstvy vody,
které jsou, pravda, čisté, ale nevhodné ke koupání. I v létě se
totiž nezahřejí na víc než 10–14 °C. No – letos to možná bude o
trochu víc, jenže i tak je to spíš pro otužilce. V zimě se teplota
vyšplhá i na tři stupně nad nulou, takže hladina štěchovického
jezera nikdy nezamrzá, a tak je tu dostatek ryb. Však jsme málem
vrazili do rybáře s pěkným kouskem duhového pstruha…

Hory kamení, které nás provázejí po levé straně, si říkají suťová
pole a vznikají rozpadem horniny. V tom horku, jež se odráží
od vodní hladiny, chvílemi máme pocit, že nás ty „šutry“ snad
zasypou, a tak se raději uchylujeme do pomíjivého stínu borovic
a spolu s neslyšnou řekou vpravo pod námi „šlapem“ dál.
Najednou stojíme na rozhraní mezi nejstarší chatovou osadou
Ztracenka a novou – Svatojánské proudy.
Tady se narodil fenomén českého trampingu
Legendární Ztracenka je spjata s historií trampingu, který
v Čechách 20. a 30. let 20. století nemá jinde ve světě obdoby.
Nadšení trampové si založili v roce 1918 osadu Ztracená naděje
právě v místě nejdivočejšího toku Vltavy. Když je o ni připravila
štěchovická nádrž, posunuli se s chatami výš. Podmanivé
prostředí vytvořené partou kamarádů inspirovalo k trampským
písničkám, do osudu Ztracenky se zapsal i slavný Jaroslav Ježek!
Památníček na zdejší Mravenčí skále nese jména těch, na které
osadníci s vděčností vzpomínají…
Bohužel – jak je vidět – jsou mezi nimi i takoví, co aktivně
vylepšují své okolí drsnými zásahy do přírody a svá obydlí proti
vůli původních trampů proměňují na parádní sídla u vody,
včetně neurvalého kácení stromů a odpadních skládek.

Drsná romantika vorařů
Na protilehlém břehu i bez dalekohledu můžeme vidět část
přírodní rezervace Kobylí dráha, která zabírá plochu asi 50 ha.
Kdybychom se tam teď přeplavili lodičkou, která kotví u břehu,
našli bychom vzorek ráje květin, stromů, ptáků i zvěře, typických
pro celou tuto bohatou oblast štěchovické nádrže.

Pohled z masivní přehradní hráze bere dech!

V nespoutaných vodách „staré“ Vltavy se mezi člověkem a
vodou odehrávala nerovná dramata, při nichž voda mívala
„navrch“. Voroplavbu znali už Keltové a v plném rozkvětu byla
ve 14. století. Vory sloužily nejen k dopravě dřeva, ale vozila se
na nich sůl, med, pivo medovina, kámen, písek, dřevěné uhlí,
dokonce dobytek. Po tisíc let se tyto artikly nezměnily.
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Potom, co tu skončili voraři, střeží
socha sv. Jana Nepomuckého, která
Svatojánským proudům dala jméno,
monument slapské přehrady

Pohromou pro voraře byla 1. světová válka – většina z nich
musela rukovat. Později vorařské řemeslo jen „paběrkovalo“ a
přehrady nad ním „udělaly kříž“.
Na konci naučné stezky nás zelená značka „předává“ modré,
ale to už mezi stromovím rozeznáváme štěchovickou přehradu,
zadržující vodní plochu o velikosti 114 hektarů.
Po cestě k autobusu nám postsecesní kostel sv. Jana
Nepomuckého z roku 1911‒1914 s románskými prvky
připomene, že nejen vodou je naplněn náš výlet. Věříme však,
že ode dneška se v našich představách budou halasně valit
nezkrotné vody Vltavy, spěchající divokým peřejnatým korytem
Svatojánských proudů.

Romantika štěchovické přehradní nádrže: slunce, voda, lodička
– kdo by chtěl víc?
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A naposledy svatý Jan Nepomucký, tentokrát v podobě kostelíku, docela
určitě architektonické perly Štěchovic
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KAŽDÝ HOUBAŘ SI STŘEŽÍ SVÁ MÍSTEČKA

Takových bedlových
královniček tam bylo 238!

Na bedly jsme předloni skutečně mohli jít s kosou

Zdeněk Lebl
Foto: autor, Nino Barbieri (č. 8) a archiv (č. 11až 16)
Bydlet u lesa, jak se to promyšleně podařilo dávným
„duchovním otcům“ Řitky, není jen otázka zdravějšího
vzduchu, je to bezesporu výhoda stran magických výrůstků,
totiž ‒ z hlediska estetiky, lahodnosti, jíž překypují, jakož i
přízemní dostupnosti ‒ přelaskavých plodů: hub. Ukažte
mi ignoranta, který by s rozechvělým srdcem neustrnul
nad oranžovou syrovinkou ronící kapky mléka či řádně
nadupaným pravákem, a houby mu jde o to, že jde o stélkaté
organismy různého tvaru a velikostí, bez asimilačních barviv
s heterotrofní výživou a buněčnou stěnou chitinózní. A dostat
mírnyx tírnyx člověka z lesa, když právě rostou? Houby
s octem! A to ani v počátečním stadiu infarktu… Jenomže
když i na nebi mají prázdné konve a těch pár kapiček
letošního léta nás nespasí, to je pak na houby…
Houbaření patří do deseti takzvaných podivností, kterými jsme
my Češi výjimeční. Patří k nim ještě třebas chataření, chalupaření,
taky trempink, ale i naše kutilství. Dozajista jsou to zakódované
pozůstatky našich předků-sběračů, kteří se kromě lovené zvěře
chutě vrhali i na všechny lesní nemasové „potraviny“.
Že v téhle činnosti vcelku zdárně pokračujeme, dokládá
předloňských 33 800 tun lesních plodin, a to za málo uvěřitelných
pět miliard korun!
Trocha té lesní statistiky
Mezi nejčastěji sbírané plody patří houby, borůvky, maliny a
ostružiny. Houby sbírá na 70 procent lidí, borůvky 40, maliny o
něco míň a ostružiny ke třiceti procentům. Bezinky a brusinky se
sbírají nejméně.
Na jednu domácnost připadá kolem pěti kilogramů hub, jeden a
třičtvrtě kilo borůvek, čtyřicet deka malin atd. Dohromady tak
každá domácnost v průměru nasbírá 8 kg lesních plodů.
Houbaři každoročně v průměru nasbírají cirka 22 tisíc tun hub za
čtyři miliardy Kč.

Partie z řiteckého lesa, kde se daří klouzkům. Ale letos? Marné volání,
tedy prozatím (25. srpna).

Zvrácenost v duchu kolektivismu
Bohužel ti, kteří trpí nedostatkem organizovanosti, o kteréžto
aktivity je zaplaťpámbu připravil Listopad ’89, pořádají něco
tak „nelesního“, „nehoubařského“, prostě nenormálního, jako je
mistrovství republiky ve sběru hub. Hordy nadržených nadšenců
toužících vyhrát luxují bory, smrčiny, dubí i bučiny, jen aby
sobě i nám dokázaly, že nemají úctu k posvátnému dialogu mezi
houbou a člověkem.
I když je návštěvnost lesů ve Středočeském kraji nejvyšší ze
všech našich krajů, naštěstí jsem Ve Štítku ani v přilehlých
tišinách nespatřil žádného zpovykaného houbařského závodníka
s číslem na prsou. Zatím!
Jestliže má u nás sbírání hub předlouhou tradici, když za nimi do
lesa vyrážejí často celé rodiny a je pokládáno za jakýsi národní
sport, prosím ‒ neberme tohle slovo vážně. Vždyť houbičky na
nějaké neurvalé šampiony vůbec nejsou zvědavé… Samy se
pokládají za milé zpestření jídelníčku. Není snad libo nejčeštější
polévku – bramboračku se směsí čerstvých masáků, podmásníků
nebo kačenek? A co takhle pokmínovaný klobouk bedly,
orestovaný na pánvi, pokapané trochou másla či oleje? Dejme
si do třetice legendární Magdalenu Dobromilu Rettigovou,
patronku českých paní a dívek, s poznámkou, že zemčata se
druhdy ( krajově i dodnes) říkalo bramborům.

Český dobový atlas hub, o dost mladší než práce švédského
mykologa 19. století Eliase Magnuse Friese
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Zemčata s hříbkami

Usekej hříbky drobnince, dej
je na máslo s zelenou petružilkou hezky vysmahnout a
drobet opepři. ‒ Uvař napolovic malá zemčata, pokrájej na lístky, vymaž formu
máslem, dej vrstvu zemčat,
vrstvu hříbků, a máš-li, tak
trochu račími ocásky to posyp, zase vrstvu zemčat dej,
až jest na dva prsty neplná
forma, pak rozkloktej do vaM. D. Rettigová
řené studené smetany jedno,
neb je-li větší forma, dvě celé vejce, polej tím ty zemčata, poklaď kouskem nového másla a nech to v troubě vypect.
Myslím, že je to celkem klasický recepis, jenže abychom dostáli
všem ingrediencím paní Magdaleny, museli bychom do Bělé
pod Bezdězem. Tamní Bělský potok je jediným ve středních
Čechách, který má v chovu raků výjimku od ministerstva
životního prostředí.
Některé houby se fakt netváří moc jedle
A vidíte, jsou výtečné, třeba
čirůvka fialová. Jindy je tomu
naopak – muchomůrka růžovka, V Čechách se s oblibou žertuje,
že všechny houby jsou jedlé, něonen už zmiňovaný masák, láká
které však jen jednou…
vydloubnout ho ze země. Jenže
bacha! – až moc často mívá
nevlastní a značně podezřelou sestru – muchomůrku tygrovitou
nebo taky panterovou, halucinogenní potvůrku, ba co víc – notně
jedovatou!
Je-li naše doba intuitivní co do
moderních technologií, jestliže už
jsme dobrou znalost hub nenasáli
od svých rodičů, babičky, dědy,
měli bychom touto schopností
vládnout i při sběru lesních
Čirůvka fialová má věru jedo- krasavic.
vaté vzezření, ale je to houba
výtečná a zdravá

Věřili byste, že…
se ve světě vyskytuje kolem milionu druhů hub, z nichž jsou
zhruba 2 tisíce jedlých a až tři sta druhů léčivých?
Příroda je fakt mocná čarodějka
Je to stejné jak s rajčaty kupovanými v supermarketu, jejichž
chuť je mdlá, vlastně skoro nijaká, na rozdíl od těch, která si
vypěstujeme na záhoně nebo ve větších nádobách. Skleníkové
plody totiž dostávají jen minimum UV záření, neboť sklo téměř
veškerou část tohoto spektra světla odrazí a nepustí dovnitř.
Jablíčka to nanejvýš stresuje, takže za trest produkují něco zhola
jiného než přirozenou chuť, doslova lahodu, kterou byla od
přírody obdařena. Pak se nemůžeme divit, že nikdy, ale opravdu
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nikdy nebudou tak aromaticky, natož chuťově vybavena, jako ta
pěstovaná na přímém slunci.
Obdobně se chovají i houby produkované pěstírnami, tedy
v umělých prostorách, sklepích, zrušených kravínech nebo
fabrikách. Zkuste to a uvidíte, že houba z takové farmy koupená
v obchodě není víc než odvar (byť nonšalantně zabalený
a opatřený rodokmenem) pravé lesní houby, možná krapet
nakousnuté hladovým lesním živočichem, což jí však na chuti
neubere.
Neříkejte, že jste ještě neuznali přednosti skutečného přírodního
žampionu čili pečárky polní? Nemůžete ho minout, říká si o
vyzvednutí intenzivní vůní, která se ještě zvětší, když takový
exemplář obrátíme a přičichneme k listům na spodku lahůdkové
houby.
A co jeho kupovaný jmenovec? Tak teda smaženici, polévku
ani pronikavě vonného kubu z něj věru neuklohníte. Je nejen
„nepolní“, ale zejména nevonný, stručně řečeno nijaký.
Je to jen hmota, prakticky bez chuti a o to, že bychom si na
něčem takovém „štrejchli“, nemůže být řeč…

Žampiony ve velkopěstírně naopak …navíc než k nám doputují, zažijí
působí coby bělostná Boží stvoření, si své v plastovém „vězení“
ale při kuchyňské úpravě docela
ztratí svůj chuťový „pel“…

Hodování na houbách
A ještě jeden fenomén lze přičíst houbám vyrostlým v lese –
sušené nebo i zmrazené jsou nenahraditelným kořením, které
nám v prosinci rozsvítí telecí plecko s noky či třeba takovou
svíčkovou Stroganov stejně spolehlivě, jako vánoční stromeček.
A protože se po letech letoucích před nedávnem z liščí letargie
probudila liška obecná, neusmahnout si ji jen tak s vejci by
znamenalo nevědět, co je na světě dobrého. A pak – i naši rybáři
beroucí si své nádobíčko na dovolenou ke Středozemnímu moři
znají pražmu královskou, zasvěcenou řecké bohyni lásky i
plodnosti Afroditě. Tahle rybička na liškách – to už přímo hraničí
s branami nebeskými, za mohutného doprovodu jerišských trub.
Ne, není třeba lišky převážet přes Alpy, pražma se u nás dá běžně
opatřit.
Bílým nic nezkazíme
Tak ještě polaskat chuťové pohárky něčím tekutým. Co takhle
vínem?
„Vyučení“ gastrochytráci, pardon – odborníci, kterých je všude
jak těch našich hub po dešti a kteří leckdy bývají hrdými
absolventy čtrnáctidenních kurzů kdesi v Tramtárii, za což
vyfasovali pomuchlaný sommeliérský glejt od místního šamana,
se kterým „zapařili“ (čím? – vším, co teklo), ti by nám zajisté
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radili do aleluja. Jenže obecně platí, že jemnější houby v bílých
omáčkách, i pravé hřiby se solidně skamarádí s bílými víny.
K liškám se hodí nazrálejší Veltlínské zelené a taky Ryzlink
rýnský, tedy nejdostupnější mok domácí provenience. Ale nic
nezkazíme ani domácími sekty.

Říkávala mi babička: „Mluv v lese potichu nebo úplně mlč,
houbičky hulákání nemají rády. Leknou se, nepoporostou nebo
nevyrostou vůbec!“ Tohle dobrosrdečné ponaučení si s sebou do
lesa nosím více než šedesát roků a přísahám, že mi ani o kousek
nezestárlo. Když jsem pak někdy na houbách nucen strávit
primitivní útok decibelů z řad nevycválané dvougenerační
rodinky, přeříkám si v duchu tucet sprostých slov a jen pevně
sevřu můj od dětství houbařský nožík-rybičku, který má ve své
ocelové paměti hřiba koloděje i kováře, klouzky, taky kozáky
s hnědou a křemenáče s červenou hlavou, ryzce i václavky, a
štráduju si to co nejdál, kde je klid, nanejvýš lidé, co ctí katedrálu
lesa. Vždyť ani ta rybička od přírody, dané jí posvátným tichem
šťastné věci, nahlas nepromluví.

Jó, loňského září, to byly žně. Kde? No, jasně, že na Brdech…

Ten padouch hnojník

Tenhleten „exot“ za svou
existenci může děkovat
našim domácím mazlíčkům, psům, kočkám, případně koním. S oblibou
totiž roste právě na jejich
trusu či výkalech – jak
chcete. Přesto je hnojník
Hnojník a pivo? Zapomeňte!!!
obecný jedlá a chutná
houba. A my o původu jednotlivce nevíme pranic: hovínko se
rozloží, houba zůstává. A proč ho vlastně lidé sbírají? Protože
roste vždy, když si jiné houby dávají pokoj. Ale pozor, hnojník
obecný je dvojnásobný hajzlík! Lokneme-li si po jeho konzumaci ten ryzlink, neřkuli pivo, působí houba jako antabus ‒ lék, který se podává při léčbě alkoholismu. Současným užitím alkoholu
s hnojníkem dojde k nepříjemným příznakům, které alkoholiky
vystraší tak mohutně, že začnou vážně přemýšlet o abstinenci.
Příšerně zarudnou, popadají dech, zoufale je bolí hlava, buší jim
srdce. Po jediném hltu alkoholu si tak vyvolají pocit nechutenství, závratě a zvracení.
Druhá hnojníkova akce spočívá v tom, že si ho nakrásně můžeme splést s hnojníkem inkoustovým i třpytivým. Vlivem takové
záměny zrudneme nejdřív v obličeji, a pak celí. Potom už to jede
jako předtím – k bušení srdce, dušnosti a zvracení přibude ještě
průjem a – strach… Záleží na množství vypitého alkoholu. Po
novém napití, třeba už bez houby, se příznaky vrací… Ale to už
je případ pro psychiatra.
Tak to bychom měli… Ale pokud nejsme pod vlivem jiné drogy, například nekonečného televizního seriálu, naštěstí jsme si
uchovali zdravý rozum a střízlivý pohled na svět, takže bychom
vážně museli být blázni „na entou“, abychom vůbec takovou, od
prvního pohledu prašivku, vůbec sebrali.
K lesu patří ticho, přátelé!
Zvláštní kapitolou pobytu v houbovém lese je naše chování.
Chabě vychovaní dospěláci automaticky chabě vychovávají své
potomky a vzájemně na sebe halekají, kopou do hub přerostlých
nebo těch, které prostě neznají a připravují tak ty poučenější o
úrodu. Nic z toho houby nemůžou akceptovat…

Zato na tyhle ozdoby lesa si můžeme klidně dopřát láhev bílého nebo
nějakou tu štamprličku

A víte, že tenhle pravák byl úplně zdravý a bylo z něj sedm báječných
řízků? Pro celou famílii.
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Tááákovýhle dubák!
Zatímco lidičky od splávků, olůvek, zkrátka ti od vody mluví až
až, neboť v duchu své rybářské latiny přísahají na zdraví svých
manželských i nemanželských dětí, když ukazují své úlovky
a činí tak horizontálně s rukama napravo i nalevo, houbaři
se příznačně chlubí vertikálně – nahoru a dolů. A nadělají při
tom povyku i řečí, dočista jako ta pověstná stará Blažková ze
staročeského rčení, která cosi, co už každý slyšel, roztrubuje do
všech stran.
Ale mezi námi – ono to všelijaké povídání, vychloubání,
někdy až komické přehánění z říše hledání, sbírání, nahánění
či nahrnování hub do košíku, ono to jaksi souvisí se zažitými
rituály, které jsou součástí českého našince, a to ve smyslu –
pořádně si o tom chlapi (ženský) pokecejte, na množství (hub)
nehleďte…
A pak – vedle gastronomického využití působí ze země vyrostlé
lesní plody rovněž inspirativně. Představte si, že jeden náš
hudební skladatel houby zhudebňoval. Třebas houslový part na
hřib hnědofialový vznikl obdobně jako více než tisíc ostatních:
umělec ležel vedle houby jako by jí naslouchal, protože prý
k němu promlouvala.
Tajné, ba přetajné…
Takže ať už houbu slyšíme, no – spíš cítíme, ale
zejména vidíme, už je naše!
Nakrásně by se dalo říct ‒ a my starší pamatujeme
dřevěné hříbky, na nichž se štupovaly čili zašívaly
potrhané ponožky ‒ že si v lese na houbách, a
nemusejí to být zrovna hříbky, báječně štupujeme
své nezkrotnou civilizací potrhané zdraví,
nasáváme vzdoušek napěchovaný kyslíkem a
nenápadně při tom potrácíme nadbytečné kaprice,
rozmary a vrtochy, abychom aspoň načas zvolnili
na trati pádícího života.
Jen jedno máme vždy na paměti: o tom, kde jsme
přišli k plnému košíku, nikomu ani muk!!! Neboť
naše místečka jsou natolik posvátná, že jejich
vyzrazení se rovná aktu zpronevěření se státnímu
tajemství. Ono by totiž už taky nemuselo být pro
nás žádné příště…

Houby, houby a zase houby…

v Občerstvení u zvířátek
(Zahradní 215, Řitka)
Zveme Vás na 4. ročník DÝŇOVÁNÍ, který se bude konat

v sobotu 27. 10. 2018 od 16ti hodin.

Tohle už vypadá jako
dědeček Hříbeček…

Budeme hlavně vydlabávat dýně, zavěšovat je na stromě a rozsvěcet.
Dýně si přineste s sebou.
(V omezeném množství budou dýně k dispozici i na krámku.)
Budou se opékat brambory v popelu, buřty na ohni.

Odměna za účast dětí a jejich práci a odvahu
zúčastnit se strašidelného večera.
Hrát bude živá kapela Balzám :)
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HOSPODA VE STÍNU KOZÍHO „STÁDA“
Na první pohled nenápadný človíček, na dohled od Sportovní
ulice a na samém kraji Bučiny, v Zahradní 215, upozorní
na sebe prostřednictvím rohatých přežvýkavců – koz
domácích, které tu provozují své mečení, k nemalé radosti
dětí, jež se s nimi mazlí, krmí je a je jim s nimi fajn. I proto
majitel tamního občerstvení Ivo Leitner nazval svůj a
partnerčin podnik U zvířátek, kterému však nikdo neřekne
jinak než prostě – U koziček.
Zdeněk Lebl
Foto: autor
Jak to přišlo, že si stavař, profesionální řidič, notabene
restauratér v jedné osobě pořídí navíc takovéhle zvířectvo?
Vždy mě lákalo mít své hospodářství a pouze jsem zkusil společně
s partnerkou Dášou a dcerou Aničkou svůj sen realizovat.
Ale přejděme od koziček přímo ke tvé „hospodské“ profesi.
Při tvé autobusácké práci pro pražský dopravní podnik
i přepravní firmu Martin Uher to přece není tak jednoduché
– navozit alko i nealko nápoje, uzeniny a všechno ostatní a
pak obsluhovat kunčofty v roli kuchaře i číšníka. Jak to celé
stíháš?
Baví mě především práce s dětmi, a nejen stánek toto spojuje.
Jak to stíhám? Našel jsem si skvělou partnerku pro život a se
stejnými zájmy. Jinými slovy, bez Dáši a dětí by to určitě nešlo.
Ty úsměvavé dětské tváře, spokojenost rodičů a jejich veliká
podpora nás drží vždy nad vodou, i když jsme občas oba hodně
unavení.
I proto jsem vděčný za velikou pomoc našich sousedů – Milana
a Evy Klapuchových i Mirky z bytovek.
Ivoši, co ve vaší zahradní osvěžovně ty osobně považuješ
za „specialitu podniku“
Určitě to jsou bramboráky od Dáši a mnou opečovávané
pivko …

„No konečně!“

Naše kámošky říkají, co prý je s těma rohlíkama…?

Jak u vás probíhal prázdninový program, na který jsme
lákali Řitečáky v letním zpravodaji?
Byl to pokus po třech letech provozu naplnit organizační plán,
při kterém mi moc pomohl pan starosta. Určitě to bylo správné
řešení, hosté s dětmi si mohli návštěvu u nás naplánovat a pak
nás svou hojnou účastí na akcích vždy překvapit, což nás potěšilo
nejvíc.
Musím také vyzdvihnout maminky, které nám na akcích
pomáhaly, ať s vařením kotlíkového guláše nebo při malování či
navlékání korálků s dětmi. Tatínkové se zase starali o bezpečnost
při střelbě ze vzduchovky.
Prostě to byly přesně takové prázdniny, jak jsem je jako malý
kluk prožíval i já se svými kamarády u nás na Sázavě.

"Tak vás vítáme v pohostinství U zvířátek,“ Na jedno malé to sem nalákalo i dědu od dvojusmívá se paní Dáša
čátek
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Nedílnou součástí odpolední, někdy i večerů, je bezesporu
kapela BALZÁM. Rádi jsme si při rozloučení s prázdninami
ověřili, že to těmhle chlapíkům „šlape“ na country notě jako
na nějakém festivalu westernové muziky. Čeká nás ještě letos
příležitost, že „uhodí do bendža?
I mě s Dášou moc těší, že si řitečák Zdeněk Suk s kapelou vybral
zrovna nás a hraje pro naše milé hosty. I on s kapelou je už
součástí provozu „ U zvířátek“, kde nám svou skvělou muzikou
vytváří ještě lepší prázdninovou atmosféru.

Všichni z kapely nám slíbili, že přijdou zahrát na další tradiční
akci „DÝŇOVÁNÍ“, jen nesmí mrznout!
Připadáš si uprostřed nikdy nekončícího kolotoče práce,
povinností a rozličných aktivit jako šťastný člověk?
Kdybych nebyl šťastný a spokojený, tak bych to určitě nedělal.
To, co dělám, mě musí bavit a naplňovat. Určitě mám s Dášou
dost energie a nápadů, kde co vylepšit a rozšířit, aby se všichni
u nás cítili dobře.
Pak to má celé smysl.

„A hele – od starosty chutná.“

„Já chci taky na trampolínu!“

„Vezmu fixu a klidně nakreslím, co chci.“

„Tady zase chytím balanc a jsem na druhé
straně.“

„Zařadím ,nakládání’ a je to.“

Je poslední prázdninový den. A třebas poprchává, na hosty pod slunečníky (tentokrát spíše dešťovníky) přece neprší a kapela rozbaluje fidlátka

Zkouška nástrojů a za chvíli to
pojede…
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Ivo Leitner už z vepřového exempláře … takže ještě osmahnout
sundal alobal…
kůrčičku

„Hej, lidi – tu šunku sem!“

ŠMRNC & GLANC / Inzerce

SMRK ZTEPILÝ ZASE
BUDE MÍT SVŮJ GLANC
Když je něco šmrncovní, má to svou eleganci, zkrátka říz
či švih. A takový je právě smrk na řitecké návsi. Měkké
smrkové dřevo je nejpoužívanějším jehličnatým dřevem v
průmyslu, má široké uplatnění jako stavební materiál, pro
výrobu nábytku a v minulosti bylo používáno v konstrukcích
letadel.
Třebas je tu s námi smrk coby druh od konce druhohor, ten
řitecký je – pravda – o něco mladší, nicméně už má mnohé za
sebou. Na dlouhá léta se stal nositelem barevného vánočního
osvětlení.
Jenže kabely spojující jednotlivé žárovky za tu dobu natolik
vehementně vrostly do struktury stromu, že ho ohrožovaly
na stromovém životě. Proto musel obecní úřad přistoupit A po úpravě může smrk zase volně
k nápravě, a tak pod odborným dohledem dendrologa (podle dýchat!
encyklopedie slovo pochází z řeckého dendron /strom a logie
/nauka, v tomto případě o dřevinách, tj. o stromech, keřích a
polokeřích) obecní pracovníci prořezaly dotčené větve.
Na přiložených snímcích můžeme vidět, jak neúprosný
čas zapracoval na elektrické instalaci, doslova zažrané do
smrkového dřeva.
(zle)
inzerce

Ale že je těch větví – jak na menší
„čarodějnice“

Časem už docházelo k poranění
smrku

Kabely vrostlé do větví omezovaly Ondra Rohan veze „úrodu“ své práce
přísun živin v koruně stromu
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Srba Servis je ﬁnančně zdravá společnost s předním postavením na automobilovém trhu.
Úspěchů dosahujeme díky kvalitní práci našich zaměstnanců.
Úctu k nim vyjadřujeme odpovídajícím ﬁnančním ohodnocením a řadou dalších výhod.
Zázemí rodinné společnosti podnikajíci v prostředí špičkových moderních technologií dává
prostor pro osobni růst a profesní rozvoj.
Naši zaměstnanci se mohou opřít o kvalitní materiální zázemí, přátelský a profesionální tým.

V současné době bychom rádi rozšířili náš
tým o nové kolegy na pozicích:

MYČ VOZIDEL

STROJIČ VOZIDEL

AUTOKLEMPÍŘ

AUTOLAKÝRNÍK

Máte zájem o práci v rodinné ﬁrmě Srba Servis, ale nemáte patřičné zkušenosti?
Nevadí, Srba Servis Vám zajistí příslušné zapracování, či školení.

Pokud Vás naše nabídka zaujala - zašlete nám, prosím, svůj životopis na
www.srba.cz/o-ﬁrme/kariera/

SRBA SERVIS s.r.o.
Příjezdní 188, 252 02 Jíloviště
Tel.: +420 255 717 011

www.srba.cz

