Po sněhu půjdu čistém, bílém,
hru v srdci zvonkovou.
Vánoční země je mým cílem.
Až hvězdy vyplovou,

tu budu blízko již.
A budu ještě blíž,
až lesní půjdu tmou…
(Fráňa Šrámek, Prosinec)
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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

Jindřich Drobílek
• Kontroly spalinových cest
• Čištění komínů
• Stavby a montáže nových komínů
• Rekonstrukce komínů
• Návrhy a poradenství
• Pravidelné roční kontroly a čištění – vyhláška
č.34/2016 Sb.
• Pasportizace spalinových cest v bytových i
nebytových domech
• Vložkování komínů

Více o mně na www.jaroslavpycha.cz.

Kontakt

V této lokalitě hledáme:
Rodinný dům
Byt v OV s balkonem
Chatu zděnou i dřevěnou

Email :
drobilekj@seznam.cz

jaroslav.pycha@re-max.cz
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Kominictví

Tel. :
722 695 501

Slovo redakce / Vánoční fejeton
Vážení a milí,
prožili jsme spolu na stránkách obecního zpravodaje z hlediska „osmičkových“ výročí více než významný
rok. Sluší se poděkovat těm z vás, kteří neplýtváte časem na malicherné půtky či poznámky rozmělňující
sen o báječném vesnickém bydlení, sen o harmonických sousedských vztazích. Generace těch, co tu bydlí
„odnepaměti“, předává pomyslné poselství družnosti, důvěry směrem k budoucnosti – a to nejen na
pozadí velebených Vánoc či nadcházejícího nového roku.
To stejné můžete očekávat od redakce, která pro vás čtvrtletník připravuje.

Kadidlo, myrta a tak…
Tak to je celý on. Ježíšek, který – aby se uchoval vzácným,
tajemným – nezná k nám cestu dřív, než tucet měsíců dojde
naplnění a čas osedlá svého nebeského oře, aby nám obýváky
vyzdobil samými dobrými skutky, předsevzetími a tak…,
jak naznačeno i v titulku tohohle sloupku. Tedy
alespoň teoretickými.
A zatímco v nefalšovaném srdci
Evropy instalujeme pod svými
jehličnatými symboly papundeklové jesličky se strejci
v huňatých kožiších a
panímámami se štucly,
v opravdickém betlémském chlévě, ale i široko
daleko venku v onen čas
nula – od něhož se odvíjí náš letopočet – bylo
onehdá takové teplo,
že by sněhuláka nevyhnal… A tož si přemilou
báj, legendu – chcete-li
– ba i pravdu, natruc nikdy
nenafilmovaným dějinám účelově dokážeme spíchnout tak, aby
nám ve stylu bližší košile než kabát
pasovala k tělu nebo podnebí.
V tom duchu už neléčíme nemoci myrtou - kterážto darována Ježíškovi reprezentovala tuto schopnost
– nýbrž coldrexem nebo stopanginem; navíc eo ipso (právě
proto) tvrzením, že nám kadidlo zaručuje duševní sílu jako
jmenovanému Nazaretskému, bylo by koledováním si o
návštěvu u psychiatra.
A tak my, hříšní, komety nad sebou nemajíce, v babylonu

mlhavého tušení vlastní budoucnosti a existenčních starostí očekáváme zrození blahobytu a sociálních veselic, jaksi
přímo na domácím dvorečku, když už holt chlívky přešly do
kategorie virtuální objekty. Leč – komu není shůry dáno,
shání vlivné příbuzné.
Neklidná sněhová vějka přeskakující
meze zabrzdila o větve, z nichž se
„předevčírem“ staly barborky,
jejichž ufiknuté sestry už
v našich příbytcích dostaly
první ťafku od ústředního
topení, chudinky lechtivé
na to, čemu my – nadobro zchoulostivělí
– podomácku říkáme
tepelná pohoda, nebo
elegantněji: komfort.
V očekávání věcí příštích na vánočních stromcích, ať už z kavkazské
nebo sličné dánské jedle
či jako starý vánoční vtip
otřepané borovičky, těkají naše
natěšené sny a přání, které neulétly do teplých krajin, zemitě zdejší,
svátečně načančané, u festovní víry, že
nám alespoň něco vzejde z té letošní setby na
poli upřímnosti a nadějí.
Zdeněk Lebl
Ilustrace: Barbora Humhalová

Obecní zpravodaj č. 3/2018. 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 prosinci 2018, příští pak na jaře 2019.
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Nejhranější evergreen všech dob

Magie solnohradské noci očarovala svět

Oberndorfskou Kapli Tichá noc postavili na místě, kde původně stával Kostel sv. Mikuláše zničený povodněmi, v němž roku
1818 poprvé zazněla věhlasná vánoční koleda Stille Nacht. Mimochodem sem po exhumaci umístili hlavu autora původní básně Josefa Mohra ‒ je zazděna do oltáře. Kaple financovaná jen z darů tu stojí od roku 1937, každoročně navštěvována turisty z
celého světa. Na Štědrý den bývá doslova v obležení. Jinak je celoročně volně přístupná od 8 do 18 hodin.
Zdeněk Lebl
Foto a ilustrace: archiv

T

ahle melodie odradí člověka od hříšného konání, ba i
od myšlenek na něco nešlechetného. Stačí zaslechnout
pár tónů linoucích se přes hory a doly, i kdyby jimi
bylo město napěchované nervózními předvánočními nakupujícími, i kdybychom je zaslechli jen tak – jak se naše fantazie pustila na špacír, i kdyby tenhle nápěv trval jen vteřinu,
do níž se vejdou dvě magická slova: Tichá noc…
Není v tom nic nadneseného, vždyť jako bychom se v té chvíli, kdy zazní pověstné líbezné zvuky, přenesli do nadoblačných
výšin, napojili se na horkou linku přímo do nebe nebo zkrátka
tam, kde je nám blaženě, spanile, kde už nemůže být líp. Prostě
„super“!
Navzdory tomu, že Tichá noc ovládla všechny kontinenty světa,
její autoři se za života netěšili velkorysým honorářům ani závratným tantiémám čili podílům na zisku z písně, uváděné v tisících
jejích podob.
Už když uslyšel první slova otextované skladby Tichá noc, svatá noc… s podtitulem Pravá tyrolská píseň pruský král Fridrich
Vilém IV., a to – jak jinak – na Štědrý den roku 1853, byl jí tak
uchvácený, že si jen stěží dal vymluvit, že ji mohl složit někdo
jiný než Haydn, Mozart nebo Schubert…
Proto svému dvornímu koncertmajstrovi nařídil sofort, tedy neprodleně vypátrat autory koledy, neboť právě vánoční koledou
Tichá noc je. To byla úloha hodná dnešní investigativní novinář-
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Už v jedenácti Franz Xaver Gruber ukázal výjimečný talent, když zaskočil za nemocného učitele jako varhaník. Byla to klíčová situace v životě
chlapce, neboť od tohoto okamžiku byl o nadání svého syna přesvědčen
také jeho užaslý otec, který z něho chtěl mít tkalce…

Nejhranější evergreen všech dob
ské práce, a tak se rozběhla pátrací akce. Proč?
Autoři písně, jež vháněla slzy do očí tyrolským pastýřům ovcí
stejně tak ‒ jak vidno ‒ i pomazaným hlavám, tedy Josef Mohr a
Franz Gruber, vůbec nepatřili k někdejším významným celebritám Solnohradska (Salcburska). A právě tady se koleda narodila.
Od tkalcovského stavu k varhanám
Důkaz o tom jsme našli v nejstarší rakouské škole v městečku
Arnsdorf. V alpské zemi mají velmi rádi tradice, takže nepřekvapí, že se tu dodnes učí ve dvou dvoutřídkách.
(K velké autorově lítosti těsně za hranicemi se rozhodl stávkovat
foťák, takže si musíme vystačit s archivními snímky.)
Však tu učil i autor melodie Tiché noci, varhaník a skladatel
Franz Xaver Gruber. Narodil se roku 1787 jako třetí dítě chudého tkalce, ale jeho učitel brzy odhalil chlapcovo nadání. Otec
však o talentu a lásce k hudbě nechtěl ani slyšet. Ani trochu
netoužil mít ze syna žebrajícího muzikanta, ale tkalce, který by
po něm převzal řemeslo...
Malý Franz však od tkalcovského stavu potají odbíhal k varhanám. Vždycky, když učitel ochořel, varhany neosiřely, protože
Franz ho u píšťal a pedálů důstojně dokázal zastoupit. Už ve
dvanácti hrál tak procítěně, že to obměkčilo i jeho tatínka, který
mu dovolil, aby se v hudbě vzdělával, dokonce mu koupil harmonium. A po svém kantorovi se v Arnsdorfu stal Franz učitelem.
Modrá je dobrá, takže vzhůru do ženění!
Jenže ho povolali do rakouské armády, ale díky opatovi, který zalhal, že je Franz zaměstnancem kláštera, byl od vojenské
služby osvobozen. Takže „modrou knížku“ by už měl, ale bydlet
nebylo kde! V bytě po kostelníkovi přebývala s dvěma dětmi
mladá vdova Marie Elizabet Fischingerová. Franz „holt“ byl
taky jenom chlap, a tak to vyřešil šalamounky. Oženil se s ní.
Bohužel obě děti, které spolu měli, ještě malé zemřely. Nakonec v jednapadesáti odešla na věčnost i jeho Bety a on si vzal
svou bývalou žačku Marii Breitfussovou. Měli spolu deset dětí.
Avšak jen čtyři se dožily dospělosti… Navíc i jeho druhá Marie
ve čtyřiatřiceti zemřela – krátce po desátém porodu… Do třetice
si vzal opět vdovu – Kateřinu Wimmerovou.
Tady naše putování po stopách Franze Grubera na chvíli opustíme.
Vydáváme se totiž…
…z Arnsdorfu přes Oberndorf, Anthering a Bergheim do Salcburku, dříve Solnohradu, hlavního města spolkové země Salcbursko, čtvrtého největšího po Vídni, Štýrském Hradci a Linci. Přejedeme řeku Salzach a v barokní chloubě zdejších arcibiskupů,

Všichni ti, kteří touží nasát atmosféru časů Franze Grubera, každoročně míří do Muzea Tiché noci (Stille Nacht Museum) v nejstarší rakouské
škole v městečku Arnsdorf

Plaketa nad vstupem do budovy arnsdorfské školy připomíná oba
protagonisty vánoční koledy

v centru světoznámého salcburského festivalu a zároveň největšího městského svatostánku, si necháme ukázat křtitelnici ze 14.
století, v níž křtili malého Mozarta. Ten jim to v monumentálním
chrámu oplatil tím, že tu hrával na varhany. Ale nebyl jediným
človíčkem ponořeným do téhle památeční nádoby se svěcenou
vodou. Novorozenětem, jež vstoupilo do dějin Solnohradska,
byl také jistý Josef Mohr.
Talent v kněžské sutaně
Narodil se roku 1792 jako nemanželské dítě. Jeho otec, císařský žoldnéř a dezertér kromě své posádky opustil i matku svého
syna, a to ještě dřív, než se potomek narodil. Řekneme brrr, když
nám tu prozradí snad až přízračný zvyk oněch časů, že při křtu
„bastarda“ býval za kmotra salcburský kat…
Malého Josefa se už coby ministranta ujal vikář a sbormistr salcburské katedrály Johann Nepomuk Hiernle a ten ho podporoval
ve studiu i v hudebním vzdělání.
Josef měl totiž líbezný hlas a už
ve dvanácti hrál na housle a zpíval v kostele. Po studiu teologie a
vysvěcení na kněze ho poslali do
jeho první farnosti ve vsi Mariapfarru. Náhoda, nebo ruka osudu?
Tam se přece narodil a stále žil
jeho otec, jehož nikdy neměl po- Vyštudovaný kněz Josef Mohr
znat… A možná nepoznal, zato se byl neposlušné dítě své doby.
tady potkal s otcovým otcem, tedy Coby volnomyšlenkář hrával
dědečkem ‒ ten měl před sebou v krčmě na kytaru a zpíval velectěnému osazenstvu i fujtajjen pár měsíců života ‒ se kterým blové odrhovačky…
na faře prožil Vánoce. Takové ro-

Ve škole, v níž učil autor hudby, tradicionalističtí Rakušané učí dodnes
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Neposedný kněz
Nic platno – ač klerik, založením byl Mohr volnomyšlenkář a
vším co dělal, popuzoval představeného. Ten pak do Salcburku
posílal jednu stížnost za druhou, že se Josef vůbec nechová jako
slušný a bohabojný kněz, že po nocích zpívá v krčmě – a zdaleka
nejen církevní písně, nýbrž fujtajblové odrhovačky hodné vykřičených domů – a bezostyšně vtipkuje se ženami.
Gruber, který v Oberndorfu vypomáhal coby varhaník, byl snad
jediný, který příteli nezatíženému předsudky zkostnatělých duchovních rozuměl. Určitě i proto, že oba pocházeli ze stejných
poměrů, ne jako většina farářů či ouřadů, co se narodili v popanštělých rodinách, majetkem a penězi předurčeni ke svým povoláním v duchu ustrnulých tradic a slepé poslušnosti.

Kostelík sv. Mikuláše v Oberndorfu. Tady úplně poprvé zazněla jímavá píseň Tichá noc, svatá noc…. Venkovský chrám smetla velká voda,
avšak píseň – ta zůstala!

dové splynutí dědy a vnuka vtisklo hlubokou stopu do vnímavé
duše, pro svůj „nešlechetný“ původ vysmívaného člověka.
Když si kněz Josef po roce vzpomněl na Vánoce obohacené milovaným dědečkem, o svátcích pokory, odpouštění a pro doufající bytost taktéž naděje, pocítil nezdolnou touhu vedenou inspirací a nedokázal se nad to povznést. Nával něhy, milosrdenství a
ryzího křesťanství vedl jeho ruku k napsání vroucí básně, kterou
nazval Píseň nebes.
Roku 1816 jej ustanovili kaplanem v kostele sv. Mikuláše
v Oberndorfu. A právě v tomto městečku se seznámil s Franzem
Gruberem, ke kterému měl velmi blízko duchovně i „přes muziku“.

Na tomhle pianu hrával skromný varhaník, kostelník i – učitel Franz
Gruber, který napsal kolem 90 hudebních děl. No – proslavilo ho jen
jediné, a to snad až do skonání světa!
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Tak takhle vznikla horoucí píseň Tichá noc…?
Oberndorfské varhany byly vinou děravých měchů tou dobou
v žalostném stavu, a tedy „mimo hru“, třebas byl 24. prosinec
roku 1818. Protože nebyli žádní svatouškové, pár hodin už seděli o Štědrém večeru oba přátelé u poháru levného vína a rozprávěli si o hudbě, o ženách i o nepravostech světa vezdejšího,
když tu Josef podstrčil Franzovi pomuchlanou osmerku papíru
s básničkou Píseň nebes, co ji předloni napsal. „Ty – Franz, nezkusil bys k tomuhle zkomponovat hudbu?“ Ovíněn červeným
se přiznal, že by chtěl zkrátka nějakou originální písničku, aby
ji mohl i po hospodách hrát na svou oblíbenou kytaru. Franz se
po učitelsku mírnil a poháry zas tak hrrr hrdlem neproléval jako
jeho kamarád. Nadšený a opilý textem ještě ten večer překvapenému Josefovi vrazil do ruky noty… A Tichá noc, svatá noc
byla na světě! Pár dívek a chlapců narychlo naučili text a pak už
společně za doprovodu kytary Franze Grubera dvojhlasně zapěli
„funglnový“ hit, který se stal nehynoucím evergreenem. Nebývalá vroucnost vánoční koledy linoucí se z kostela sv. Mikuláše
dojímala, a dodnes dojímá.
Ale to předbíháme
Vždyť koleda z Půlnoční klidně mohla zůstat zapomenuta. Nebýt stavitelem varhan Carlem Mauracherem opraveného nástroje. Při náhodné vzpomínce na Štědrý den a hudební produkci pan
učitel Gruber zapreludoval pár tónů Tiché noci. Dojatý Mauracher si ji opsal a pak přečasto hrával všude tam, kde opravoval
tenhle zvukomalebný „nástroj bohů“. Tak nějak píseň objevil i
Strasser, rukavičkář z Zillertalu a ten ji v roce 1832 nechal hrát
na lipských vánočních trzích. Když její text i s notovým zápisem
Básnička za miliony…
Nějakých sto kilometrů jižně od Salcburku jsme v údolí
Lungau navštívili městečko Mariapfarr, mrzutou, neosobní „díru“ – na rozdíl od purpurou, medem i punčem
provoněných salcburských trhů – kde jsme po delší době
vypátrali dvě kamenné hlavy na ostění vrat. Ne náhodou. Chtěli jsme na vlastní oči uvidět místo, kde mladý
pomocný kněz Josef Mohr napsal onen závratný text
písně-koledy.
Bůhvíproč nás pouští – snad že jsme v jejich očích chudí
Češi a je vánoční čas ‒ zadarmo do místního muzea
s možná trochu přeplácaným alpským betlémem, ale
zejména historickým psacím stolem a sbírkou obřadních
předmětů. Jenže nás nejvíc zajímá jedinečný exponát,
z něhož čiší pokora, ale i světovost: rukopis Stille Nacht,
Heilige Nacht, a v ovzduší se vznáší její český překlad
Tichá noc, svatá noc…

Nejhranější evergreen všech dob

Originální Gruberův notový záznam Tiché noci

otiskl časopis Leibziger Tageblatt, Tichá noc mohla jít nezastavitelně do světa! V americkém New Yorku už ji hráli pouhých
sedm let na to. Z televize musíme znát přeslavnou verzi nazpívanou roku 1941 Bingem Crosbym. Velkou zásluhu na tom, že
si dnes zhudebněnou báseň notují lidé bezmála v každé rodině,
měla nadaná rodina Reinerových, známá jako Zillertalští národní pěvci, která ji předvedla i rakouskému císaři Františku I.
a ruskému caru Alexandru I., ale proslavila ji v celé Evropě, Spojených státech i v Rusku.
Protože nikdo není prorokem ani ve své domovině, dlouho se
mělo za to, že koleda je prostě tyrolskou písní. Při hledání Franze Grubera pomohla náhoda. Když roku 1854 připravoval salcburský sbor vánoční program, v kterém nechyběla ani Tichá
noc. Jeden z členů sboru, mladý Felix Gruber, ji však nezpíval
tak, jak to vyžadoval sbormistr. Ten mladíkovi vynadal, jenže
Felix se ohradil, že píseň zpíva zrovna tak, jak ho to naučil otec.
A ten přece nejlíp musí vědět, jak se mají zpívat písně, které
zkomponoval!
Po této příhodě i samotný Franz Xaver Gruber detailně popsal
pravý zrod písně a dokládal své i Mohrovo autorství.

Mariapfarr. Tady se na pozadí alpských velikánů z inspirace duchovního Josefa Mohra zrodila původní básnička Píseň nebes, předloha pozdější koledy Tichá noc

Jen ticho bez Tiché noci…
Nic nám nebrání – a proč taky – nakročit k poutnímu kostelu

Franze Xavera Grubera pohřbili před jeho domem v Halleinu, hned
proti kostelu, kde hrál

Bylo to o Vánocích roku 1914 a válečný konflikt zuřil na plné obrátky.
Na západní frontě proti sobě stáli Němci a Britové. Nedaleko belgického města Ypry byly zákopy nepřátel někdy jen 100 metrů vzdáleny, takže
vojáci často své protivníky dobře znali. Ze zákopů v tom čase zněly i koledy a Tichá noc se zpívala na obou stranách konfliktu. A v této sváteční
atmosféře jeden z německých vojáků neozbrojen vyšel na území nikoho
a vyzval své nepřátele, aby společně oslavili Vánoce. Stalo se. Britové i
Němci, do té doby krvelační soupeři, si začali vyměňovat drobné dárky,
společně zpívat, slavit a modlit se...

svatého Leonarda a vystoupat k varhanám na kůr a nechat se
unášet fantazií, že právě tady poprvé… Ne, tady opravdu tklivá
vánoční píseň neměla premiéru, vždyť Mohrův text Franz Gruber opatřil notami až za dva roky, jak jsme se už dozvěděli. Ale
ta představa je silnější než ticho, přerývané jen opatrnými kročejemi (zůstaneme-li důsledně básnicky v 19. století) na schodech
i podlaze kůru, jenž rovněž sline (je známý, proslulý) starodávným označením kruchta.
A v tomto, pro nás vánočně-symbolickém koutě rakouského Solnohradska naše putování končí. Takže si ještě povězme, jaký byl
osud hlavních aktérů našeho příběhu.
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Nejhranější evergreen všech dob
Museli prodat i kytaru…
Cesty našich přátel se brzy rozešly, dílem proto, že s nimi
hýbaly pracovní povinnosti. Duchovní Josef Mohr
byl často překládán ze vsi do vsi, až ve svých
pětačtyřiceti skončil ve vesnici Wagrain. Tenkrát se tu žilo roztroušeně
po horách, kde lidé chovali dobytek.
Vrozenému lidumilovi Mohrovi při pomyšlení na vlastní dětství ležel na srdci osud zdejších dětí, to, jak dřeli doma
i mnohde jinde. S pomocí finančních darů
vybudoval školu, do níž chodilo až 170 dětí
a doslova vyžebrával prostředky na jejich
studium.
Konec měl však neslavný: Nastydl, když nesl
poslední pomazání umírajícímu na samotě v
horách. Zápal plic ho zkosil v nedožitých šestapadesáti letech. Přesně o dvacet dní nestihl svoji, dnes uctívanou zpívanou báseň Tichou noc,
když 4. prosince 1848 zemřel. Třicet let od jejího
prvního uvedení. Zemřel v takové chudobě, že
museli prodat i jeho kytaru, na které kdysi poprvé
hrál nesmrtelnou koledu, aby se vůbec zaplatil
pohřeb. Hrob ve Wagrainu zdobí jen prostý kříž.
A Franz Gruber?
Díky vzpomínce na věčnou píseň a jejímu velebení si přišli na své
Jeho největší přání věnovat se hudbě došlo napl- i filatelisté. V USA dokonce už ve válečném roce 1943...
nění v roce 1835, kdy byl jmenován dirigentem
chóru a varhaníkem ve farním kostele v Halleinu.
Arnsdorfu. Na oslavy přišlo přes dvacet tisíc poutníků! Při slavPlný elánu se Gruber věnoval vzdělávání zpěváků a hudebníků nostní mši pak poprvé zazněla Gruberem složená mše. Tím se z
pro církevní sbory. Nejúspěšnější byl pro něho patrně rok 1820, vesnického varhaníka stal uznávaný skladatel, než roku 1863 v
kdy se slavilo 300 let posvěcení mariánského poutního kostela v Halleinu zemřel na příznaky stáří a pohřbili ho naproti kostelu,
ve kterém hrál.
2018 – dvě stovky let opěvané „noci“
Třebas, jak bylo řečeno, snažil se Franz
Gruber i písemně rozptýlit pochybnosti o tom, kdo podle Mohrovy básnické
předlohy o šesti slokách zkomponoval
věhlasnou píseň, nebylo mu za života
autorství přiznáno.
Avšak když byla po dlouhých 177 letech v roce 1995 objevena původní
báseň a v rohu na lícní straně rukou Josefa Mohra připsaná poznámka, že melodii složil Franz Gruber, teprve tehdy
se mohly přepsat dějiny Tiché noci.
Největším zadostiučiněním pro nadaného a pilného muzikuse je bezesporu
skutečnost, že skladbu převzali nejrůznější interpreti všech možných hudebních žánrů. Že o Vánocích si ji zpívají
dvě miliardy lidí po celém světě, a to ve
třech stech jazycích a dialektech.
A taky že letos přesně po dvou stech letech v nás líbezná píseň bude probouzet
naději a lásku…

Vikář a učitel aneb pero jakožto symbol psavců, a kytara
‒ symbol muzicírování. Josef Mohr a Franz Xaver Gruber
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Byl to smrk, nebo borovička?

První vánoční stromeček u nás

Romantický a záhadný libeňský zámeček Šilboch v roce 1830

Zdeněk Lebl
Foto a ilustrace: archiv

D

nes je to jen obyčejná křižovatka v pražské Libni.
Před nějakými sto dvaceti lety tady stával pozoruhodný letohrádek s podivným jménem Šilboch. Místo, kde se nacházel, je známo hned pod dvěma názvy. Jedni
mu říkají Čertův vršek a druzí Na ztracené vartě. K druhému pojmenování se váže příběh o vojákovi, kterého tu při
odchodu z města zapomněla pruská armáda. A ještě něco je
na Šilbochu zajímavé: v prosinci 1812 tady ustrojili první
vánoční stromeček v Praze.
Na vysoké skalce v horní části Libně – tam, kde bychom dnes
našli křižovatku ulic Na Stráži a Na Vartě – nechal v polovině
18. století jistý Hilbert vystavět budovu s jehlancovou střechou
a věžičkou. Už předtím na vyvýšenině stávala starší usedlost,
po níž místo zdědilo svůj původní název Čertův vršek nebo také
Čertova skála. Podle pověsti se totiž pán domu dostal k svému
jmění tak, že se upsal ďáblu. A ten si ho jednoho krásného dne
odnesl do pekla…
Prchající Prušáci zapomněli vojáka
Ale to není jediná legenda, která se k Čertově vršku váže. Když
roku 1757 oblehla Prahu pruská armáda a po pohrané bitvě

u Kolína dne 18. července musela zahájit rychlý ústup, právě
u této skalky zapomněla hlídkujícího vojáka. Ten se pak v Libni
usadil a dle lidového podání se zamiloval do jakési Madlenky.
Aby dvojice mohla v klidu uzavřít manželství a založit rodinu,
nahradil prý libeňský klempíř živou hlídku plechovou maketou,
která opravdového vojáka na stráži vystřídala, a ten se mohl v
pohodě oddávat Madlenčiným půvabům.
Pohádka? Jenže jak si potom vysvětlit, že na zdi zámečku skutečně stávala plechová figura pruského vojáka v plné zbroji? A
dokonce se zachovala v depozitáři Muzea hlavního města Prahy.
Historický zápis vztahující se ke kurioznímu exponátu zní takto:
„Domovní znamení, plechové, z plechu vyříznutá a omalovaná
postava pruského vojáka, z domu č. p. 85-VIII, zv. Šilboch čili
Ztracená varta. 257 x 76 cm.“
Dodejme, že tajuplný Šilboch není nic jiného než zkomolenina německého slova Schildwache (předsunutá stráž). Někdy po
roce 1850 se letohrádek proměnil v hostinec Na stráži a kolem
roku 1900 byl i se skalkou srovnán se zemí. Jediné, co zůstalo,
byl „plechový Prajz“ čili Prušák, jak maketě říkávali.
Jakožto nebesa otevřená…
Dobrá, říkáte si. Co se ale dělo předtím, než se z honosného sídla stala obyčejná hospoda? Začátkem 19. století získal Šilboch
německý herec, režisér a posléze ředitel Stavovského divadla
Johann Carl Liebich. Rodák z Mohuče byl pro svou dobrosrdečnost přezdíván „papá“ Liebich. Na Šilbochu pořádal večír-
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Byl to smrk, nebo borovička?

Herec a divadelní ředitel
Johann Carl Liebich

ky, kde se parádně „odbourávala“
i ta nejzvučnější jména. Na jednom
Plechový „Prajz", který
takovém mejdanu v samém závěru zdobil přední stěnu zámečku
Šilboch
roku 1812, když movití šlechtici,
(Foto:
Muzeum
hl. m. Prahy)
vědátoři i zazobaní měšťáci pojedli kapra na černo, představil svým
českým hostům novinku – dávný severský zvyk, který si zamlada osvojil při kočování po Německu s hereckou společností.
Předvedl jim totiž pravý vánoční stromeček! V tehdejší Praze
něco nevídaného.
Neprohýbal se sice pod tíhou ozdob a sladkostí, jak si někteří
později zvykli, naopak: byla to prostá zelená jedlička se zapálenými svíčkami, postavená uprostřed sálu na jídelní stůl, obklopená jesličkami a drobnými dárky. Ale i tak se jednalo o senzaci
prvního řádu! Podle očitého svědka vyhlížel celý výjev „jakožto
nebesa otevřená, až srdce plesáním v těle poskočilo“. Teda co
se milého Liebicha týče, tomu poskočilo zcela jistě, neboť mu
přátelé z řad urozených, ale zejména přebohatých hostů nechali
pod stromečkem svazek jeho vlastních směnek, které vykoupili
od Židů, aby už nemusel zadlužovat sebe ani divadlo.

A takhle vypadalo sídlo principála Liebicha těsně před zbořením

Poezie Vánoc zůstala, plechový Prajz rovněž
Alois Jirásek v kapitole Štědrovečerní epizoda z románu F. L.
Věk uvádí: „Kolem toho stromečku se všechno shlukne a paní
Liebichová rozdává, co Kristkindle (Ježíšek) přineslo. Teď že
to už také leckdes jinde, hlavně u vrchností, dělají, v panských
domech.“ Ano, tradice vánočního stromku se v Praze, posléze i
mimo ní, postupně rozšiřovala.
A co se týče Šilbochu, tak nic… Vždyť už víme, že zanikl, zmizel, propadl se do propasti času. Jen ten vartující Prajz dřímá v
muzeu. Snad ho „nesežere“ rez!

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ A PASTORELY
JAKUBA JANA R YBY
KOSTEL SV. VÁCLAVA MNÍŠEK POD BRDY
ÚTERÝ 25. 12. 2018 OD 16 HODIN
účinkují: Komorní orchestr a sbor Praga Camerata
Mníšecký chrámový sbor
sólisté: Jitka Svobodová - soprán
Oldřiška Richter Musilová - alt
Jaroslav Novák - tenor
Pavel Kobrle - bas
Jiřina Dvořáková Marešová - varhany
diriguje Pavel Hůla
SRDEČNĚ ZVOU MĚSTO MNÍŠEK POD BRDY A ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST MNÍŠEK POD BRDY
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Znak Řitky zavazuje / Vaříme s řiteckým zpravodajem

ilí spoluobčané,
těší mne skutečnost, že Vám mohu poděkovat za důvěru, kterou jste vložením volebního lístku do urny zároveň vložili do osmiletého úsilí mých
spolupracovníků ve vedení obce, i mne samotného.
Dovolím si chápat to jako ocenění naší dosavadní práce na poli obecného blaha,
zvelebování vsi, vylepšování podmínek ve vesnickém prostředí tak, aby se docela
nevytratil tradiční pohled na krajinu, kam se někteří z nás čím dál víc utíkají, ať už
víkendově pobývat, ale v poslední době daleko častěji natrvalo žít!
Protože jsem od přírody pragmatický člověk a snažím se ve svém jednání jít tímto
směrem, který už v 19. století vytýčil Američan William James, oceňuji především
konkrétní plody ještě včera pouhých snů a plánů, dnes už vykonané práce, jejích
výsledků, oceňuji fakta.
Pragmatik podle Jamese se rozhodně a jednou provždy vyrovnává se spoustou zastaralých zvyklostí, odvrací se od špatných důvodů, proč to či ono jít nemá, nebo
proč to má jít tak, aby to vyhovovalo líbivé politice jeho oponentů. Přeji si tedy,
abychom coby představitelé obce i v tomto volebním období napřeli svou pozornost
od potencionálního řešení malicherných půtek k opravdové tvůrčí činnosti i oddanosti mateřské obci.
Ještě jednou Vám srdečně děkuji za trvalou podporu a přeji Vám i Vašim rodinám
nádherné prožití půvabných českých Vánoc a pokojné vykročení do nadcházejícíhoho roku 2019!
Mgr. Kamil Abbid
starosta

Srdečně Vás zveme na tradiční „Setkání u stromečku“, které se
uskuteční 22. prosince 2018 od 17 hodin. Programem provede
pan Roman Vojtek, zazpívají řitecké děti, občerstvení zajistí pan
Martin Urbánek.
Na závěr vystoupí paní Helena Vondráčková.
Tentokrát podle starosty Kamila Abbida

VÁNOČKA Z DVOJÍHO TĚSTA
I. těsto: Je klasické, jednoduché kynuté těsto z 0,5 kg hrubé mouky, 5 dkg droždí,
¼ l vlažného mléka
Postup: Těsto řádně vypracujeme a necháme vykynout.
Mezitím si připravíme
II. těsto: z 0,5 kg hladké mouky, ¼ kg másla nebo Hery, 20 dkg cukru krupice,
ještě lépe moučky.
Postup: Konzistence je podobná jako u drobenky, takže hňácáme a hňácáme. Až
těsto vypracujeme, vyklopíme do něj vykynuté těsto č. I. Smíchání obou těst je
poměrně náročná práce, která se nesmí odbýt! Těsto pak necháme odpočinout. Vánočka bez rozinek je jako chleba bez kůrky, takže s nimi nešetříme a zapracujeme
je do těsta. (I když je někdo namáčí v rumu, já mám raději namočené jen ve vodě.)
Sváteční hmotu rozdělíme na vánočkové copánky a spleteme do tvaru, který
všichni notoricky známe a máme tak rádi.
Jedna, nebo dvě?
Objem (dávka) samotného těsta je tak velký, že se můžeme rozhodnout, jestli si
upečeme jednu velkou, nebo dávku rozdělíme na dva díly a budeme mít vánočky
dvě – o polovinu menší, ale stejně dobré!
Přeji dobrou chuť!
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A to kuře krákoře, běhá po dvoře, a ta kačka bláto tlačká ...

V říši čtyřnohé Zuzanky i ptáka Ohniváka

Podat kravičce prst? Když ona
chce tím jazykem celou ruku!

J

ó – klínecká hospoda U Slavíčků, to býval pojem! Kdo
tu šel cizí kolem, ten se stavil, a kdo měl ve vsi domovské právo, míval v šenku svou židli. I autor těchto řádků si tu onehdá byl párkrát skočit na parketu… Žel – ve víru
událostí byl najednou konec, utrum, šmytec! Až přišli Trachtovi a začalo „tóčo“. Dnešní Farma Klínec se utěšeně rozrůstá a zase se tu točí zlatavý mok. Sedíme na dvoře usedlosti se
spolumajitelkou Alenou Trachtovou, pár metrů od hájemství
mečící, bučící i kdákající fauny – jak jinak.
Tak začněme dětskou otázkou: máte ráda vaše zvířata?
A moc, bez toho by to nešlo.
A která nejvíc?
Já mám ráda ty kozy, ony jsou strašně chytrý a společenský. Kromě toho je z nich užitek – mlíko.
Čím jsou společenský?
Když třeba přijdu mezi ně, „utrhne“ se jedna ze stáda, přijde ke
mně a chce se pomazlit. Jiné jsou ale zase plaché.
Kolikpak máte těch sudokopytníků?
Těch, které dojíme, je pětadvacet. Pak máme kozy takzvané
mazlicí – zakrslé barevné holanďanky – ty tu jsou spíš pro děti,
aby si je mohly pohladit. Protože tam máme automat, který vydá
hrst granulí, můžou je i nakrmit. Pak máme ještě letošní kůzlata,
ta si necháváme na chov, takže tu jen tak chodí, pasou se a užívají si kozího života.
A co ve vašem „top žebříčku“ přijde po kozičkách?

„Lidi prý nemají rádi ztvrdlý rohlíky – my zas jó, viďte, holky.“
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To se takhle nedá říct, všechna zvířata musíme mít rádi, jinak
bychom tuhle práci nemohli dělat.
Já to z vás nedostanu… Takže z jiného konce: je u vás nějaký
tvor, k němuž máte zdrženlivější přístup?
Kozu ještě přetlačím, i na poníka si troufnu, ale před šestisetkilovou krávou mám velikánský respekt! Na druhou stranu jsou ale i
ty kravičky společenské. Uvidíte, že naše Zuzanka mně potřebuje olízat ruku, jinak by měla špatný den…
No tak vám teda prozradím, že zrovna nemusím okrasné ptáky,
bažanty, holuby – to je manželovo hobby a velká láska, jenže
mně to nic neříká. Ano, klidně přivedu děti k našemu zlatému
bažantovi, kterému říkáme pták Ohnivák – mimochodem dnešní
děti pohádku o slovanské bytosti s planoucím peřím vůbec neznají… - ale sama to nijak zvlášť neprožívám. Třeba s holubama
se zdvořile ignorujeme.
Farma ale není jenom k mazlení nebo krmení, ale i k zabíjení, že?
Víte, v tomhle jsme se už dostatečně poučili. I první prasátko
jsme si pěkně pojmenovali Barunka, a pak nám bylo líto poslat
ho „na kudlu“. Když bylo po všem, říkali jsme – ta Barunka má
ale dobrou panenku, což bylo dost morbidní. Takže to teď máme
striktně rozdělené tak, že u zvířat, o kterých víme, že jednou půjdou na porážku, ta jméno prostě nemají. U koz či krav, protože
jsou u nás na mlíko i na chov, dlouhodobě není problém jim dát
jméno, na které slyší.
Když se pak narodila první tři selátka, přiběhli naši kluci s tím,

„Znáte všechny heslo? NESKONČIT NA SVATOMARTINSKÉM
PEKÁČI!“

A to kuře krákoře, běhá po dvoře, a ta kačka bláto tlačká ...

Když se na vás řítí šest set kilo živé váhy…, klídek, tak je tam
přece plot

Ticho před „bouří“ aneb za chvíli se bude podávat svačina

„…ale tu pěšinku jsem si ráno fakt česal, čestný ponícký!"

že už na ně volají: Porážko, Tlačenko, Jitrnice…
Kdy jste vlastně přišli na nápad dávat to tady v Klínci dohromady?
To šlo hrozně pomalu a plíživě. Z Prahy jsme se přestěhovali do
Čisovic a moc se nám líbilo, že sousedi chovají slepice a mají
čerstvá vejce, kterými nás občas obdarovali. Nadšeně jsme si
řekli, že si je taky pořídíme. Jenže ke slepičkám brzy přibyly
zakrslé kachničky – což je lepší než televize, dívat se na ně, jak
plavou po rybníčku… Manžel pak začal stavět voliéru, protože
propadl bažantům a koroptvím. Dál už se na zahradu nic nevešlo,
ale jelikož nás pořád lákalo pořídit si něco čtyřnohého, prohlásil,
že jestli chceme opravdu chovat zvířata, proč ne ve větším?
Kamarádka jela tady kolem a viděla opuštěný zanedbaný majetek, který jsme si jeli obhlédnout jen tak přes plot.
A byla „ruka v rukávě“…
Když jsme s realitním agentem vešli do budovy, vnímali jsme
toho pověstného ducha místa. Manžela uhranuly původní dřevěné a notně vrzající schody, a když po nich šel, cítil, že sem
prostě patří! To rozhodlo a objekt jsme koupili. Do toho přišlo

Dvůr na farmě je jak malovaný

neplánované miminko a takhle tu s dětmi i se zvířaty pobýváme
už čtvrtým rokem.
Naštěstí na to, že usedlost byla tak dlouho opuštěná, nevyžadovala nějaké závratné úpravy, ale cokoli ještě dnes vyděláme, jde
zpátky do farmy, abychom ji zvelebili.
Co je vaším největším „motorem“?
Když třeba po delší době přijedou lidi a překvapeně říkají – jé,
tady to poskočilo, tohle je zase hezčí – tak to nás pokaždé hrozně
povzbudí.
A co původní hospoda – jaké jste s ní měli plány?
Nejdřív žádné, ale když se sem začali chodit ptát místní dědulové - budete točit pivo, my jsme sem chodili hrát mariáš – povolili
jsme.
A zábavy na parketu?
Teda já když viděla sál, zajásala jsem: budeme dělat klasické
venkovské tancovačky! Protože když mi bylo dvacet, protančila
bych všechny střevíce…
Ale tady jsem po řadě pokusů obrovsky zklamaná – lidi prostě
nepřijdou…
Škoda nechat sál zplanět, že?
Naštěstí začíná být zájem o různé soukromé oslavy, pořádáme
akce pro rodiny s dětmi. A rodiče jsou po tom lační, protože vítají každou příležitost, jak odtrhnout potomky od televize a počítače!
A tady na dvoře, kde sedíme?
Od roku 2015 probíhají třeba dýňové slavnosti, slaví tu i myslivci a staví se tu i ti, kteří dřív jenom projeli kolem.
Dá se tu i přespat?
Ale ano, jenže tři pokoje, které jsme vybudovali, jsou málo!
Oslovují nás totiž páry, které by tu chtěli oslavit svatbu, ale i
s ubytováním pro sebe a své hosty.
Zdeněk Lebl
Foto: autor

Á – Zuzanka už se chystá na své pravidelné olizování
ruky. Jenže za chvíli to působí jako rodná sestra
smirkového papíru…
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Všechny ty svátečnosti

Vánoční stůl by měl
být bělostný

Pár koled nezaškodí,

ale když to do člověka super i hypermarkety perou leckde
už od konce října, to jsme pak tak zahlušení nesmyslně
pojatými tradicemi, že se nám ty Vánoce začínají protivit.
Takže si to raděj o svátcích bývalého klidu a pokoje
namíříme někam na Kapverdy nebo třeba do Japonska,
omrknout tukem obalené tlouštíky zápasící v aréně sumo.
Ale kdo má to štěstí, nebo taky prázdnou peněženku, může
klidně zůstat doma a přesvědčit rodinu, že koledy si lze
přece klidně zapět v rodinném kruhu a nic to nestojí. Třeba
tyhle – „betlémské“:

Asi jako naše svátečně oděná duše, jako naše úmysly, sliby,
jako sníh, kterého v posledních letech pořád není dost, pakliže vůbec nějaká vločka spadne…
Bohatý vánoční stůl má u nás svou pradávnou tradici. Už slovanští předkové vítali slunovrat hostinami a náruživě sedávali
u dobrého jídla a pití. A později? Podle venkovské tradice by
mělo být o Vánocích devět chodů!
Pro výjimečnost sváteční atmosféry si dáme trochu víc než obvykle záležet i na úpravě stolu.
Ubrus by měl být bílý, nejlépe damaškový, aby na něm lépe
vynikl nejen porcelánový servis, ale i pěkné sklenky a doplňky
i vlastní svátečně upravené pochoutky. Větvičky chvojí i jmelí,
ubrousky s vánočním motivem – nejlépe látkové, svícny s parádními nebo jen čajovými svíčkami v keramických miskách –
to vše přispívá k pohádkové vánoční náladě.
Jedno bychom však měli dodržet: toliko jednu převládající barvu doplňků – zelenou, červenou… Nikdy nekombinujme zlatou se stříbrnou, takové hogofogo počínání je komické i jindy v
roce, natož o Vánocích.
Na stole by neměla chybět ani živá květina, spíš něco drobného
– rychlený tulipán ve vkusně zabaleném květníku, kolopejka,
cokoli, co ladí s ostatní výzdobou. Vyhněme se však vysokým
vázám napěchovaným „úrodou“ ze zimní zahrady, rušily by komunikaci při hodování. Výjimkou je štíhlá váza na jeden květ.
Prostornější stůl plný lahůdek zjemní i minibrambořík, minirůžička, minifialka, v kombinaci se zelenou výzdobou stolu. Na
menší ploše postačí květ orchideje, Vánoce si přece zaslouží
utrhnout ho na parapetu okna, viďte? A co teprv vánoční hvězda
či růže v koňakové sklence a malá větvička jmelí se stužkou
i bez ní…
Stránku připravil: (zle)
Foto: KitchenAid
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Já bych rád k Betlému,
k Ježíšku malému.
Mám doma křepeličku
a pěknou žežuličku,
ty mu odvedu.
Bude žežulička vyrážet
Ježíška.
U hlavičky jeho sedávat,
líbezně mu bude kukávat
Ku-kuku! Ku-kuku!

Půjdem spolu do Betléma,
dudaj, dudaj, dudaj dá!
Ježíšku, panáčku, já tě budu
kolíbati,
Ježíšku, panáčku,já tě budu
kolíbat!
Začni, Kubo, na ty dudy:
dudaj, dudaj, dudaj dá!
Ježíšku, panáčku, já tě budu
kolíbati,
Ježíšku, panáčku, já tě budu
kolíbat.

Zdráv budiž Ježíšku!
Bude křepelička vyrážet
Ježíšku.
U hlavičky jeho sedávat, „pět
penez“ mu bude čítávat
pět penez! pět penez!
Ach, kýž jsem v nebi dnes.

A ty Janku, na píšťalku,
dudli, tudli, dudli dá!
Ježíšku, panáčku…
A ty, Mikši, na housličky:
hudli, tydli, hudli dá!
Ježíšku, panáčku…
A ty Vávro, na tu basu:
rum, rum, rum, rum, ruma dá!
Ježíšku, panáčku…

Cestami i pěšinami, po značkách nebo jen tak…

Den mezi pověstmi a skutečnými kopci

Kulturní památka České republiky – tetínský barokní kostel sv. Ludmily, uvnitř s kamenem, na němž byla údajně světice usmrcena

Zdeněk Lebl
Foto: autor (Foto J. N.: archiv)

N

eříkejte, že byste si v prosinci nedali pořádnou zabijačkovou polévku, i v lepších rodinách bez pardónu
zvanou prdelačka? A k tomu parádní výlet Českým
krasem? Všecko, co musíte udělat, je nastoupit v 7.25 na
řitecké návsi na autobus č. 448, který vás v 7.42 vyklopí v
Dobřichovicích na nádraží, kde si přesednete na „osobák“
odjíždějící v 8.06 a ten je za dvacet minut v Berouně.
Od nádraží přejdete most přes řeku Litavku a pořád rovně za nosem na Husovo náměstí, kde se to hemží kulturními památkami.
Třeba sto patnáct let starou pseudobarokní radnicí, o dost starší
kašnou s kopií sochy našeho nadmíru oblíbeného mučedníka sv.
Jana Nepomuckého, který stejně jako neméně oblíbený Jan – herec Tříska, jenže o 624 roků dřív, skončil svou pozemskou pouť
pádem z Karlova mostu do Vltavy.
Husovo náměstí však krášlí i soubor fešáckých měšťanských
domů. Co nevidíte ‒ nicméně autor tohoto textu onehdy měl to
štěstí – jsou jejich kamenné klenuté sklepy. Opečovávané barokní štíty pyšně hledí na mumraj lidiček i zboží, vždyť každou
středu a sobotu tady můžete kápnout na rozsáhlé trhy, od vajec
snešených před pár hodinami po plastové tulipány, které mohou
na hřbitově naše nebožtíky těšit řadu let.
Nejstarší je na náměstí Jenštejnský dům, kde sídlí Muzeum Českého krasu. Takže jestli jste ještě neviděli „živého“ trilobita, tady
máte možnost.

Vánoční trhy
Můžete se na ně těšit od středy 17. prosince do úterý 23.
prosince, rovněž na Husově náměstí.
V den zahájení zpestří trhy v 10 hodin vystoupení dětí ze
základních škol a od 11 hod. pěvecký sbor berounské obchodní akademie a střední pedagogické školy.
Vánoční tržiště s dřevěnými stánky a stylovou vstupní bránou bude u kašny v horní části Husova náměstí, kde proběhne také úvodní doprovodný program.
Atmosféru Vánoc v pátek 19. prosince dokreslí zpívání koled u sochy Jana Husa.
Každou prosincovou středu od 10 hodin bude navíc na
Husově náměstí koncertovat pěvecký sbor zdejší obchodní
akademie a střední pedagogické školy.
Provozní doba vánočních trhů: středa: od 7 do 17 hod.,
čtvrtek a pátek: od 10 do 17 hod., sobota: od 7 do 14 hod.,
neděle: od 9 do 14 hod., pondělí a úterý: od 10 do 17 hodin.

Pak je tu ještě kostel sv. Jakuba… To je všechno hezké, ale my
jsme přeci chtěli na tu – s odpuštěním polévku prdelačku. No
jo, ale to jsme měli mít s sebou z domova krapet rozetřeného
česneku a náprstek majoránky (jenom ne probůh „marijánky“!)
Musíme tam všichni! Tedy do Řeznictví a uzenářství u Šmejkalů. Kam se hrabe Praha… Avšak my si tu jen splníme, co jsme si
byli slíbili – přeci se nebudeme dřít s kilogramy masa v tlumoku
na zádech přes hory a doly. A věřte, že tolik bychom ho tu nakou-
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Cestami i pěšinami, po značkách nebo jen tak…
jsou vidět všechny zmíněné tetínské kostely a pak už stačí vyrýt
zlaté tele svou holí a je to!

O trhy na berounském náměstí je nebývalý zájem, a nejen o Dušičkách,
zejména o ty předvánoční

pili, a jakého! A levnějšího, než jsme zvyklí. Tak příště, až pro
něj pojedeme vlakem na otočku, nebo třeba autem.
Zlaté tele v nitru kopce
Pod nebem posetým listopadovými beránky vykročíme zpátky
k nádraží, až vpravo narazíme na schody vedoucí na silnici, jež
přechází v most mířící do srdce Českého krasu. Naší společnicí se stává modrá turistická značka, jež nás převede doleva na
druhou stranu silnice s hnědou cedulí Hradiště Tetín. Součástí
levotočivé zatáčky je užší asfaltová silnička-ulice U Vápenice
a ta dnes poprvé provětrá naše plíce. Za výcvikovou stanicí psů
končí asfaltový povrch a cesta se stává klasickou polňačkou. Na
rovince pak se setkáváme se žlutou cedulkou, která tu nebývala
– Cesta sv. Ludmily. Po pravé straně nám zůstane pozoruhodný,
nevelký vrch Damil, na němž se lámal vytěžený vápenec pravděpodobně už ve středověku. Vápeníci vápenec lámali ručně a v
primitivních milířích, později pecích, pálili vápno. To pak rozváželi v krytých vozech po širokém okolí. Tak to fungovalo až
do 19. století.
Samá práce… Ale tohle je poutavější: pověst praví, že je v nitru
Damilu ukryto zlaté tele – soška tříletého býčka v životní velikosti, uctívaná a někde tady zakopaná. Hledat může každý, ale
musí být pastýřem (ne pasákem), najít na Damilu místo, odkud

Zvonkohra málem jak Loreta na Hradčanech…
Modrá s námi uhýbá doleva kolem transformátorovny, což je na
naší dnešní pouti sličnou krajinou jediná civilizační kaňka. Zatímco už – s ohledem na jeho listopadovou sílu – začalo do nás
„prát“ slunce, musíme to až do Tetína, tedy pár set metrů vydržet po silnici, na níž nás ostatně zavedla modrá značka. Po levé
straně se dokořán rozevírá nebesky svůdný pohled na pozdně
podzimní údolí Berounky, se všemi příznaky, jaké toto období
jeseně nabízí, a nejvíc umění hýřit barvami.
Jak kolem sokolovny přicházíme na Náměstí 9. května, nevykouřil-li se nám z hlavy dějepis o příbězích z dávných dob pokládání základních kamenů české státnosti, nutně na nás musí
dýchnout jakýsi magnetismus, který si nás v téhle kromobyčejně
významné vsi nějaký čas přidrží. A když k tomu připočteme hodiny na průčelí zámku, jež k nám každou celou hodinu promlouvají zvonkohrou nabízející melodii z písně Nad Berounkou pod
Tetínem, co říct víc?. Jejím autorem byl častý návštěvník aristokratického sídla básník Josef Krasoslav Chmelenský – ano, ten
„zloduch“, který nám kriticky sáhl na Máchův Máj, sám coby
poeta dnes absolutně bezvýznamný – a hudbu k ní složil páter
Josef Vorel. Ale tenhle dobromyslný farář by nás zajímat měl,
složil totiž nadmíru českou a věru nadčasovou písničku Že peníze vládnou světem, ale především Pijme pivo s bobkem, hity
19. století, které měly fenomenální úspěch a brzy zlidověly tak,
že nebylo u nás putyky, aby se neotřásala slovy „pijme pivo s
bobkem, jezme bedrník…“. A co že je to ten bedrník? Anýz, milí
čtenáři, anýz – koření proti vánočnímu či silvestrovskému nadýmání, z něhož se vyrábí anýzový likér, který přece píval národní
hrdina Josef Švejk, a to pod názvem kontušovka.
Teta vystupuje z pověsti a dává své jméno knížecímu hradu
Než se rozhodneme, jestli se na pár hodin vrhneme do tetínské
historie, nebo se pustíme do lesů, polí a luk, připomeňme si, že
v tetínských chrámech působil jako duchovní vyhlášený český
kronikář Václav Hájek z Libočan, karlštejnský děkan.
Jelikož máme před sebou pár kilásků, vezměme to hopem: Bývalý knížecí hrad Tetín založila podle pověsti Teta (roku 712
našeho letopočtu), dcera mýtické postavy českých dějin, soudce
či vojvody kmene Čechů – Kroka. Deska v kostelní zdi říká, že

Další tetínská kulturní památka – zámek, který nás prostřednictvím zvonkohry vždy „v celou“ vítá melodií písně Nad Berounkou pod Tetínem
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Tady už začíná lesní ticho, takže pssst…

I v národní přírodní rezervaci Kodě to takhle umí vymalovat jedině Mistr Podzim

„za prvních červánků křesťanství hostíval prý knížete Bořivoje a
jeho choť Lidmilu, jež nalezla zde mučednickou smrt“.
Jsou u nás místa, která čas zahalí svou věčností, ale i taková, která žijí v povědomí národa celá staletí. Přidejme, že Tetín opravdu
zaujímá významné místo v nástupu Přemyslovců i v počátcích
budování Českého státu.
Mord na úsvitu české státnosti
Počátkem 10. století tady, tehdy pochopitelně ještě ne svatá Ludmila vychovávala vnuka, tehdy ještě ne svatého Václava.
Roku 921 však Ludmilina snacha Drahomíra najala vrahy, jinak
členy Ludmiliny družiny – dnes bychom asi řekli bodyguardy ‒
a ti ji uškrtili jejím vlastním závojem. Jasně, že to byla politická
vražda, jenže to by bylo na delší povídání. Navzdory hnusnému
mordu můžeme Tetín považovat za jeden z kořenů české historie
a vzhledem ke sv. Václavovi i za opravdový počátek naší státnosti. Tetín je bezesporu
skvostem v klenotnici české historie.
Koda aneb nahoru, dolů krasovými
roklemi
Nechali jsme za sebou vše, za čím přijedeme někdy příště – zříceninu hradu, román-

ský kostel sv. Kateřiny Alexandrijské, stejně jako barokně přestavěný chrám sv. Jana Nepomuckého, raně barokní kostel sv.
Ludmily, zámek i Tetínské skály, a po modré turistické značce
se Kodeckou ulicí vydáme do Národní přírodní rezervace Koda.
Jako by se nad námi rozpadal javorový portál – klenutá brána,
když o sto šest padá listí ve všech odstínech žluté. A co jiného by
mělo v listopadu dělat, odpovídáme si.
Zatímco snad všichni znají nejstarší turistický region Karlštejnsko, polesí Koda zůstává v jeho stínu. Neoprávněně, vždyť
procházíme lesnatou vápencovou krajinou, do níž se zařezává
několik krasových roklí (zopakujme si, že kras se říká prazvláštním tvarům a jevům vznikajícím činností povrchové a podzemní
vody. Ta se vsakuje z povrchu do podzemí, rozšiřuje pukliny a
vytváří jeskynní celky). Převaha letitých dubů, buků i habrů s
námi chvílemi klesá do údolí potoků jako někde v lužním lese.
Támhle jsou porozházená pírka,
dost možná i od káněte. Že by prácička výra velkého, který v polesí
nezřídka hnízdí? Ale posměváčka
krahujce s jeho chichotaným kekekekekeke už jsme tu zahlédli v minulosti, i dnes.

Kořeny starých buků na značené cestě vyvolávají Je snad ještě zapotřebí komentář?
dojem pralesa

Legendární osada Údolí děsu
Podél lesní pěšiny, která jednou
připomíná uhlazenou cestu, jindy
zas nabízí vystouplé tupé kameny jak někde na domácí skalce,
ponejvíc upoutají obrovité buky
s šedivou kůrou,
rozeklanými
kořeny a řídnoucími
korunami. Stojíme
u rozcestníku Koda-dolní rozcestí,
abychom se zane-

17

Cestami i pěšinami, po značkách nebo jen tak…

Sotva opustíte žlutavé polesí Kodu, barvy se vymění na sytě zelený
ozim i úrodnou hněď ornice

Tady všude si hrály vlnky kornského rybníka s lekníny, kosatci nebo jen
tak… Letos tu však kraluje suchopár, že i hastrmánek oči odvrací

dlouho ocitli u balvanu, na němž černá pamětní deska bílými
písmeny žaluje, že na tomto místě 27. května 1945 – krátce po
znovunabytí svobody ‒ opilí sovětští vojáci zavraždili Bohumila
Žíhlu, hajného v Kodě, když bránil svou rodinu…
Osada Koda leží nedaleko odtud a významná je i tím, že tu při
břehu Kodského potoka roku 1919 vyrostla jedna z prvních, ale
rozhodně nejslavnější trampská osada Údolí děsu.
Stačí půl kilometru a jsme u Kodské jeskyně. No – jestliže tu ve
30. letech minulého století našli nějakou keramiku, kostěné a kamenné nástroje, dnes kraťounká jeskyně připomíná spíš feťácké
doupě se zuhelnatělými klacky, krabičkami od cigaret a víc už se
nám ani nechce identifikovat.

Modré značení ústí na silnici z Tobolky do Korna. A tudy my
chodíváme s obzvláštní úctou. Korno je totiž zachovalá malebná vesnička, navzdory některým moderním domům působící
až starosvětsky. Podél svažité návsi stojí barokní a klasicistní
usedlosti z 18. a 19. století. Není divu, že požívá status vesnické
památkové zóny, kterou na návsi reprezentuje i novorománská
kaple z 19. století.
Jenže Korno se pokaždé, když jsme tudy „vandrovali“, mohlo
chlubit málem až honosným rybníkem, coby královstvím leknínů a žlutých i fialových kosatců. Ale kdo ukradl ten rybník?
Kde je ta voda? Inu – voli ji nevypili, slunce ji „zchvátilo“. Břeh
ustoupil až k větší louži kolem stavidla, a místo leknínů jen ostřice a další traviny, dvoumetrové dřeviny nevyjímaje. I hastrmánek na kaštanové větvi smutně bafá z fajfky a nevěřícně se dívá
na tu letošní spoušť. Dušičky mu v tom suchu vzaly roha, takže
si bude muset najít nový džob…

Kdo ukradl ten rybník?
A tak se raděj ponoříme do lesa tmavého, prosvětleného zářící
paletou „neznámého Mistra“, který si nechává říkat Podzim. Za
chvilinku už: sbohem, Kodo, neboť před námi leží bílá štěrková cesta, protínající louku i řepkové pole šplhající ke kopci s
úsměvným jménem Střevíc, s pozůstatky pravěkého hradiště.

Básník i novinář čili ve světle literárního Čecha
Tak raděj odtud pryč, a stejně už za chvíli přijde Liteň, tak co?
Ale nejdřív musíme ze silnice uhnout doprava. A hele – tady
je nově značená Naučná stezka Liteň, ta tu minule nebyla. A
hned u kapličky z roku 1771, postavené na paměť hladomoru
po strašlivé neúrodě způsobené abnormálními srážkami v posledním desetiletí. No není to blázinec – jednou je vody, že by
jí moh’ prodávat do Afriky, jindy zas půda vyprahlá, prameny
vyschlé a zdražování jako letos?
Že by kapličku fakt postavili karbaníci?
Aspoň o tom svědčí pověst. V hospodě v nedalekých Vlencích se usilovně hrávaly karty. Tři sousedi – z Korna, z
Měňan a poslední z Litně prohráli úplně všechno. Cestou
domů na tomhle rozcestí složili slavnostní slib, že už nikdy hrát nebudou. Na důkaz toho postavili kapličku, která trojím průčelím směřuje k rodným příbytkům oněch tří
výtečníků.

V líbezném Korně mají vedle barokních a klasicistních usedlostí také
novorománskou kapli z 19. století
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Kolem obory, z níž na nás vykukuje pěkně parohatý jelen, se
pomalu – kam pospíchat – ubíráme do pamětihodné Litně, dnes
městysu mladého Svatopluka Čecha, básníka, novináře, taky
cestovatele. Ále co – vždyť by stačilo říct Ve stínu lípy a jsme
doma, pohříchu hospodsky překřtěné na „ve stínu pípy“... Po
novém roce to bude rovných 140 let, co tato zbásněná próza vyšla poprvé. Což teprve Čechův notoricky známý pan Brouček,
který to na rozdíl od nás vzal výletem z hradčanské Vikárky až
na Měsíc? I proto mu v parku před kostelem postavili rozlehlý
pomník. Takhle tu Svatopluk Čech kamennou tužkou píše už od
roku 1938…

Cestami i pěšinami, po značkách nebo jen tak…
Zámecká paní se zlatem
v hrdle
Jenže v Litni mají i spisovatelovo muzeum, o
které se však dělí s Jarmilou Novotnou, fenomenální osobností české
opery. Její kariéře tleskala
celá Evropa a jako druhá
Češka po Emě Destinnové se prosadila v Metropolitní opeře v americkém
New Yorku, kde byla v
angažmá dlouhých 16 let!
Trojbokou kapličku prý nechali poNežila si jako na zámku
stavit notoričtí karbaníci – kdo ví…? – ona na liteňském zámku ŽILA, neboť se v roce
1931 provdala za velkostatkáře, podnikatele a zámeckého pána
Jiřího Daubka, který sice patřil k šlechtické rodině, ale náležel
mu jen titul rytíře.
Na náměstí se nám třeba hodí koupit si v koloniálu pití na cestu
a Nádražní ulicí pak neopouštíme modrou, k níž se navíc přidala
i zelená. Na „benzínce“ – to nikdy nevynecháme – si dáváme
excelentní zmrzlinu, tentokrát vanilkovo-banánovou. Ona holt
člověku po té štrapáci Českým krasem taková dobrůtka jinak
chutná, neboť má pocit, že si ji zaslouží „tuplem“.

Liteňskou restauraci Ve stínu lípy (nebo snad pípy?) nemůžeme při
silnici minout

Leží tam v kopřivách…
Nedá se „svítit“, musíme po silnici až k bílé kapličce na křižovatce, kde zahneme doprava a po pár metrech vejdeme do
lesíku, abychom se aspoň symbolicky poklonili jménu pěvkyně Jarmily Novotné, která tu
od roku 1994 pěje svou věčnou
árii. Hrobka rodiny Daubkových nás ohromí nejen svými
rozměry, neboť je jednou z nejpozoruhodnějších sepulkrálních
architektur. Tohle strašné slovo
znamená prostě náhrobních.
Jestliže celosvětový význam
naší sopranistky by si na místě
Svatopluk Čech tu kamennou tuž- jejího posledního odpočinku
zasluhoval na cestě k hrobce
kou píše už dlouhých osmdesát
let, tedy od doby, co mu postavili a kolem ní růžový písek i střípomník
haný trávník, překračujeme

ledabyle uřezané
haluze,
lopuchy, kopřivy, lebedu a
„kdovícoještě“.
Nuže: světská
sláva – polní
tráva. V případě Jarmily Novotné však spíš
plevel…
Krajina, která
se neomrzí
Tak co teď?
Co by, vrátit
se ke kapličce, překročit
koleje lokálky
Praha-Smíchov
– Lochovice,
nadobro
se
dnes rozloučit
Pompézní hrobku rodiny Daubkových, kde má svůj
s věrnou družodpočinek i operní diva Jarmila Novotná najdeme
kou čili modv lesíku za Litní
rou turistickou
značkou a vyrazit po silnici na nádraží v Zadní Třebani. Kamkoli pohlédneme, rozklene se před
námi krajina jako otevřená kniha zeměpisu
i historie tohoto koutu naší vlasti, kam přináležíme svým domovem, kde jsme se rozhodli žít.
Vpravo na horizontu strmí brdské Hřebeny, kdežto po levé straně, nad Stříbrným
potokem, s domky rozesetými pod vrchem
Sopranistka Jarmila Voškovem, který dal jméno zdejší přírodní
Novotná v době své rezervaci, upoutá ves Běleč, pod níž se pozasloužené slávy!
tok změnil na Bělečský. A ten – stejně jako
my – spěchá do „Třebáně“, ale to jsme poblíž řeky Berounky, a to by byl úplně jiný výlet. A stejně se už
od Karlštejna blíží náš osobák do Dobřichovic. Na Řitku malý
autobus č. 448 odjíždí ve 14.10, 14.53, 16.23 hodin, a pro toho,
kdo se rád loudá, i v 18.23.

Z úhledného nádraží v Zadní Třebani už to máme domů, jen co vlak
zahouká…
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Krapet alkoholu pro zahřátí
Ještě před tím, než po náročném výletu s sebou praštíme do
postele, můžeme si dát
ČAJOVÝ PUNČ
Potřebujeme: • 2 dl silného černého čaje • 4 dl bílého vína •
130 g cukru • kůru z jednoho citrónu • 4 lžíce citronové šťávy •
4 lžíce pomerančové šťávy • 1,5 dl vodky
Výroba „nálady“: Promícháme čaj, cukr, víno a tence
okrájenou citronovou kůru, přivedeme téměř k varu – vařit
však nenecháme. Nádobu odstavíme, kůru vyjmeme, přidáme
citronovou i pomerančovou šťávu, vodku a podáváme
v předehřátých pohárech.
nebo třeba MEDOVÝ GROG
Potřebujeme: • 4 lžíce medu • 6 dl vody • šťávu z 1 citrónu • 2
dl třešňovice
Náladička: Vodu s medem přivedeme za občasného zamíchání
k varu, odstavíme, promícháme s citronovou šťávou, přilijeme
třešňovici a rovněž podáváme v předehřátých pohárech.
Zdeněk Lebl
Foto: autor

Grog s výtečným medem z kláštera v Poličanech na Sedlčansku, kam
podnikneme v příštím roce autovýlet, zahřeje, potěší a přenese nás do
svátečního času

Hospic knížete Václava, o.p.s.

PRACOVNÍ POZICE V HOSPICI

poskytovatel domácí hospicové péče
PRO KOHO ZDE JSME
Hospic knížete Václava je poskytovatelem komplexní domácí hospicové
péče, která zahrnuje zdravotní, sociální, psychickou a duchovní podporu
a pomoc. Péče je určena nevyléčitelně nemocným (zejména onkologicky)
v jejich domácím prostředí a současně i pro jejich rodinné příslušníky.

Hospic knížete Václava, o.p.s., poskytovatel domácí hospicové péče,
přijme pro rozšíření své činnosti na východní oblast Prahy-západ zejména:


Péči poskytujeme ve Středočeském kraji a doposud jsme jí poskytovali v
regionech Kladenska, Mělnicka, Rakovnicka, Berounska, na Praze-východ
a částečně Praze-západ (zde ji nyní rozšiřujeme i na východní oblast).

CO NABÍZÍME
V oblasti zdravotní představuje naše pomoc především péči paliativní
(jejím cílem není léčba, ale zmírnění bolestí a garance důstojného
odchodu
pacientů
v terminálním
stavu).
Dále
poskytujeme
psychosociální a na vyžádání i duchovní pomoc. V rámci komplexní
hospicové péče můžeme poskytovat i odlehčovací služby.
Respitní péči poskytujeme i dalším skupinám nevyléčitelně
nemocných, a to i mimo terminální stav. Specializujeme se zejména
na pacienty s Alzheimerovou demencí a s roztroušenou sklerózou.
Našim pacientům zapůjčujeme kompenzační pomůcky.

NÁŠ PERSONÁL
Práce v Hospici je týmová a multidisciplinární a opírá se především o
vysoce odborně zdatné, lidsky vyzrálé a laskavé zdravotní sestry a lékaře
se specializací na paliativní medicínu, léčbu bolesti a onkologii. Odborný
tým dále tvoří sociální pracovníci, psychologové, pečovatelky, duchovní.
Veškerou péči poskytujeme zdarma.

KONTAKTNÍ INFORMACE
kontaktní pracoviště: Ctiborova 3091, 272 01 Kladno;
středisko Veltrusy (areál bývalého kláštera): Maršála Rybalka čp. 2 / čp. 1
telefon dispečink: 725 905 295; mail: info@hkv-kl.cz; www.hkv-kl.cz
Hospic knížete Václava, o.p.s.; Buštěhradská 77, 272 03 Kladno – Dubí; IČ: 24170470, DIČ: CZ24170470;
Městský soud v Praze, oddíl O, vložka 856; č.ú.: 2317006389/0800; e-mail: info@hkv-kl.cz; www.hkv-kl.cz
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Zdravotní sestru domácí hospicové péče
o

Požadavky: minimálně vyšší odborné vzdělání v oboru; přiměřená
délka praxe, vysoká odborná zdatnost, rozhodnost; platnou registraci
pro výkon práce bez odborného dohledu; porozumění konečnosti bytí;
vyzrálá a laskavá osobnost

o

uvítáme praxi v některém ze špičkových zdravotnických zařízení–
nejlépe na oddělení ARO, JIP nebo interna

o

ŘP skupiny B – aktivní řidič

Zdravotnickou asistentku – pečovatelku
o

Požadavky: úplné střední vzdělání v oboru nebo ÚSO s kurzem dle
zákona; přiměřená délka praxe; vyzrálou a laskavou osobnost;
porozumění konečnosti bytí

o

ŘP skupiny B – aktivní řidič

Sociálního pracovníka (nejlépe plný pracovní úvazek)
o

Požadavky: VŠ v oboru; vyzrálou a laskavou osobnost; porozumění
konečnosti bytí

o

ŘP skupiny B – aktivní řidič

Výhodou je jakákoliv zkušenost s péčí o nevyléčitelně nemocného a umírajícího.
Uvedené profese nabízíme na plný nebo částečný pracovní úvazek, či na dohodu o
provedení práce (vhodné k jinému pracovnímu poměru nebo pro ženy na MD).
Nabízíme smysluplnou a společensky vysoce hodnocenou práci.
Platové ohodnocení odpovídající vysokému standardu v oblasti Prahy.
Bližší informace na:
http://www.hospicknizetevaclava.cz/prace-v-hospici/hledame-spolupracovniky
V případě zájmu o spolupráci s Hospicem knížete Václava zasílejte nabídky spolu s
předpoklady pro velmi náročnou práci v Hospici a se C.V. na: hr@hkv-kl.cz

Budeme rádi, stanete-li se členem našeho týmu. Budete vítáni.

Hospic knížete Václava, o.p.s.; Buštěhradská 77, 272 03 Kladno – Dubí; IČ: 24170470, DIČ: CZ24170470;
Městský soud v Praze, oddíl O, vložka 856; č.ú.: 2317006389/0800; e-mail: info@hkv-kl.cz; www.hkv-kl.cz

Ze starostova vánočního šuplíku…

…aneb Jedeme dál!
Zdeněk Lebl
Foto: autor
Ještě včera důstojně chodil po vsi Mikuláš, ovšem s dovádivým čertem a taky s andělem, silně připomínajícím děvče, takže vlastně s andělkou, a dnes už tu máme řiteckého
starostu – jen tak civilního, v mikině, nenosí mikulášskou
berlu, ale v hlavě nové záměry, návrhy, projekty. Zkrátka
starosti, které si z titulu své funkce připouští, protože je to
jeho, jak se odjakživa u nás v Čechách říká, denní chleba.
A ten je o dvou kůrkách i na obecním úřadě, kde se rozpovídá o – jak skálopevně věří – nejbližší budoucnosti vsi.
Na mne, který jsem zapisovatelem věcí zdejších, v právě končícím roce snad nejvíc zapůsobil doslova dělný mumraj kolem
čistírny odpadních vod, známé „čovky“, a vůbec onen tanec
kolem životodárné tekutiny, bez níž nelze existovat. Vždyť i my
Při příležitosti 100. výročí trvání republiky se řitecké zastupitelstvo pietlidé se ze šedesáti procent skládáme právě z vody. Pak už se na- ně shromáždilo u pomníku obětem 1. světové války, který se bude přemisbízí otázka – a odpověď na ní nemusí být u každého stejná – ko- ťovat na důstojnější místo ve vsi
lik procent připadá na náš mozek…? Pomocí tohohle vrozeného
Kdo na takovém zkrásnění bude pracovat?
kompjůtru se pak snažíme dělat víc nebo míň, a když se vybičujePodle všech pravidel proběhlo veřejné výběrové řízení a v něm
me k málem heroickému výkonu, obvykle si to rozházíme s těmi,
zvítězila firma OK GARDEN s. r. o., jež se zabývá kompletní
kteří by to s chutí dělali úplně jinak. Kdyby ovšem mohli…
realizací zeleně na klíč. Kvalitu firmy garantují absolventi česA v tom je právě ten zádrhel.
ké zemědělské univerzity, vysoké školy zemědělské, zahradnických středních škol a učilišť. Společnost je členem profesního
Kamile, ty jsi takový pan Úřad a můžeš – není-liž pravda?
Svazu zakládání a údržby zeleně, který je členem Evropské asoA taky, myslím, můžu bez uzardění říct ‒ a čtenáři zpravodaje
ciace firem v oboru zahradních a krajinářských úprav. Smlouva
si to jistě pamatují z minulého čísla ‒ že řada akcí, jež jsme si
se společností je ve stadiu příprav.
předsevzali v minulém období, se opravdu podařila.
Ať už je to zmíněná „čovka“, obecní komunikace, velkou raPočítáš s tím, že se v průběhu kácení setkáš i s negativním
dost máme z chodníku u rybníka, který tys ve zpravodaji trefně
pohledem některých místních?
nazval promenádou a který tuhle část vesnice dozajista zkulturUrčitě to znáš sám ze zahrady – některé opravdu staré dřeviny,
nil. V rámci toho, co chystáme do budoucna, bychom chtěli na
které jsou za prahem životnosti a nevyhovují účelu, pro který
takovou iniciativu navázat, neboť první akcí, která se v příprabyly kdysi vysázeny, musí být bez milosti odstraněny, aby nás
vě chystá už nyní na konci roku a v roce následujícím se bude
neohrožovaly. Ano – je to jako se vším, co bývalo okrasou a
realizovat, je revitalizace vesnice, a to na základě dotace, která
přežilo se tak, že se stalo nebezpečím. Třebas to některým z nás
nám byla poskytnuta z operačního programu životního prostředí.
„vyrobí“ vrásky na čele, pořád je to o dost menší zlo, než kdyTýkat se bude Sportovní ulice, návsi a okolí rybníka.
by se samovolným pádem dřeviny stalo něco mnohem, mnohem
horšího…
Nedivím se, vždyť i já, když léta chodím kolem některých
Vždyť i při průběžné údržbě zejména u ořešáků zjistíme, že jezbídačených ořechů na návsi, jimiž prorůstají dřevokazné
jich zdravotní stav je mizerný, kmen bývá dutý, vyhnilý a ani
houby, říkám si, nedejbože aby se někdy utrhla větev třeba
úroda ořechů neodpovídá tomu, co bychom od nich očekávali.
na maminku s kočárkem…
Vím, ale projekt byl zpracován už před dvěma lety, přičemž v
Ale ty ořešáky tu zapustily kořeny tradice…
prvním kole jsme neuspěli. Pak jej vypsali ještě jednou, takže
Připouštím, jenže cílem operačního programu je do konkrétních
jsme do toho šli a uspěli jsme!
lokalit navracet dřeviny, které tam od přírody patří. Ani by nám
nedovolili vsadit dřeviny, jež tady nebyly původní. Je tedy zapoNemyslím, že to probíhá systémem „tady máme projekt, potřebí vrátit sem krajinářský prvek, který je tu domovem.
depište to“…
Ani náhodou, je to docela honička a člověk ji musí podpořit víNejde snad jen o keře či strom, viď?
rou.
Jistěže ne – patří k tomu všelijaké sypané cestičky, lavičky, koše,
květináče, zkrátka moderní vesnický mobiliář. Ale tady bych si
S čím jsi tedy jakožto starosta a občan v jedné osobě spokodal prst na ústa, ať se lidé nechají překvapit…
jený?
Hříchy a rány v podobě „rozflákaných“ komunikací nebo třeba
Nu dobrá – stromky, květináče…, jen abychom při vzpomínabsenci chodníků se nám podařilo zhojit, takže bychom mohli
ce na letošní léto měli čím zalévat!
přikročit rovněž k estetickému vylepšování vesnice.
Tak to jsi uhodil hřebíček na hlavičku! Neutěšená situace zapříčiněná dlouhodobým suchem nám nemůže zůstat lhostejná.
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Zub času hlodá v kmenech ořešáků tak mocně, že jsou pro svou nestabilitu nebezpečné člověku

My ovšem nejsme v postavení, že bychom to mohli nějak radikálně změnit, protože nejsme majiteli pozemků ani držiteli vodních ploch. Jelikož se však dá začít i u maličkostí, rádi bychom
přispěli k zadržování vody v krajině tím, že se chceme věnovat
obnově silničních příkopů, jejich prohloubením, vyčištěním tak,
aby se v nich voda držela, aby neodtékala. Musíme proto strhnout takové ty nárůsty a drny u příkopů vzniklé čištěním silnic,
tlejícím listím a větviček, shrabováním písku, všelijakých úlomků, štěrku…
To ale přece není jen otázka revitalizace příkopů, že?
Zdaleka ne, představuji si totiž, že leckde rozptýlenou vodu vrátíme do původních vodotečí, třebas i zatrubněním, zejména tam,
kde bez užitku vytéká a v nepatrném množství pak snadno vysychá. Tyhle náměty máme připravené pro zasedání zastupitelstva
obce. A docela určitě by to měla být jedna z priorit, na kterou se
soustředíme.

A tady už je precizně „namalovaná“ posunutá stanice autobusu Řitka-Bučina

ní chodníků, novou výstavbou autobusových zastávek, zkrátka
všemu, co nám všem usnadňuje a zkrášluje pohyb po vesnici a
obecně zlepšuje komfort.
To jsou samé pěkné představy, ale co ti vyloženě vadí, co tě
štve?
Třeba v bývalé chatové oblasti Višňovka je Řevnická ulice – fotil jsi tam prohlubně v komunikaci po přívalovém dešti. Nemalé
vody se valí z lesa pokaždé, když víc zaprší. Zrovna tam budeme
muset prohlubovat příkopy. Jenže některých majitelů pozemků
se to vyloženě dotkne, jelikož před některými ploty se rozšířila
takzvaná černá výsadba. Lze chápat, že majitelé chat či domků
nechtějí být na svých zahradách obtěžováni projíždějícími vozy,
ale – bohužel taková výsadba způsobuje obtékání přívalových
vod a tím jejich špatné odtékání, což v konečném důsledku poškozuje neúměrně zúženou vozovku.
Kromě toho tahleta nelegální privatizace veřejného prostoru má
i jiné negativní dopady.
Tipnul bych si, že k podobnému záboru nedochází jen ve Višňovce.
Trefil ses! Momentálně totiž s firmou Cetin, tedy Českou telekomunikační infrastrukturou a. s., která je správcem telefonních
sítí, řešíme nelegální výsadbu v předzahrádkách-obecních pruzích zejména na Bučině, ale i jinde, neboť pod nimi mají své
kabely. Někteří občané budou Cetinem, ale i obcí (která má v
těchto pruzích položené kabely veřejného osvětlení) vyzváni,
aby tyto keře, často i vzrostlé kmeny odstranili a nedocházelo
k poruchám zaviněným prorůstajícími kořeny. Buď budou muset
doložit, že výsadba byla schválena, nebo dřeviny odstranit, aby
nepoškozovaly podzemní infrastrukturu.

Sotva se zvedla mlha, chlapi od „značení silnic“ se nad Bučinou pustili
do práce

Vidím, že těmi nápady doslova žiješ…
Další prioritou je zkvalitnění života v naší obci, takže se i nadále
chceme věnovat jejímu zvelebování. Například dalšímu polože-
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A fakt poškozují?
Samozřejmě! Vždyť právě díky této bezohlednosti tu a tam nesvítí lampy veřejného osvětlení. Nejmenovaný občan si na obecní pruh podél plotu nasypal kamení, ale na příkaz Cetinu, který
tudy vede optické kabely, musel ho na základě telekomunikačního zákona odstranit!

Ze starostova vánočního šuplíku…

Tam, kde by měl vést veřejný chodník, trůní soukromé balvany…

Že je tahle obalovaná asfaltová směs horká, vidíme na vlastní oči

Spusťme se, prosím, z Bučiny zpátky do „centra“.
Rád, protože bych chtěl zmínit pomníček z 1. světové války stojící vedle pošty, v ne právě důstojném místě, navíc přechodném.
Na obecním zastupitelstvu jsme projednali jeho přemístění někam, kde si to s ohledem na pietu, jakou k našim předkům chováme, jistě zaslouží.
Na uvolněný prostor instalujeme odpočinkové lavičky pro seniory i maminky s kočárky. Aby se zkrátka lidi potkávali, povídali
si, vzpomínali, prostě žili. Je bezesporu žádoucí, aby Řitka – tak
jak se rozrůstá – nesklouzla po vzoru obdobných „satelitů“ do
nelibého označení noclehárna, zatímco přes den je po vsi jako
vymeteno…

Řitka před deseti lety, a teď?
Na to rád odpovím. V rámci bouřlivého rozvoje vsi se příliš nedbalo na to, aby jednotlivé její obytné části byly spojené a pohodlně průchozí. Nepřeháním, když řeknu, že se lidé zde žijící
museli cítit tak trochu odříznuti od zbytku vsi. Klasickým příkladem jsou domy za Štěpnicí, které jsme až teď „přiblížili“ k sokolovně konstrukcí dlážděné cesty. Odtud se lidé s pohledem na
rybník v pohodě dostanou až k levotočivé zatáčce, ale tady musí
uhýbat silničnímu provozu a docela určitě se necítí bezpečně.
Dosud nás tenhle úsek trápí, a tak bychom se rádi domluvili s
majitelem dotčeného pozemku nad hrází rybníka, abychom pěším, zejména dětem umožnili komfortnější cestu do středu obce,
která jim navíc ušetří oprávněné obavy o své zdraví, a taky čas.
Předpokládáš další nárůst obyvatel?
Určitě! Poloha Řitky v blízkosti strakonické silnice, Praha dvacet minut autem, nedaleké Brdy…, to všechno jsou lákadla, jakým řada z nás neodolá, chtějí-li bydlet na venkově. Tím, že
jsme zvětšili kapacitu zmíněné „čovky“, umožníme jednak těm,
kteří se dosud z provozních důvodů nemohli připojit na systém
odpadních vod, aby tak učinili, stejně jako těm, kteří tu sami
teprve postaví nebo si nechají postavit dům.
A coby starosta to jistě uvítáš…
Máš pravdu, vždyť je zapotřebí připomenout, že Řitka je z devadesáti procent financována z rozpočtového určení daní a to
je přímo závislé na tom, kolik lidí je v obci trvale přihlášeno.
Jinak řečeno – čím víc lidí tady bude hlášených, tím víc peněz
bude náležet obci, aby se mohla rozvíjet a být vstřícná ke svým
obyvatelům.
Já sice chápu ty, co nechtějí projít kolečkem administrativy a přihlásit u nás svou firmu, aby daně platili v místě svého bydliště,
nebo mají jiné důvody, ale měli by zvážit, že využívají zdejších
výhod. Údržba komunikací, veřejné osvětlení, provoz mateřské
školy, rozličné opravy, údržba veřejné zeleně…, to všechno se
platí z obecních peněz, zatímco oni jsou pouhými konzumenty…
A co třeba tříděný odpad?
Za plasty nebo obaly TetraPak už dnes nic nedostáváme, takže
jediný odpad, který se bez problémů vykupuje v rámci druhotných surovin, je papír, kovy a sklo.
Takže daň z nemovitosti obci nestačí, jde-li o podnikatele,
že?
Vůči vsi, v níž žije, takový postoj rozhodně není korektní!

Na Bučině je nešvar plíživé privatizace veřejného prostoru nejkřiklavější. Dřeviny zasazené do technického pásu mohou ohrozit – a taky
ohrožují telekomunikační kabely, a nejen ty…

Sám jsem kolikrát zaslechl větu – já přece od nich nic nechci!
Tak to není!!! Zopakujme si, že bere všechno to, o čem jsme teď
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Ze starostova vánočního šuplíku…

Mezi plotem pozemku a obrubníkem komunikace by měli chodit pěší, ne
se prezentovat flóra jak v botanické zahradě!

Tady už je to spíš prales či úkryt pro bažanty, ale ani ten tu být nemá

mluvili, jenže skutečnost, že zaplatí povinnou daň z nemovitosti
a peníze z jeho podnikání jdou tam, kde je trvale hlášený, není
ani trochu fér!
Už jen to, že tady nám šoupe gumama silnici opravenou za „těžký prachy“, a daně odevzdá příkladně na Praze 10, kde trvale
„bydlí“, není logické, naopak sobecké vůči nám všem.
Peníze, peníze, peníze…
Ano, peníze – bez nich jde realizovat jen máloco. Ale já bych byl
rád, aby zdejší lidé vesnici vnímali jako svůj domov, a to se vším
všudy, na straně podnikatelů včetně daní, jež by tu měli nechat.
Od mého prvního funkčního období jsme se zavázali, že konsolidujeme finance. Bohužel zanedbanost obce šla proti nám,
takže komunikace, chodníky, zastávky byly v žalostném stavu,
vypadaly ošklivě, nefungovaly. Takže místo toho, aby se konsolidovalo, spousta peněz se musela „vrazit“ do nepěkných nebo
nijakých objektů, do toho úvěr deset milionů za vodovodní přivaděč a další a další výdaje. Ale při rozumné míře zadluženosti
jsme byli schopni investovat, nicméně kdyby bylo víc vlastních
finančních zdrojů, všechno by bylo jednodušší a dřív.
Před hodinou odcházel bankéř. Jak si aktuálně stojíme?
Můžu potvrdit, že z hlediska finanční disciplíny jsme naší bankou vnímáni pozitivně, takže nám stále půjčují. Nerad bych však
překračoval rozumnou hranici zadluženosti, ale přál bych si,
abychom měli finanční rezervy.
Problémem obcí jako Řitka, které nemají vlastní majetek, je to,
že peníze dostávají průběžně. Znamená to, že na tohle mám teď,
a na támhleto budu mít až za čtyři měsíce. Jinak řečeno: kdybychom se rozrostli o stovku obyvatel, obdržíme do obecní pokladny o milión korun víc.
Vzhledem k tomu, že naše vesnice disponuje malým katastrem,
z hlediska dalšího rozvoje obce nám příliš možností jak napl-
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Vzrostlá dřevina-strom svými kořeny bezprostředně ohrožuje funkci
veřejného osvětlení

nit kasu, než v rozumné míře podporovat výstavbu rodinných
domů, ani nezbývá.
Jenom ne bezduchý satelit!
To nechci ani já. Boj se totiž vede o to, zda má být Řitka solidní
příměstský satelit typu Průhonic, anebo blázinec těch různých
Šestajovic či Jesenice. Jsem samozřejmě pro první variantu.
I proto jsme angažovali konzultační firmu Uniprag a za minulých osm let se tu žádná – promiň mi ten výraz – prasárna neudála… A to nad námi několikrát visel Damoklův meč. A tak to
probíhalo – jednání, restrikce, vstřícnost, s někým jsme vyrazili
dveře, s jiným ne, prostě klasika…
Kdo má oči, musí ten stav tenkrát, a teď, vidět, nemyslíš?
Jenomže ono někdy stačí, že pan Dotyčný vystřelí od boku větu:
Chce to změnu… A i když zvolení zastupitelé dělají, co svedou,
není jednoduché si nechat pro nic za nic nadávat.
Společně to děláme tak, jak to děláme. Jestli si někdo myslí, že
to umí líp, v rámci svobodné politické soutěže má možnost. Já
obyčejně lidsky věřím, že se nám daří.
Do zimního, najmě vánočního vydání řiteckého zpravodaje
se sluší povědět něco za sebe, něco člověčího. Takže Kamile,
jak to vidíš obecně v českých luzích a hájích?
Z mého pohledu vidím jednu potíž, že se totiž lidé neumějí radovat z maličkostí. Materiálně se určitě nemáme zas tak špatně.
Zatímco mnohde jsou na tom o dost hůř, dokážou si své dny užít
líp. Přál bych všem, aby na své okolí hleděli vstřícně, pozitivně,
a nehledali zádrhele, závist a mínusy, které tam vesměs ani nejsou, a budeme-li živi a zdrávi, taky nebudou.

vánoční křížovka
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V odlesku ohňů pekelných

Kozičkám v řiteckém Betlémě
zbývá pár hodin, než dorazí
pekelník, který si už na zelené
krmení brousí čertovské zuby

Ježíšek v jesličkách se opravdu
odkopal sám – není to práce
přítomných sudokopytníků…

Oheň je kombinaci světla a velkého množství tepla,
které se uvolňuje při rychlé a samoudržující se
exotermické oxidaci hořlavých plynů ‒ ale povídejte
to dětem... Tohle je přece oheň pekelný!!!

Mikuláš bez berly by nepožíval
nijaké vážnosti. A možná by nebyl
ani tak laskavý, moudrý
a všeodpouštějící.

Nese
se po vsi zvěst,
že U koziček Mikuláš, anděl a
taky čert jest!
Když ve středu 5. prosince dorazila už odpoledne esemeska, že „Mikulajda“ s andělem i čertem černým už
jsou na cestě z daleké země, Ježíšek ještě spal v jeslích – jako by se nechumelilo. Jen Leitnerovic kozičky se
„tumlovaly“ sníst zelenou večeři, než dorazí to hladové čertisko, kterému není nic svaté… A pak to přišlo:
v odlesku ďábelského ohně dobrosrdečný Mikuláš odměnil ty z dětí, kterým za zlověstného chrastění
řetězu rohatého zástupce mocností pekelných ‒ a to proto, zda mluví pravdu, že nezlobí maminku
ani tatínka ‒ svítily oči jako hvězdičky. Byly i takové děti, které odříkaly básničku, nebo zapěly, až to vyloudilo úsměv na tváři anděla.
Žasnul:(zle)
Událost navěky zaznamenal: Zdeněk Lebl

Zato čertisko prý už má ve svém pytli
nějakých sedm, osm „neposluchů“.
Ale věřte ďáblovi – možná, že si jen tak
po čertovsku vymýšlí. Vždyť víme, že má
za ušima – vlastně za rohama.
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A tady už se „básničkovalo“. Však taky nebeská
delegace (včetně pekelné) byla navýsost spokojená.

Anděl (nebo andělka?) si načechral peří křídel,
aby popoletěl do vsi se svými mikulášskými
druhy podělit i ostatní děti drobnými dárečky

Až se nabažíme stromečku aneb Poezie Vánoc / Duchovní řádky
SÁNĚ

PODIVNÁ ZIMA
Nemrzne, nepraští,
každý se diví ‒
tam kvete kaštan a tadyhle švestky.
Pro babky o holi je to tak hezký…

Anděl Páně zlámal sáně,
svatý David dal je spravit,
svatá Eva dala dřeva,
svatá Tereza dala železa,
svatý Jakub dal je okút,
svatý Job na ně hop,
svatý Jan vozil se na nich sám.

František Hrubín
NA LEDĚ
Dobře dětem o Vánocích
na rybnících na potocích.
Zima jim dá pod nohy
kousek zmrzlé oblohy.
Pro ně zmrzlo modré nebe,
co na tom, že trochu zebe.
Honí se tam vesele
malí zkřehlí andělé.

(Anonym, ale možná ne tak docela…)
RÁZNÉ GESTO
Padal sníh za krk,
až jsem se nakrk’
‒ zvedl jsem límec,
no a byl šmytec!

Řeknu vám potají:
Až póly roztají,
budeme v prosinci
pěstovat kiwi…
PŘIPRAVIL: (zle)
FOTO: Zdeněk Lebl
ILUSTRACE: archiv

Jiří Žáček
VÁNOČNÍ CUKROVÍ
Veverka to nezapírá,
sladká jádra v zimě sbírá.
Kolik jich má nepoví.
V zimě, až sníh začne vát,
může si jich trochu dát
na vánoční cukroví.

„Jó – to ještě padával
sníh a udržel se někdy
až do jara…,“ vzpomíná kocour

VÁNOČNÍ POŘAD MŠÍ SVATÝCH
V ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI MNÍŠEK POD BRDY
PONDĚLÍ – 24. 12				
(Štědrý den)					
				
ÚTERÝ – 25. 12.
		
(Slavnost Narození Páně)
		
STŘEDA – 26. 12.
		
(Svátek sv. Štěpána)
		
		
ČTVRTEK – 27. 12.
		
(Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty)
PÁTEK – 28. 12.
		
(Svátek sv. Mláďátek, mučedníků)
SOBOTA – 29. 12.
		
NEDĚLE – 30. 12.
		
(Svátek Sv. rodiny Ježíše, Marie a Josefa)
						
		
PONDĚLÍ – 31. 12.
		
ÚTERÝ – 1. ledna
		
(Slavnost Matky Boží, Panny Marie) 		
		

16.00
21.00
24.00
8.30
10.30
14.30
8.30
10.30
14.30
18.00

MNÍŠEK - „dětská půlnoční“
LÍŠNICE
MNÍŠEK – „půlnoční“
MNÍŠEK
LÍŠNICE
TRNOVÁ
MNÍŠEK
LÍŠNICE – „Rybova mše“
KYTÍN
MNÍŠEK, kostel

1.00 MNÍŠEK, kostel
18.00 TRNOVÁ
8.30 MNÍŠEK
10.30
14,30
16.30
8.30
10.30
14.30

LÍŠNICE
KYTÍN
MNÍŠEK, kostel
MNÍŠEK
LÍŠNICE
KYTÍN
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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

