Já, Denisa Šídová, jsem dalším kronikářem obce Řitonice. Je mi ctí navazovat na práci mého dědečka
p. Radomíra Švorce, který byl kronikářem obce mezi lety 1973 – 1980. Stejně jako on žiji v Řitonicích
čísle popisném 9, v našem rodinném domě. Po základní škole v Dolním Bousově jsem vystudovala
ekonomické lyceum v Mladé Boleslavi a později jsem získala magisterský titul na ekonomické fakultě
v Liberci. Nyní pracuji na oddělení logistiky v automobilovém závodě v Mladé Boleslavi. Stejně jako můj
dědeček chci svou funkci kronikáře plnit svědomitě a odpovědně.
Ve své činnosti budu přímo navazovat na předchozí skvělou práci paní Křečkové, která vedla kroniku
do dubna 2019. Doufám, že naváži na její práci, nicméně nyní již elektronicky. Pokrok běží velikou
rychlostí, a proto i my s naší kronikou přejdeme do psaní v elektronické formě se zpětným svázáním
do knižní podoby.

Kronika roku 2019
Zápis do elektronické kroniky v roce 2019 bude reflektovat až okolnosti vzniklé po dubnu 2019.
Předchozí události jsou zaznamenané písemnou formou.

Počasí
Letošní počasí bylo znovu velmi teplé a suché, jak je tomu bohužel v posledních letech stále častěji.
Především letní měsíce se nesly ve znamení vysokých teplot a nízkých srážek. Což ohrožuje i hladinu
podzemních vod. To je bohužel pro mnoho obyvatel Řitonic opravdu vážné téma.

Obecní úřad
Zastupitelstvo obce pracovalo po celý rok ve stejném složení.
Bylo zahájeno jednání s Krajskou správnou a údržbou silnic Středočeského kraje o opravě komunikace
III třídy směrem z Petkov na křižovatku u kostela v obci.
Zároveň byl přivezen štěrk z návsi na cestu k rybníku, která byla nezpevněná. Což z důvodu průjezdu
těžké techniky vedlo k velkému rozježdění a hlubokým kolejím. Nyní je cesta a nájezd na silnici
upravený a zpevněný.
Rozpočet na rok 2020 byl odsouhlasen vyrovnaný – 1 257 300 Kč.
Obyvatelstvo
K trvalému pobytu v obci byl v roce 2019 přihlášen JH a odhlášena NŽ. Celkový počet obyvatel v obci
v červnu 2019 byl 83.
Základní školu v Dolním Bousově navštěvovalo 8 dětí.
V prosinci se narodil chlapec MS.

Volby
Volby do Evropského parlamentu se konaly ve dnech 24. a 25. 5. 2019. Z 64 právoplatných voličů
se k volbám dostavilo pouhých 29 občanů, tedy pouhých 40 % voličů. Z toho bylo 28 hlasů platných.
Výsledky voleb byly následující:
Politická strana
ANO
ODS
STAN + TOP09
KSČM
Česká pirátská strana
SPD
ČSSD
Bezpečnost, odpovědnost, solidarita

Počet hlasů
10
5
5
2
2
2
1
1

Kultura
V roce 2019 se v obci také konala řada akcí pro pobavení či dobrou věc.
Dětský den
Dne 29. 6. 2019 probíhal na hřišti dětský den, který zahrnoval dětské soutěže, malování na obličej,
ukázku hasičské techniky od místního SDH u rybníka a ukázka a možnost střelby. Hojná účast místních
i přespolních dětí a jejich rodičů ocenila připravené výhry i občerstvení v podobě domácích pochutin,
grilování a nápojů, na jejich přípravě se podíleli občané Řitonic.

Řitonické léto
Klub SDH Řitonice uspořádal několik letních zábav:
-

5. 7. 2019 – živá hudba K-BAND

-

20. 7. 2019 – disco

-

3. 8. 2019 – pouťová zábava – živá hudba DIFUR BAND

Mikulášská nadílka
1. 12. 2019 se konala již tradiční Mikulášská nadílka, která byla tento rok opravdu bohatá. Konala
se venku u kostela a Mikuláše se dvěma anděly a čerty přivezl kočár tažený koňmi. Pro děti byly
připraveny balíčky a k dispozici bylo bohaté občerstvení včetně grilovaných pochutin a teplé nápoje.
Na konci proběhlo rozsvícení vánočního stromku.
Benefiční koncerty
Tento rok proběhly dokonce dva benefiční koncerty na podporu a obnovu místního kostela sv. Štěpána.
Na obou koncertech již tradičně vystoupila skupina ReBelcanto. První koncert se konal
29. 11. 2019. Druhý koncert se konal 26. 12. 2019 s Českou mší vánoční od Jakuba Jana Ryby. Účast
byla již tradičně vysoká a k poslechu krásné hudby se sešli místní i přespolní.

SDH
Sbor dobrovolných hasičů Řitonice uspořádal v létě již tradiční letní zábavy na letním parketu obecního
úřadu. V letošním ročníku se podařilo uspořádat 3 zábavy, které střídaly různé žánry, aby si každý přišel
na své. K tanci a poslechu hrála živá hudba nebo disko a členové SDH si pro návštěvníky připravili
i skvělé občerstvení a pití.

Zajímavosti
Znak a vlajka obce Řitonice
Dne 15. 4. 2019 si starostka obce Řitonice pí Martina Sudíková přebrala při slavnostním předání
v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR z rukou předsedy Poslanecké sněmovny pana Vondráčka
znak obce Řitonice. O získání znaku a vlajky pro obec Řitonice se zasloužilo bývalé zastupitelstvo v čele
s bývalým panem starostou Josefem Pavlíčkem. Obecní znak se skládá z červeno modrého pole
odkazující na státní symboliku. Stříbrné (bílé) vlnité břevno uprostřed symbolizuje Řitonický potok a na
něm umístěný místní rybník v modré barvě. Zlatá palmová ratolest a 3 stříbrné koule jsou symboly
umučení sv. Štěpána, jemuž je zasvěcen místní kostel. Zvon v horní části pak symbolizuje dřevěnou
zvonici stojící vedle kostela. Zlatý klas pak připomíná původní název obce „Žitonice = Řitonice“. Vlajka
pak kombinuje figury znázorněné na znaku obce.

Kronika roku 2020
Vstup do roku 2020 byl sice naprosto běžný, nicméně celý svět se již začal otáčet směrem k Číně a
zprávám, které se dostávala do médií ohledně neznámého viru, který se neobvykle rychle šíří a
způsobuje vážné respirační problémy. Přestože opatrnost a strach v celém světě sílil, byl 1. 3. 2020
potvrzen v České republice první výskyt této respirační nemoci pojmenované Covid-19. Tímto dnem se
úplně změnil běh a fungování života tak, jak jsme byli zvyklí. Následovalo vyhlášení nouzového stavu,
omezení pohybu v rámci okresu a obrovská vlna solidarity v šití roušek. Ty se staly běžnou součástí
našeho života. A přestože se situace v letních měsících relativně ustálila, udeřila nemoc v podzimních
měsících s mnohem větší silou a razancí. Od 14. 10. 2020 byly uzavřeny školy, restaurace, bylo
omezeno shromažďování. Situace se výrazně nezlepšila až do konce roku. Na konci roku začalo
očkování proti covid-19.

Obecní úřad
V budově Obecního úřadu byl vybudován nový archiv, který vyhovuje potřebám pro uchování úředních
spisů. Zvolená místnost byla odizolována, vymalována, zateplena a bylo položeno nové linoleum.
V místnosti byla z důvodu bezpečnosti na okno instalována mříž. Místnost také byla vybavena regály
pro přehlednost a uchování úředních spisů. V souvislosti s novým archivem byly vytříděny staré úřední
spisy dle spisovného a skartačního řádu pí starostkou Sudíkovou a pí Šídovou. Ty roztřídily veškeré
spisy a po odsouhlasení od zástupců ze státního oblastního archivu byly relevantní spisy založeny.
Staré spisy byly skartovány dle spisovného a skartačního řádu.
Jakmile byly z původních nevyhovujících místností uvolněny úřední spisy, mohlo dojít k vyklizení
starého a nepotřebného nábytku a jiných věcí. Pro úklid bylo třeba odvést 2 valníky.
Ke kontejnerům na tříděný odpad bylo vybudováno nové zastřešení a nová pojízdná vrata. Toto opatření
bylo bohužel nutné z důvodu, že byly ke kontejnerům odkládány i jiné odpadky. A to bohužel často od
úplně cizích osob nebydlících v Řitonicích.
Obecní úřad zakoupil nové túje do areálu bývalé školy, aby nahradily loni vykácené staré stromy.
Stromky byly předány zástupcům SDH, kteří se postarali o jejich zasázení.
Další realizovanou akcí obecního úřadu bylo uspořádání dobrovolných brigád. Při první brigádě byly
pokáceny staré lípy u hřbitova, které svými kořeny nadzvedávaly oplocení hřbitova, který se z toho
důvodu bortil. Dále proběhla likvidace staré opuštěné hrobky, která poškozovala vedlejší hrob. Druhá
brigáda se konala na tanečním parketu u obce Petkovy, který je v majetku obce Řitonice. Byly pokáceny
a odstraněny staré stromy, které byly ve špatném stavu. Dřevo bylo odvezeno do zahrady OÚ Řitonice
a bude sloužit jako zdroj topení v sále školy.
Odsouhlasený rozpočet na rok 2021 byl vyrovnaný ve výši 1 215 000 Kč.
Pro obec Řitonice byla schválena neinvestiční dotace ve výši 100 000 Kč z Fondu obnovy venkova na
rekonstrukci místnosti na OÚ. Byl opraven padající strop a zdi v zadní části tělocvičny.
Byla podána žádost o dotaci na 3 měřiče rychlosti v obci, aby se zajistilo dodržování předepsaných
rychlostí a tím se zajistila větší bezpečnost obyvatel. Tato dotace bohužel nebyla přidělena.
Byla zadána studie na zklidnění dopravy. Jejím záměrem byl bezpečný přechod pro občany (především
děti) na autobusovou zastávku, úprava autobusových zastávek a realizaci chodníků po obou stranách
komunikace v obci ze směru od Domousnic do Dolního Bousova. Bohužel tato komunikace je vcelku
frekventovaná a řidiči se zde mnohdy uchylují k vyšší než povolené maximální rychlosti v obci.

Obyvatelé

V lednu 2020 nás bohužel opustila maminka, babička a sousedka, paní Jarmila Švorcová.
Základní školu v Dolním Bousově navštěvovalo 8 dětí.
V září 2020 bylo k trvalému pobytu v obci přihlášeno 89 obyvatel.

Volby
V období 2.-3. 10. 2020 proběhly v obci volby do Zastupitelstva Středočeského kraje. Účast byla
pouhých 45 %, kdy z 69 právoplatných voličů přišlo k volbám pouze 31 občanů.
Výsledky voleb v obci:
Politická strana
ANO
ODS
Česká pirátská strana
Strana starostové a nezávislí získali
KSČM
Svoboda a přímá demokracie SPD
ČSSD
Spojenci pro Stř. kraj TOP 09, Hlas, Zelení

Počet hlasů
7
6
4
4
3
3
2
2

Kultura
Z důvodu výskytu onemocnění covid-19 a stále se měnících vládních nařízení, které ve větší míře
zakazovala především shromažďování, se v roce 2020 v obci nekonala žádná kulturní akce. Bohužel i
rozsvícení vánočního stromečku proběhlo bez přítomnosti veřejnosti.

SDH
V roce 2020 oslavil místní SDH 130. výročí od založení Sboru dobrovolných hasičů v Řitonicích. Sbor
byl pověřen uspořádáním okrskové soutěže pro 22. okrsek. Do něj spadá dalších 5 SDH z okolních
obcí. Řitonické ženy ve své kategorii zvítězily, muži skončili na pěkném druhém místě. K této příležitosti
byla pro diváky vystavena vojenská technika, kterou si mohli z blízka prohlédnout, a zajištěno
občerstvení. Obecní úřad přispěl finančním darem 3 000 Kč.

Zajímavosti
Nadační fond kostela sv. Štěpána v Řitonicích
Dne 10. 12. 2020 byl založen nadační fond na záchranu kostela sv. Štěpána v Řitonicích. Hlavním cílem
tohoto fondu je získat finanční prostředky na řádnou rekonstrukci kostela jakožto kulturní památky.
Zakladatelem je pan Ondřej Ruml, členové správní rady jsou Ing. Jaroslava Vávrová Ph.D.,
Ing. Bronislav Vávra a paní Ludmila Rumlová.
Územní plán
Dne 24. 6. 2020 proběhlo veřejné projednání návrhu Územního plánu Řitonice, dotčené osoby měly
možnost uplatnit námitky. Nový Územní plán rozšiřuje stavební pozemky na území Řitonic a měl by
nabídnout nové možnosti bydlení.

Poplatky

V roce 2020 byl zvýšen poplatek za odpady z 550Kč/osoba (chalupáři 550 Kč/6 pytlů) na současných
650 Kč/osoba (chalupáři 650Kč/6 pytlů). Zdražení bylo nutné z důvodu růstu souvisejících nákladů.

Kronika rok 2021
Vstup do nového roku byl stále poznamenán řáděním nemoci covid-19. Celý svět se ale s nadějí díval
směrem k začátku očkování, které v první řadě začalo pro zaměstnance v páteřních odvětvích
(zdravotnictví, IZS,…) a dále se zaměřovalo na nejohroženější věkové kategorie. Očkovací dávky byly
2, ale koncem roku přišla možnost i třetí posilující dávky.

Počasí
Jaro začalo velmi chladně. Oproti loňskému roku bylo počasí v létě trochu více deštivé. Nicméně deště
nebylo stále dost, aby v lesích bylo pořádně vlhko, houby u nás vůbec nebyly. V létě 24. 6. 2020 zasáhlo
Moravu ničivé tornádo stupně F4, které způsobilo smrt a zranění mnoha lidí. Zároveň také způsobilo
obrovské majetkové škody. Obec Řitonice zaslala na pomoc Moravě finanční dar 10 000 Kč.

Obecní úřad
Na území Řitonic byla v roce 2021 dokončena stavba rodinného domu s nově přiděleným číslem
popisným 50 v majetku paní Ing. Buriánkové.
V květnu bylo svoláno místní šetření u malé vodní nádrže na pozemku č. 58 v k.ú. Řitonice a to z důvodu
ověření nakládání s povrchovými vodami a způsobu manipulace na ní. Musí se vypracovat projektová
dokumentace k nádrži. Projektové a inženýrské práce byly zadány společnosti Krajinoprojekt s.r.o..
Obec obdržela dotaci 200 000 Kč na opravu hřbitovní zdi, která byla poničena kořeny lip vysázených
v těsné blízkosti plotu. Tyto lípy byly pokáceny v loňském roce. K samotné realizaci opravy doplatila
obec 159 251 Kč. Při realizaci byla provedena likvidace stromů a kořenů, likvidace staré části zdi a bylo
postaveno nové oplocení.
Následně byla 11. 9. 2021 vyhlášena brigáda na úklid hřbitova a okolí, kam byla navezena nová zemina.
Počasí přálo a účast byla hojná, včetně chalupářů. Pro dobrovolníky bylo zajištěno občerstvení.
V říjnu 2021 byla realizována nová silnice III. třídy z Petkov na křižovatku u kostelu. Jednání v této věci
začala již v roce 2019 a na základě řady urgencí u Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje
byla tato věc dokončena. Před položením nového povrchu silnice nechalo zastupitelstvo položit i novou
zámkovou dlažbu pod shromaždiště tříděného odpadu.
Rozpočet na rok 2022 byl odsouhlasen schodkový 1,220.000Kč a výdaje 2,100.000Kč, přičemž
se plánuje využití financování z prostředků minulých let – 880 000 Kč. Důvodem schodkového rozpočtu
jsou především plánované aktivity na rok 2022. Zastupitelstvem byly odsouhlaseny záměry:
-

Žádost o poskytnutí dotace na místní komunikaci ( ke hřbitovu, pod kostelem směrem do Skyšic
a silnice směrem u obecnímu úřadu na Domousnice)

-

Žádost o poskytnutí dotace na vybudování hřiště pro děti

-

Vybudování nového oplocení předzahrádek u kostela (svépomocí)

I v případě získání dotací, musí se obec podílet na realizaci záměru v řádech desítek procent.
Obyvatelé
V červnu 2021 bylo k trvalému pobytu v obci přihlášeno 83 obyvatel.
Základní školu v Dolním Bousově navštěvovalo 8 dětí.

Volby
Ve dnech 8.-9. 10. 2021 proběhly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Oproti
minulým volbám byla vysoká účast 75 %, kdy z 66 platných voličů přišlo k volbám 50.
Politická strana
ANO
Piráti a Starostové
SPOLU – ODS, KDU-ČSL a TOP 09
Svoboda a přímá demokracie SPD
ČSSD
KSČM
Volný blok

Počet hlasů
17
12
8
6
3
2
2

Kultura
Navzdory stálému řádění nemoci covid-19 se v letošním roce trochu uvolnil prostor pro pořádání
kulturních akcí. Přesto byly občané kvůli platným omezením ochuzení např. o pálení čarodějnic.
Benefiční koncert Ondřeje Rumla
Dne 13. 8. 2021 se uskutečnil u místního kostela sv. Štěpána benefiční koncert, který pořádal zpěvák
Ondrej Ruml, zakladatel nadačního fondu kostelu sv. Štěpána. Jako hosty si pozval zpěváka Ondreje
Brzobohatého a operní divu Dagmar Peckovou s orchestrem Sunny Swing Orchestra.
Tuto obdivuhodnou akci si nenechala ujít ani hejtmanka Středočeského kraje pí. Petra Pecková, která
převzala nad akcí záštitu. Účast na koncertě byla opravdu veliká a divákům přálo počasí. Pro diváky
bylo zajištěno občerstvení a pro děti zábavný program a jízdy na koni. Dle vyjádření nadačního fondu
se podařilo vybrat krásných 178 968 Kč. Obec přispěla na organizaci koncertu částkou 19 360 Kč,
přičemž použila dar obci 10 000 Kč od p. Janečka z bývalé fary a přidala 9 360 Kč ze svého rozpočtu.
Poděkování patří i místním členům SDH, kteří panu Rumlovi pomáhali s úklidem a přípravou místa
a zároveň pomáhali při samotném průběhu koncertu (občerstvení apod.).
Vánoční benefiční koncert
Po covidové pauze se také uskutečnil benefiční koncert: Jakub Jan Ryba – Česká mše vánoční,
při které již tradičně účinkovala skupina ReBelcanto. Výtěžek 13 063 Kč bude věnován na záchranu
kostela sv. Štěpána.

SDH
Členové SDH se v roce 2021 aktivně podíleli na aktivitách spojených se záchranou kostela sv. Štěpána.
Při konaných kulturních akcích pomáhali s organizací a vyčištěním prostoru ke konání akcí.
S hasiči byla na konci roku podepsána nová nájemní smlouva na prostor klubovny a přilehlé zahrady,
která odpovídala aktuálním právním požadavkům.

Zajímavosti
PID pro Mladoboleslavsko
Od 12. 12. 2021 se autobusová doprava na Mladoboleslavsku zařadila do systému Pražské integrované
dopravy. Pro obec Řitonice toto přineslo výrazné posílení autobusových linek do Dolního Bousova i
Mladé Boleslavi, které snad vydrží. Nicméně i tak se tato změna neobešla bez počátečních problémů,
protože první dny měly autobusy výrazné zpoždění a občané měli problémy dostat se do práce/školy
včas. Například ranní autobus pro řitonické žáky s odjezdem v 7:36 zaznamenával tak velké zpoždění,

že žáci přicházeli na výuku od 7:50 pravidelně pozdě. Tato situace se snad se zavedením a ustálením
nových jízdních řádů a systému placení znovu urovná.

