
SLOVO STAROSTY

Vážení obèané, vážení ètenáøi,
tento mìsíc opìt pohrozily

v naší republice povodnì. Jistì
jste všichni sledovali vzrùstající
prùtoky øek ve velké èásti Èech i
Moravy. Jihozápadní oblasti se
toto ohrožení vyhnulo, Berounka
krátkodobì vystoupila ke druhé-
mu stupni povodòové aktivity,
pøi kterém ještì nehrozí žádné
škody. Pouze pøes noc z 29. 3.
byla uzavøena objížïka kvùli
vodì pod viaduktem. Preventivnì
byly provedeny všechny potøebné
práce - zkontrolovány a vyèištìny
zpìtné klapky a hradlo na potoku
z Kejné. Pøejeme si, aby nás tako-
véto ohrožení potkávalo co
nejménì.

V sobotu 22. dubna budeme
pokraèovat v úklidových pracích
v Havlíèkových sadech, je to ter-
mín, kdy se celosvìtovì slaví
„Den Zemì“ jako pøipomenutí, že
životní prostøedí si utváøíme
všichni a máme také možnost si
ho v rámci svých sil vylepšit.
Do prací na vylepšení stavu parku
se chtìjí letos v rámci pracovního
vyuèování zapojit i žáci naší
školy, tak se tìším jak nám
prokoukne.

Duben - mìsíc aprílového
poèasí - konèí každoroènì pále-
ním èarodìjnic. Organizátoøi
chtìjí letos opìt získat republiko-
vý rekord ve výšce hranice, a tak
se chystají na patnáctimetrovou
stavbu. Pøijïte se tedy podívat
na obvyklé místo Na Vrážce, zda
se jim to podaøilo.

Toto dubnové èíslo Ruchu
vychází pod vedením nového
redaktora pana Tomáše Hromád-
ky. Vìøím, že i nadále bude pro
Vás mìstský zpravodaj zdrojem
potøebných informací o dìní ve
mìstì a že si zachová Vaši pøízeò.

Proslunìné dny pøeje

Miroslav Cvanciger
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CENA 5 KÈ

Nepøíjemný zážitek má za sebou správce mìstského lesa Vladimír Roztoèil.
Ve støedu 5. dubna, když pøi pravidelné projížïce projíždìl cestou k Sochorovým
rybníèkùm za Vlasákovou serpentinou, zjistil, že kdosi zvrhnul pøímo do lesa
padesát šest vìtšinou znaèkových  pneumatik. Foto: T. Hromádka

ZASTUPITELSTVO JEDNALO O SKLÁDCE

Témìø dvacítka øevnických obèanù si nenechala ujít jednání Zastupitelstva mìsta Øevnice  27.3.2006
v sále Zámeèku.  Zastupitelstvo zde schválilo pøevod pozemkù o výmìøe 144 m2 formou prodeje za symbo-
lickou 1 Kè. Šlo o starou restituèní záležitost, vyøešenou až v souèasné dobì po digitalizaci katastru obce.
Další smìna pozemkù se týkala Národní házené Øevnice. 

Zastupitelstvo rovnìž pøijalo zprávu o plnìní  rozpoètu mìsta v roce 2005. Jedním z dalších dùležitých
okamžikù bylo  schválení úvìru od Èeské spoøitelny a.s. ve výši 12 mil. Kè na financování akce „Zlepšení
obslužnosti podnikatelské zóny Cihelna.“ 

Vìtší diskusi vyvolal až bod týkající se navýšení èlenského pøíspìvku mìsta do Regionu Dolní Berounka
na èástku 22,- Kè za každou trvale hlášenou osobu ve mìstì. Finanèní výbor považoval zvýšení pøíspìvku
za nedostateènì zdùvodnìné. Na dotazy, co bylo z penìz získaných mikroregionem financováno a jak mik-
roregion rozdìluje peníze, odpovídal starosta Miroslav Cvanciger. V minulém roce bylo z tìchto penìz finan-
cováno poèítaèové vybavení a pøipojení mìstské knihovny k vysokorychlostnímu internetu a rozdìlení penìz
závisí na aktivitì každé obce zapojené do mikroregionu. Zvýšení èlenského pøíspìvku bylo odùvodnìno
zejména zvyšujícími se náklady na infocentrum v Karlštejnì. Zvýšení pøíspìvku bylo schváleno. Bez pro-
blémù bylo odhlasováno také jmenování nových  pøísedících Okresního soudu Praha-západ.

Vìtšina pøítomných obèanù však èekala na projednávání bodu „Rozšíøení skládky EKOS a zadání zmìny
územního plánu.“ Diskuse byla sice bouølivá, ale vìcná. „Diskuse, jaká tady dosud nebyla,“ jak ji shrnul
v závìru jeden z pøítomných obèanù. Rada mìsta doporuèila zastupitelstvu rozhodnout, že mìsto nemá zájem
na rozšíøení skládky EKOS. Proti tomu vystoupili zejména Libor Kvasnièka a Ing. Stanislav Rojík s poznám-
kou, že zastupitelstvo nemá k dispozici ekonomické zdùvodnìní pøípadných následkù takového rozhodnutí.
Z hledištì se nìkolikrát ozval potlesk, to když napø. MUDr. Helena Fuchsová pøítomné upozornila, že
„...doba poruèíme vìtru, dešti skonèila a stovky igelitù tam budou poøád. A všichni víme, že skládka vadí
všem.“ Místostarosta Ing. Václav Zdráhal pøítomné upozornil, že mìsto požádalo o ekonomický zámìr,  ale
firma EKOS pøedala nekonkrétní údaje. 

Pokraèování na str. 2  
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Z RADY
MÌSTA

Záchranná služba
Jednání rady se  zúèastnil pan

Boøek Bulíèek, který radní sezná-
mil s problémy s provozováním
záchranné služby. K pøípadùm
nahlášeným pøes dispeèink jsou
vysílané sanitky z jiných základen
než ze Øevnic, napø. z Mníšku pod
Brdy nebo Zbraslavi. Prodlužuje
se tak doba pøíjezdu k nemocné-
mu, pøitom záchranná služba
TRANS HOSPITAL mùže být
u pacienta takøka okamžitì.  Rada
mìsta konstatovala, že tento stav
je neakceptovatelný a ohrožuje
zdraví a život obyvatel mìsta a
jeho návštìvníkù a povìøila staro-
stu,  aby napsal dopis na Krajský
úøad se žádostí o vysvìtlení toho-
to stavu. Rada mìsta doporuèuje
všem obèanùm, aby si pozname-
nali a event. uložili do mobilù
pøímá telefonní èísla na TRANS
HOSPITAL (znovu je zveøejníme
v pøíštím Ruchu a jsou k dispozici
i na internetových stránkách
mìsta).

Lesní divadlo
Mìstu Øevnice bylo zasláno

oznámení, že projekt „Rekon-
strukce Lesního divadla a jeho
okolní infrastruktury pro zvýšení
cestovního ruchu“ byl z dalšího
øízení vyøazen. Rada mìsta vzala
informaci na vìdomí a povìøila
starostu mìsta úkolem  projednat
se zpracovatelem dùvody
vyøazení.

Úvìr
od Èeské spoøitelny a.s.

Rada mìsta doporuèila Zastupi-
telstvu mìsta schválit pøijetí úvìru
od Èeské spoøitelny a.s. ve výši
12.000.000,- Kè na financování
akce „Zlepšení obslužnosti podni-
katelské zóny Cihelna“.

V souèasné dobì probíhá
v Masarykovì ulici rekonstrukce,
financování této akce je zabezpe-
èeno èásteènì z dotace PHARE
2003 a èásteènì z penìz mìsta.
Celkové náklady podle smlouvy s
firmou Hochtief VSB dosáhnou
33,244 mil. Kè. 

Mìstský les
Jednání mìstské rady se zúèast-

nil správce Mìstského lesa

Vladimír Roztoèil. Vìtší èást
mìstských lesù je stále zaøazena
jako lesy hospodáøské.  Rada
mìsta má zájem pokraèovat v jed-
nání s pøíslušnými orgány o zaøa-
zení co nejvìtší èásti mìstských
lesù do lesù zvláštního urèení.
Pan Roztoèil pøipravil návrh zaøa-
zení èásti mìstských lesù jako
lesù zvláštního urèení.  Zdùvodnil
výbìr lokalit, které jsou navrženy
k zaøazení jako les zvláštního
urèení (rekreaèní). Rada mìsta
uložila správci mìstského lesa pøi-
pravit kompletní dokumentaci pro
øízení s pøíslušnými orgány mìsta
a starostovi zjistit možnosti pod-
pory pro takové zaøazení vybra-
ných èástí mìstského lesa od kraj-
ského hejtmana a primátora hl. m.
Prahy (v souvislosti se zámìrem
vytvoøit kolem Prahy prstenec
lesù).

Veøejné osvìtlení
Rada mìsta se seznámila

s výroèní zprávou firmy Elektro-
štika s.r.o., která soustavu veøejné-
ho osvìtlení mìsta spravuje for-
mou pronájmu. Ve výroèní zprávì
jsou uvedeny investice zhotovené
v roce 2005 v èástce 619.675,- Kè.
Dále je ve výroèní zprávì nabídka
na pokládku kabelù a pøíprava na
instalaci nového osvìtlení
v Masarykovì ulici v rámci sou-
èasnì probíhajících rekonstrukè-
ních prací. Zástupci firmy Elekt-
roštika navrhli navýšení úhrady
nákladù a údržby jednoho svítidla
z 95,- Kè na 98,- Kè mìsíènì z
dùvodu navýšení ceny elektrické
energie. Rada mìsta vzala Výroè-
ní zprávu obce Øevnice na vìdomí
a povìøila vedoucího Technické
správy jednáním ve vìci položení
kabelù a pøípravy veøejného
osvìtlení v Masarykovì ulici vèet-
nì jednání o navrženém navýšení
úhrady nákladù a údržby svítidel.  

Selecká ulice
Rada mìsta schválila firmu SSŽ

Praha 5 na základì výsledkù
výbìrového øízení jako dodavatele
stavby rekonstrukce Selecké
ulice. Celkové náklady na rekon-
strukci se pohybují okolo 6 milió-
nù Kè. Nejpozdìji do poloviny
dubna je nutné podat žádost
o dotaci ze SROP. Jedním z krité-
rií, podle kterých se jednotlivé
žádosti hodnotí, je i spoluúèast
minimálnì tøí "partnerù", kteøí se
finanènì podílejí na nákladech
každý minimální èástkou 30.000,-
Kè. Rada mìsta povìøila starostu
zasláním informaèního dopisu
všem obyvatelùm Selecké ulice

spolu s dotazem, zda mají zájem
finanènì se spolupodílet na této
akci (obdoba spolufinancování
z prostøedkù veøejných a prostøed-
kù obèanù, která již v Øevnicích
probìhla pøi rekonstrukci Mácho-
vy ul. v roce 2000 a Tyršovy ul v
roce 2005).

Zmìna územního plánu
Rada mìsta doporuèila zastupi-

telstvu mìsta pøijmout rozhodnutí
o nezájmu mìsta na rozšíøení
skládky EKOS. Rada mìsta dopo-
ruèila Zastupitelstvu mìsta, aby
uložila  radì mìsta pøipravit návrh
zadání zmìny územního plánu
mìsta Øevnice - zmìnu využití
pozemku è. parc. 3659/1 ze
„skládka EKOS“ na využití „orná
pùda“.

Cena Petra Parléøe
Rada mìsta schválila úèast

mìsta v architektonické soutìži o
Cenu Petra Parléøe, do které zašle
materiály "Námìtová studie, AP
Atelier, bøezen 2005", "Øevnice
architektonicko -  urbanistický
koncept lokalit Vrážka a Pod

Lesem, 2005" a „Rekonstrukce
Palackého námìstí, ulic Beroun-
ská a Opletalova v Øevnicích“.

Hospodaøení mìsta
v roce 2005

Rozpoèet pro rok 2005 byl
sestaven jako schodkový s èást-
kou 109.060.700,- Kè na stranì
pøíjmù a s èástkou 119.161.000,-
Kè na stranì vydání. Skuteèné pøí-
jmy po konsolidaci byly v roce
2005 ve výši 95.163.050,- Kè
a výdaje po konsolidaci ve výši
101.146.820,- Kè.  Saldo pøíjmy -
výdaje je ve výši - 5.983.770,- Kè.
Finanèní výbor vzal na svém zase-
dání dne 7.3.2006 plnìní rozpoètu
za rok 2005 na vìdomí. Rada
mìsta doporuèila Zastupitelstvu
mìsta schválit plnìní rozpoètu
mìsta za rok 2005 a úpravu rozpo-
ètu podle skuteèných pøíjmù
a nákladù.

Odpady               
Rada projednala a schválila

„Program odpadového hospodáø-
ství mìsta“.
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Nastal problém se splácením úvìru a jako podnikatelský zámìr celý
projekt zkrachoval. Ing. Zdráhal poukázal rovnìž na rekultivaci sklád-
ky, kterou bude muset platit mìsto. V souhrnu nejdéle hovoøil radní
JUDr. Pavel Dudák, který shrnul všechna pro a proti a zasadil problém
se skládkou EKOS do politiky likvidace odpadkù ve mìstì a budoucí-
ho rozvoje Øevnic (v návaznosti na studii p. Pleskota, do které skládka
rozhodnì nezapadá). Upozornil také, že rozhodnutí nerozšiøovat sklád-
ku je pouze prvním krokem, definitivnì o budoucnosti skládky rozhod-
ne až pøíští zvolené zastupitelstvo. Radní Vladimír Køivánek navázal
v tom smyslu, že v budoucnosti bude principem odpadového hospodáø-
ství tøídìní. Ing. Václav Zdráhal doplnil, že Rada mìsta v souèasné dobì
øeší plán odpadového hospodáøství a brzy s ním seznámí veøejnost. 

Ještì pøed hlasováním zaznìly názory veøejnosti. V diskusi vystoupil
jednatel spoleènosti EKOS Øevnice s.r.o. pan Petr Kubásek, který nabí-
dl zastupitelùm podklady pro posouzení skládky z hlediska ekologie,
kopie kontrol a monitoringu. Firma v minulosti jako kompenzaci
za prùjezd nákladních automobilù obcí mj. vybudovala nové pøechody
pro chodce. Oznámil zastupitelùm, že pokud se nezahájí jednání o roz-
šíøení skládky, bude nucen skládku uzavøít nebo citelnì zvýšit cenu
odpadu.  

Pro usnesení ve znìní Zastupitelstvo mìsta nesouhlasí s rozšíøením
skládky „EKOS“ pozemku è. parc. 3659/1 v obci a k.ú. Øevnice a uklá-
dá radì mìsta pøipravit návrh zadání zmìny územního plánu mìsta
Øevnice - zmìnu využití pozemku è. parc. 3659/1 ze „skládka EKOS“
na využití „orná pùda“ hlasovala vìtšina zastupitelù, ètyøi se zdrželi.

Ve všeobecné diskusi upozornili øevniètí obèané na neexistenci
dešt´ové kanalizace a problémy pøi pøívalových deštích (v lokalitì „za
vodou“ - odvodnìní Rovinského potoka a v Dvoøákovì ulici). Na závìr
Ing. Václav Zdráhal pøítomné informoval, že pøíští jednání zastupitel-
stva mìsta bude na internetové adrese www.revnice.cz pøenášeno
on-line.                                                                                        thr

ZASTUPITELSTVO...
(dokonèení z minulé strany)
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Zvyky a obyèeje, které v postním a velikonoèním období naši
pøedkové praktikovali, byly vìtšinou spjaty s køest´anstvím,
nìkteré však svými koøeny spadaly do doby podstatnì starší. 

V køest´anských církvích je doba postní chápána jako duchovní pøí-
prava na Velikonoce. V západní církvi zaèíná Popeleèní støedou,
vrcholí Svatým týdnem a konèí velikonoèním triduem - tedy tøíden-
ním, zahrnujícím Zelený ètvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu. Trvá -
nepoèítaje  v to nedìle (na nìž se pùst, v døívìjších dobách, kdy byl
ještì praktikován, nevztahoval) - ètyøicet dní. Toto období mìlo v
minulosti vážný, kající ráz, nekonaly se žádné hluèné zábavy, ani svat-
by. V souèasnosti je na znamení kajícnosti zachováván v katolické
církvi pøísný pùst už jen na Popeleèní støedu a Velký pátek, v minulosti
však zahrnoval všech ètyøicet „všedních“ dnù celého tohoto období. 

První den postní doby, Popeleèní støeda, dostal svùj název podle
udílení popelce, kdy knìz dìlá vìøícím na èelo znamení køíže popelem
z jívových ratolestí, posvìcených o Kvìtné nedìli pøedešlého roku.
Tento symbol je pøevzat z blízkovýchodní tradice, doložené již ve sta-
rovìku, kdy si kajícníci na znamení pokání sypali popel na hlavu. 

Jednotlivé postní nedìle nesly v lidovém prostøedí názvy: „Èerná“,
„Pražná“, „Kýchavná“, „Družebná“, „Smrtelná“ a „Kvìtná“. Název
první a druhé nedìle pøipomíná vážný, kající ráz postní doby, kdy ženy
odkládaly pestré šaty, oblékaly se do prostších tmavých odìvù a záro-
veò zhotovovaly skromnìjší pokrmy, mezi nimi i „pražmo“ z upraže-
ných obilných zrn. Na Podbrdsku a v nìkterých sousedních oblastech
však bývala první postní nedìle oznaèována spíše jako „Lišèí“, a to
podle zvyku zdejších matek zavìšovat dìtem na stromy v zahradì
preclíky, o kterých dìti vìøily, že jim je nadìlila liška, která tudy bìže-
la. Pøechodné období mezi zimou a jarem, provázené èasto nachlaze-
ním, se patrnì odrazilo v lidovém názvu pro tøetí nedìli, i když jindy
bývá její oznaèení dáváno do souvislosti s morovými epidemiemi, k
jejichž poèáteèním pøíznakùm patøilo kýchání; lidé si v takovýchto pøí-
padech vyprošovali od Boha zdraví - mimo jiné i pøi vzájemném shle-
dání slovy „Pozdrav tì Pán Bùh“ (ve smyslu „Uzdrav tì Pán Bùh“). V
souvislosti s názvem ètvrté nedìle uvádí již Tomáš Štítný ze Štítného
v dobì pøedhusitské, že se v tento den scházejí dìvèata - družky, aby
se navzájem pohostily a projevily si tak pøátelství. Na „Smrtelnou“
nedìli bylo obvyklé vynášet ze vsi „smrt“ - slamìnou figuru, obleèe-
nou do ženských šatù ,aby byla posléze vhozena do vody, která by ji
odnesla pryè. Pøi bohoslužbách o Kvìtné nedìli se na pamìt´ Ježíšova
slavného vjezdu do Jeruzaléma, pøi nìmž byl od svých stoupencù vítán
palmovými listy, svìtí „koèièky“, ratolesti nebo vìneèky z jívy, první-
ho u nás kvetoucího keøe. Vedle toho se pøi mši ètou nebo zpívají paši-
je - evangelní pøíbìh o umuèení Ježíše Krista. Kvìtnou nedìlí zaèíná
tzv. Svatý, nebo také Pašijový týden, zakonèený „velikonoèním
triduem“.

Jeho prvním dnem je, jak už bylo v jiné souvislosti øeèeno, Zelený
ètvrtek. Pøi „gloria“ na zaèátku bohoslužeb naposledy zaznívají var-
hany a zvony, které umlkají až do velikonoèní vigilie. Funkci zvonù
pøebírají klapaèky a øehtaèky. V Øevnicích bylo v meziváleèné dobì
zvykem, že se chlapci, zpravidla školního vìku, ojedinìle i
mladší,rozdìlili do tøí skupin na „Hoøejšáky“ (procházející Selec, Vìt-
rov a Habeš), „Dolejšáky“ (jejichž pùsobnost se vztahovala na námìs-
tí, Hvížïalku a oblast V Koncích) a tøetí, blíže neoznaèenou skupinku,
jejíž „øehtáci“ a „klapáci“ procházeli støední èástí obce. Obchùzky
zaèínaly v poledne na Zelený ètvrtek a konèily v poledne na Bílou
sobotu. Ranní zaèínaly pøed osmou hodinou, další byly v poledne,
poslední pak veèer kolem šesté. „Dolejšáci“ se scházeli pøed køížem na
rohu Pražské a Sádecké ulice, chlapci ze „støední“ skupiny u køíže pod
Zámeèkem. Zde se pomodlili Otèenáš a Zdrávas a pak procházeli jed-
notlivými ulicemi. Nejprve zaèínali „øehtáci“, po nich samostatnì
„klapáci“ a nakonec všichni spoleènì; tak se to opakovalo po celou
dobu cesty. Po první obchùzce na Zelený ètvrtek a poslední na Bílou
sobotu si šli umýt nohy; „støední skupina“ za tímto úèelem odcházela
k Øevnickému (Nezabudickému) potoku. Vùdce skupiny - „kaprál“ -
už pøed Velikonocemi shánìl chlapce, kteøí by s ním v tyto dny chodi-
li „øehtat“ a „klapat“. Všichni ho pak respektovali a museli se také
smíøit s tím, že mu i pøi pondìlní koledì pøipadl vìtší díl. Kaprál (ale

i nìkteøí další hoši) používali pøi obchùzkách velkou øehtaèku - tzv.
„kocoura“.

Velký pátek je pøipomínkou Ježíšovy smrti na køíži. Proto býval
prožíván ve znamení smutku, ticha a rozjímání. Lidová tradice hovoøí
o otevírání skal s poklady v dobì, kdy se v kostele ètou pašije. Tento
den bylo zvykem péct zvláštní peèivo, jidáše.

Na Bílou sobotu veèer probíhala vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání
Pánì, která se v Øevnicích neomezovala pouze na kostel, nebot´ sou-
èástí slavnostních obøadù byl i prùvod obcí. V jeho èele šel ministrant
s køížem, za ním družièky, hudba, ministranti s korouhvemi, lucerna-
mi a koneènì knìz nesoucí monstranci s Nejsvìtìjší svátostí, nad níž
se tyèila nebesa, nesená sedláky Rysem, Bubníkem, Rážem a mlyná-
øem Hazukou; ty pak následoval zástup vìøících. Lidé na námìstí,
kudy prùvod procházel, rozsvìcovali svíce v oknech.

O vlastní slavnosti Zmrtvýchvstání Pánì na Velikonoèní nedìli
probíhala v kostele hojnì navštìvovaná slavnostní mše, v lidových
zvycích se však tento den pøíliš neodrazil.

Jinak tomu ovšem bylo na Velikonoèní pondìlí. V tento den chodi-
ly rùzné spolky, „Hoøejšáci“, „Dolejšáci“, ale i jednotlivci na pomláz-
ku. Ta se nikdy neobešla bez øádného „vyšlehání“ pomlázkou z èer-
stvého vrbového proutí, aby dìvèata zùstala po celý rok zdravá a ucho-
vala si plodnost. Pøed koledníky se èasto schovávala, takže je museli
nejprve hledat; pøesto se však výprasku nevyhnula. Velmi rozšíøenou
byla v Øevnicích koleda tohoto znìní:

Hody, hody, doprovody,
dejte èervený vejce,
nedáte - li èervený,

dejte aspoò bílý,
slepièka vám snese jiný.

V koutku,
na zeleném proutku,
až se proutek otoèí,
korbel piva natoèí.

Pijte, pijte, páni,
máte plné džbány,

pijte, pijte, panièky,
máte plné sklenièky.

Panièky se napily,
sklenièkama praštily.

Dìvèata dávala chlapcùm nejèastìji malovaná vajíèka, v mnoha kul-
turách vnímaná jako symbol plodnosti, života, vzkøíšení. Èlenové
spolkù dostávali také peníze, které byly použity ve prospìch dané
organizace, nebo na dobroèinné úèely. Bìhem nacistické okupace, kdy
byla øada spolkù rozpuštìna, se skupinové koledování postupnì ome-
zovalo, až posléze ustalo zcela. Obnoveno bylo po r. 1945 a je udržo-
váno až podnes.

Velikonoce, které v liturgickém smyslu konèí až svatodušními svát-
ky,  jsou rovnìž úzce spjaté s dobou jara, což je pochopitelné už z toho
dùvodu, že jejich samotný poèátek, Boží hod velikonoèní, se slaví
první nedìli po prvním jarním úplòku. Na jaøe se pøíroda po dlouhém
zimním spánku probouzí k opìtovnému životu. Snad proto naši pøed-
kové po velmi dlouhou dobu spojovali toto období s poèátkem roku
zemìdìlského, ale i kalendáøního. 

Pavel Beneš

ZVYKY POSTNÍHO A VELIKONOÈNÍHO OBDOBÍ
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VÈELY A LIDÉ 
Dnes nìco o styku èlovìka se

vèelami. Vèelstva chovaná vèelaøi
v souèasné dobì v Èechách a na
Moravì je plemeno vèely kraòské.
Toto plemeno se vyznaèuje velkou
mírností. Lidé, kteøí nejsou silnì
alergiètí na vèelí jed, se nemusí
styku se vèelami obávat. Vèely,
které sbírají na kvìtech nektar
nebo pyl, nikdy na èlovìka nezaú-
toèí. Vèely nemají rády  silný pach
alkoholu nebo potu, pøípadnì i
nìkterých parfémù. Dráždí je také
prudké a rychlé pohyby. Proto
létá-li okolo vás vèela nebo vosa,
nesnažte se ji zahnat prudkými
pohyby rukou. Tím ji vìtšinou
pouze rozdráždíte a ona pak mùže
bodnout. Ženám se mùže stát, že
se jim zamotá vèela do vlasù. Tím,
že z vlasù vìtšinou nemùže vzlét-
nout, se cítí ohrožena a mùže pou-
žít žihadlo. Tam nezbývá než
otevøenou dlaní vèelu na hlavì
zabít døív než bodne. Vèely do
vlasù láká èasto vùnì a složení
laku na vlasy.

Co dìlat, dostaneme-li
od vèely žihadlo

Bodne-li vèela, zùstane v místì
vpichu žihadlo. To je nutné co nej-
døíve vyškrábnout nehtem nebo
nìèím podobným. Nikdy ne
zmáèknout prsty, tím jen dojde k
vymáèknutí obsahu celého jedo-
vatého váèku do rány. Místo vpi-
chu nìkdy asi 5 minut dost silnì
bolí. Bolest je možné zmírnit pro-
polisovou tinkturou, máte-li ji pøi
ruce. Proti otoku je nejlepší stude-
ný obklad. Nebezpeèí od vèelího
žihadla hrozí pøi píchnutí do úst,
kde by mohlo u citlivých lidí dojít
k otoku a zúžení jícnu, nebo pøi
píchnutí do oka. Pochopitelnì také
u lidí silnì alergických na vèelí
jed. Ve všech tìchto pøípadech je
nutno vyhledat lékaøe.

Ochrana proti vèelímu jedu pøi
pøecitlivìlosti na nìj spoèívá v
aplikaci lékù z øady antihistaminik
vìtšinou v podobì tablet, které by
tito lidé mìli pøi pobytu v pøírodì
mít u sebe. V tìžších pøípadech
musí dát lékaø injekci, vìtšinou
kalciovou. Tyto léky se podávají
jen u osob pøecitlivìlých na vèelí
jed.Vèelí jed jinak pùsobí dobøe
na svalový revmatismus, meziže-

berní neuralgie, trojklanný nerv,
rùzné neuritidy a další. Vèelím
jedem však nemohou být léèeni
lidé pøecitlivìlí na vèelí jed.           

Propolis je dalším
vèelím produktem

Proplis je vzácná pøírodní látka,
kterou vyluèují nìkteré pupeny
rostlin a stromù ke své ochranì
pøed plísnìmi, viry a bakteriemi.
Vèely tuto látku sbírají a tmelí s ní
mezery v úlu, ale hlavnì ji použí-
vají jako jedinou možnou desin-
fekci prostoru a plástù v úlu.

Podle dosavadních výzkumù  a
zkušeností  lze úèinky propolisu
shrnout asi takto: Povzbuzuje
imunitní systém organismu, zasta-
vuje rùst bakterií, nièí je a usmr-
cuje, pùsobí na nìkteré viry, ruší
úèinky nìkterých jedù, zastavuje
rùst nìkterých plísní a nièí je,
pùsobí protizánìtlivì a podporuje
hojení ran, tlumí úèinky z ozáøení
(RTG paprsky a jiná škodlivá
záøení), má lokálnì anestetický
úèinek (zpùsobuje místní znecitli-
vìní).

Nejbìžnìjší použití propolisu
bývá v podobì tinktury, masti
nebo krému s obsahem propolisu.

Pøed používáním propolisové
tinktury je dobré s ní potøít kousek
pokožky z vnitøní strany ruky
mezi zápìstím a loktem. Pakliže
by potøené místo po asi dvaceti
minutách silnì zèervenalo, je tato
osoba na propolis pøecitlivìlá a
nemìla by jej v jakékoli podobì
používat.

V dnešní dobì je v prodejnách
vèelaøských potøeb, prodejnách s
pøírodními produkty, parfumeriích
a lékárnách bez èárky vìtšinou
pomìrnì dobrý výbìr rùzných
krémù, mastí, tinktur a nìkdy i
tablet s obsahem propolisu.

Pøíštì o pylu zpracovaném vèe-
lami.

V. Vitouš

Dospìlí     

Lewis Na Sicílii 
Sommerová    O èem sní muži
Wood              Kletba svitkù 

Panenky z ráje               
Doktorka Samantha        

Hlinková  Ivan Hlinka       
Shah      

Hledání dolù krále Šalamouna   
Kaiserová      Samota jako partner  
Brown           Andìlé a démoni        
Horáková      J.Štìpnièková            
Patterson      Mistr zloèinu              
Zweig       Karibu znamená vítej      
Pawlowská  Záhada žlutých žabek  
Špillarová           Afrika - jiný svìt    
Roberts               Klíè vìdìní          

Klíè odvahy         
Foer              Naprosto osvìtleno    
Goldberg         Virus                       
Zamarovský

Za tajemstvím øíše Chetitù   
Bain                To veliké zlé mìsto  
Márai  Èutora - pes s charakterem  
Jeøábek   Èeskoslovenští uprchlíci   
Keenan     V srdci Sahary               
Molavi                   Toulky Persií      
Frýbová                  Robin              
Deveraux              Ohnivé dvojèe    

Ledové dvojèe     
Vanier              Bílá bouøe              

Bílá odysea           
Grisham          Trenér              
Schonberg  

Rozhovory s Voskovcem   
Ludlum           Lazarova vendeta     
Dexter                   Dcery Kainovy   
Scott - Clark     

Jantarová komnata    
Japrisot        

Pøíliš dlouhé zásnuby
Vargas                       Muž naruby
Helfer                Zamba

Dìti

Cartwight          Svìt divoèiny
Doskoèilová, Milller

Krtek a paraplíèko
Jak Krtek uzdravil myšku
Krtek a snìhulák

Awdry       O mašince Tomášovi 4
O mašince Tomášovi 5

Paolini     Eragon
Eldest

Lanczová         Šeptej do ticha
Stínil               Když padá hvìzda
Lewis      Letopisy Narnie :

Èarodìjùv synovec
Lev,èarodìjnice a skøíò
Kùò a jeho chlapec
Princ Kaspian
Plavba Jitøního poutníka
Støíbrná židle

Delahaye   Martinka se uèí plavat
Martinka a neposedná fretka

Martinka ztratila svého pejska-
Martinka - den plný dobrodružství
Molloy             Èaroplutí
Ledwig            Bolek a Lolek
L'Homme        Hvìzdná kniha 1

Hvìzdná kniha 2  
Hvìzdná kniha 3

Disney            Medvídek Pù 
Nepil               Lišky, dobrou noc
Cabot              Devátá stezka
Payne             Mládí v hajzlu 5
Adamec Sluneèní hroch Oranžoch
Grahame        Vítr ve vrbách

Z MÌSTSKÉ KNIHOVNY
Vážení obèané a milí ètenáøi,
byla jsem požádána novým panem redaktorem

Ruchu, abych Vás každý mìsíc informovala o
nových knihách v knihovnì. Bude mi potìšením.

Ráda bych Vám též poskytla nìkolik informací o
naší Mìstské knihovnì. Knihovna byla založena v roce
1922 a nese jméno Ignáta Herrmanna. K dnešnímu dni
má 16000 svazkù knih ve volnì pøístupných regálech, 8 titulù èasopisù
a nabízí  i možnost pøístupu na internet.  Knihovna má otevøeno ètyøi
dny v týdnu. V souèasné dobì eviduje  472 ètenáøù, z  toho 134 dìtí. V
naší knihovnì naleznete beletrii, detektivní romány, odbornou literaturu
a též oddìlení pro dìtské ètenáøe.

Petra Veselá
knihovnice  

Nové knihy u nás od ledna tohoto roku : 

Aktuální infomace z mìstského úøadu  Úøední deska  E-podatelna   Usnesení mìstského zastupitel-
stva Informace z rady mìsta Vyhlášky Informaèní list Projekty Øevnické spolky  Základní informace

o mìstì Zpravodaj Ruch  Interaktivní mapy Telefonní seznam Hlášení mìstského rozhlasu Diskusní
fórum  a ještì mnohem více najdete na internetových stránkách Mìstského úøadu Øevnice http://www.revnice.cz
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ØEVNICE NA STARÝCH POHLEDNICÍCH - 28
Lesní cesta Tomáše Bureše

Na dvou pohlednicích (obr. è. 1 a 2) z tøicátých let 20. století je zobra-
zena lesní cesta Tomáše Bureše. Tuto cestu, zvanou pùvodnì „lesní pro-
menádou“, zaèal budovat Okrašlovací spolek v Øevnicích již v letech
1900 - 1901. Postupnì vznikla vycházková cesta, která zaèínala za sta-
rou hájovnou u prvního zákrutu mníšecké silnice a vedla zhruba po hori-
zontále pøes cestu na Babku, mníšeckou silnici a Štokovu rokli až do
údolí potoka Kejná. Okrašlovací spolek po dohodì s obcí pojmenoval v
roce 1927 cestu „Cestou Tomáše Bureše“ na poèest tohoto zasloužilého
pøedsedy spolku, který ve stejném roce zemøel (Bureš byl pøedsedou
1919 - 1927).

I v dnešní dobì je možnou touto cestou projít. Není to však rozhodnì
„lesní promenáda“ jako na pøiložených obrázcích.  

Kö

Oprava
V minulém èísle

Ruchu (è. 3) v èlánku
Historické pohlednice
Øevnic - 27 jsme uveøej-
nili, že první lékaø v Øev-
nicích MUDr. L. Šimù-
nek bydlel v dominikán-
ské vile èp. 24. Správnì
mìlo být, že dr. Šimùnek
bydlel a pracoval
v dominikánské vile èp.
25, která je naproti.
Za chybu se omlouváme.

Úsek „Burešovky“ s lavièkou u „Mariánského obrázku“. 

Tato lesní promenádní cesta patøí rovnìž
do historie našeho mìsta.

ZASTUPITELSTVO
PØED 100 LETY

Výbìr zápisù z jednání obecního zastupitelstva
v Øevnicích pøed 100 lety (v roce 1906)

Okresní archiv pro Prahu - západ mi umožnil nahlédnout do knihy
protokolù ze schùzí obecního zastupitelstva v Øevnicích v období na
pøelomu 19. a 20. století. Musím uznat, že zápisy z tehdejších jedná-
ní jsou vedeny velmi podrobnì, pod nimi je vždy podepsán zapiso-
vatel, kterým je v nìkterých pøípadech sám starosta obce, a dále pøí-
tomní èlenové zastupitelstva.

Na ukázku jsem vybral nìkteré zajímavé zápisy z roku 1906, které
zde uvádím:

- rozšíøení noèní hlídky na dva hlídaèe s povinností rozsvìcování
lamp v obci - služné 20 K mìsíènì

- žádost listonoše F. Bastla o odmìnu za donášku listovních zási-
lek domù - usneseno dát roènì zvláštní odmìnu 5 K k Novému roku

- žádost živnostníkù o podporu pøi vystavování produktù na Okres-
ní výstavì na Zbraslavi

- konstatováno, že byla upravena cesta „Na Boøích“ panem
Pažoutem

- schváleno vydání vìtší èástky na opravu høbitova - usneseno, že
Zadní Tøebaò k tomu nic nezaplatí

- projednána žádost Matìje Rohlíèka o zaplacení léèebných výloh,
usneseno žádosti místo dáti

- projednána žádost sboru dobrovolných hasièù o pøíspìvek na pra-
covní odìvy

- obec obdržela pøípis od ústøední banky na úmysl zøídit mìstskou
spoøitelnu v Øevnicích

- žádost pánù uèitelù Rampase a Reiniše o pøíspìvek na palivo -
rozhodnuto, že každý z nich obdrží 3 kubíky døeva

- koncem roku se konaly volby do obecního zastupitelstva pro rok
1907. Starosta - Josef Straka, radní - Antonín Paclt, Antonín Spilka,
Alois Šídlo, Josef Kuèina, Václav Faust.

Na konec pøipojuji ještì jednu zajímavost z roku 1907: Zastupitel-
stvo projednalo návrh na zøízení místa obvodního lékaøe v Øevnicích.
První lékaø MUDr. Ladislav Šimùnek nastoupil až v roce 1909.

Závìrem lze shrnout, že již pøed 100 lety byly hlavními body jed-
nání v obci pøevážnì finanèní záležitosti.

Kö

MUZIKANTSKÝ PLES
PO PÁTÉ

Plesovou sezonu završí v Øevnicích ples lidové
muziky Notièky a kapely Tøehusk.

Pátý roèník Muzikantského plesu se koná 29. dubna od 19 hodin
v øevnickém Lidovém domì. S pøípravou plesu zaèaly Notièky spoleè-
nì s muzikanty poberounské hudební skupiny již v bøeznu. Celý duben
totiž Notièky tráví ve Spojených státech amerických na mezinárodním
hudebním festivalu. 

Na plese se kromì Velkých a Malých Notièek pøedstaví i berounská
skupina Karavel, chybìt nebude speciální dámská volenka èi
pøekvapení.  

"Máme i bohatou tombolu. Na pùlnoc je navíc pøipraveno losování
hlavní ceny - dárkového koše v hodnotì 1000 korun," upøesnila vedou-
cí dìtské muziky Lenka Koláøová. Dodala, že plesu se kromì starosty
mìsta Miroslava Cvancigera zúèastní i senátor Jiøí Oberfalzer a posla-
nec Vlastimil Tlustý. Ti Notièkám pøedají finanèní dar za jejich repre-
zentaci v USA.

Pavla Švédová
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HYNAISOVA OPONA V NÁRODNÍM DIVADLE V PRAZE A ØEVNICE

(Vzpomínka na Hanu Cavallarovou - Weissovou)
Na první pohled absurdní spojení má své opodstatnìní. Zosobòuje je operní pìvkynì Hana Cavallarová - Weissová.

Tato slavná sopranistka, èlenka staré gardy Národního divadla v Praze, žila 47 let v Øevnicích. Øevniètí pamìtníci si ji
možná budou pamatovat jako maminku v roce 1989 zemøelého Ing. Arch. Vladimíra Weisse, známé øevnické osobnosti
20. století. Slavný malíø Vojtìch Hynais namaloval pro Národní divadlo v Praze druhou oponu v roce 1885. Ženíškova
první opona totiž shoøela pøi požáru Národního divadla v roce 1881. Z øady postav namalovaných na této oponì upoutá
postava mladé tmavovlásky v mírném pøedklonu, která je na oponì druhá zprava. Právì tuto pùvabnou mladou ženu
namaloval Hynais podle skuteèné osoby - mladé pìvkynì Hany Cavallarové.

6. dubna je tomu 60 let, kdy bývalá operní pìvkynì Hana Cavallarová - Weissová zemøela v Øevnicích ve svém domì
èp. 1 na námìstí Krále Jiøího z Podìbrad. Proto ji chci tìmito øádky vzpomenout.

Hana (pùvodnì Johana) Cavallarová se narodila v Praze v roce 1863 v rodinì klobouèníka Ludvíka Cavallara. Dìde-
èek Hany byl Ital a pøestìhoval se do Prahy ze severní Itálie. Hana mìla dva bratry - Ludvíka a Viktora. Jako dítì jevila nadání pro zpìv, který stu-
dovala soukromì. Dostávala dìtské pìvecké role v pražském Prozatímním divadle a pozdìji v Národním divadle. Podle dobových charakteristik
mìla nejen krásný hlas, ale i herecký temperament a grácii. Toto své nadání uplatnila napø. jako první "Mamzelle Nitouche" na èeské scénì. Její
kariéra vynikající sopranistky vyvrcholila v letech 1891 až 1899. V tomto roce sama pøestala úèinkovat. V roce 1893 se provdala za Ing. Julia Weis-
se, chemika. Mìla s ním dva syny - Vladimíra a Jaroslava. Manželé Weissovi vystavìli v roce
1899 dùm èp. 1 na námìstí Krále Jiøího z Podìbrad, který tu stojí dodnes. Od tohoto roku zde
také bydleli. Aèkoliv Hana Cavallarová - Weissová skonèila pøedèasnì svou pìveckou karié-
ru v Praze, dávala v pozdìjších letech v Øevnicích ochotnì k dispozici své zkušenosti diva-
delním ochotníkùm, dokonce v Lesním divadle i sama vystupovala. Zemøela 6. dubna 1946 v
našem mìstì ve vìku 83 let a je na øevnickém høbitovì pochována.

Na uvedeném obrázku je stará umìlecká pohlednice prošlá poštou v roce 1897, na které je
zobrazena zpìvaèka a vedle ní pùvodní budova Národního divadla v Praze. Je pùvabné, že na
obrazové stranì pohledu je napsán verš Olgy z opery Evžen Onìgin.

60 let od úmrtí této zajímavé èeské pìvkynì se vztahem k našemu mìstu stojí za zmínku.
Kö

MUDr. Magdalena Richterová, Psychiatrická ambulance
Námìstí Jiøího z Podìbrad 626, 252 30 Øevnice
Tel./fax: 257 722 076

oznamuje rozšíøení dosavadních ordinaèních hodin od
dubna 2006 a to na
Po 8-12 13-18 hod.
Út 13-18 hod.
St 9-12 13-18 hod.
Èt 8-12 13-18 hod.
Pá 8-16 - pouze po domluvì

Psychiatrická péèe pro dìti i dospìlé 
je hrazena zdravotními pojišt´ovnami.

Znovuotevøení psychiatrické ambulance 
Zahájení:  duben 2006.

NZZ ØEVNICE HERMANNOVA

Ambulance dospìlé psychiatrie
MUDr. Eva Miklasová

Zastupující : MUDr. Michaela Pulkrábová
Ordinaèní hodiny: støeda: 16:00 - 21:00 hod. I bez objednání.

Možno objednat telefonicky na tel. 731 333 333
mudr.pulkrabova@tiscali.cz

Ambulance dìtské a dorostové psychiatrie 
MUDr. Eva Miklasová

po pøedchozím objednání na tel. 608 272 836 
ve všední dny od 17 do 19 hodin.

Nejsou smlouvy se zdravotními pojišt´ovnami. 
Platba v hotovosti, zavádìcí cena: 300,- Kè.

realitní a dražební spoleènost

Chcete-li koupit, prodat èi pronajmout
svojí nemovitost, obrat´te se na nás,

zajistíme vše potøebné.

kanceláø Palackého 70, Dobøichovice 252 29
Tel.+ fax : 257 712 671

e-mail: info@infocredit-reality.cz
www: infocredit-reality.cz 

kontaktní osoba: Hana Geisslerová Brejlová     
736 673 909

Termíny návštìv prosime
objednávejte na tel. èísle

257 722 076.

Pøijmu prodavaèku
do nového obchodu s dìtským zbožím

v Dobøichovicích.

Bližší informace – tel. 602 650 425

ÚVÌRY BEZ RUÈITELE
Zajišt´ujeme:

Všechny druhy pojištìní
Stavební spoøení

Hypotéky
Spojení: V. Koželská

603 546 408, 27 40 23 158, 731 523 610
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KULTURNÍ PØEHLED DUBEN - KVÌTEN
22. 4. 9,00 Havlíèkovy sady Setkání v parku

Jarní práce v podání dobrovolníkù,
tentokrát u pøíležitosti Dne Zemì

22. 4. 10,00 - 15,00 Sál Zámeèku Dobroèinný antikvariát
23. 4. 18,00 Sál Zámeèku Poetická zastavení

Soubor Musica Dolce Vita - spojení hudby a poezie
29. 4. 19,00 Lidový dùm V. hudební ples poøádají Notièky a Tøehusk
1. 5. 9,00 Námìstí Majáles

Tradièní akce øevnických a letovských hasièù
4. 5. 18,00 Zámeèek Beseda nad kronikami spojená s pøednáškou

Církevní øády v Øevnicích (Mgr. Pavel Beneš )
8. 5. 17,00 Námìstí Setkání u pomníku pøi pøíležitosti státního svátku

14. 5. 18,00 Sál Zámeèku Trio Vivo pod vedením Michala Trnky  (komorní koncert)
17. 5. 10,00 Sál Zámeèku Setkání seniorù   (pravidelné spoleèné zpívání)
20. 5 . Vlastivìdný výlet - Lány

Z KULTURY
Zpívání pøi harmonice

Zpívání pøi harmonice 15. bøez-
na 2006 navštívil pan starosta
Cvanciger. Pøinesl housle, zahrál i
zazpíval si s námi. Øeditelka ZUŠ
paní Klimtová pøišla zahrát na
klavír. Pøijïte si také zazpívat,
pøíští setkání je ve støedu 19.
dubna v 10 hodin. Poznáte, že den
je hned hezèí a veselejší, jak øíká
jedna pravidelná návštìvnice set-
kání seniorù v Zámeèku. Na har-
moniku budou opìt doprovázet
pánové Kos a  Klepetko.

Helena Navrátilová
Peèovatelská služba Øevnice

Úspìšný Dámský krejèí
Št´astnou ruku pøi výbìru nové

hry mìli øevniètí divadelníci.
Nastudovali a pøed místní veøej-
ností odehráli v kinì šest pøedsta-
vení bláznivé komedie Geogese
Feydeaua Dámský krejèí. Publi-
kum se bavilo komickými zámì-
nami a omyly, ale také výpravou
dovedenou do naprosté dokona-
losti. 

V souèasné dobì øevnický sou-
bor nacvièuje hru Utrpení žáka
Hubièky aneb jak pozvat sleènu
na rande. Premiéra je plánována
na léto.  thr

Košíkáøský trh
Letos v èervnu pøivítáme na

námìstí už 3. roèník tohoto øeme-
slného trhu. Jeden ze stánkù bude
tentokrát vyhrazen pro košíkáøský
second hand. Máte-li doma nebo

na pùdì èi ve sklepì krásný, ale
pro vás nevyužitelný proutìný
objekt (nadbyteèný nebo pøíliš
velký nebo malý koš, kufr, houpa-
cí køeslo apod.), neváhejte a done-
ste ho v sobotu 10. èervna do
urèeného stánku a sami ho prodej-
te. Vy se zbavíte „krámu“, který
mùže ještì nìkomu velmi dobøe
sloužit a  dìlat radost.

VS

Den Zemì
a Setkání v parku

Po dlouhé zimì je èas zaèít pra-
covat v parku, aby práce, kterou
tam mnozí odvedli do loòského
podzimu, nepøišla vniveè. Pøijïte
se potìšit probouzející se pøírodou
a buïte nápomocni pøi jarních
pracích. Sejdeme se v sobotu 22.
dubna v 9 hodin, jako vždy pokud
možno s vlastním náøadím..

Symbolické je, že tentokrát se
sejdeme právì na Den Zemì. Tato
tradice vznikla z iniciativy ame-
rických studentù v roce 1970.
Tehdy se na rùzných místech USA
sešlo 20 milionù lidí, kteøí poža-
dovali na svých zastupitelích pro-
sazení zákonù, které budou
respektovat životní prostøedí, pod-
porovat hledání obnovitelných
zdrojù energie a tlaèit na recykla-
ci materiálù a odpadù. Po dvaceti
letech se zaèal tento svátek slavit
po celém svìtì, tedy i u nás. Rùz-
nými formami se ho zúèastòuje
200 milionù lidí ze 140 zemí
svìta. Bude zajímavé zjistit, kolik
jich letos pøijde v Øevnicích.

Možná vás budou zajímat další
dny významné pro životní prostøe-

dí. Tak napø. 1. máj není jen lásky
èas a svátek práce, ale také Mezi-
národní den ptaèího zpìvu.
V kvìtnu se dále slaví ještì Mezi-
národní den biologické rozmani-
tosti (22.), Evropský den parkù
(24.) a Den otevírání studánek
(31.).        V èervnu pøichází Svì-
tový den životního prostøedí (5.),
Mezinárodní den oceánù (8.),
Svìtový den proti suchu a rozšiøo-
vání pouští (17.) a Den kvìtù
(21.). V záøí mùžete slavit Mezi-
národní den ochrany ozónové
vrstvy (16.), pøipojit se k akci
Ukliïme svìt (19.) a aspoò jeden
den si odpustit jízdu autem (22. -
Evropský den bez aut). V øíjnu
nastane Den stromù (20.). V listo-
padu si zopakujte den bez aut, ten-
tokrát celosvìtový (14.) a zkuste i
Den bez cigaret (16.). VS

Pøipomínáme
Poetická zastavení

V Ruchu è. 3 jste se dozvìdìli,
jaká bude hudební èást tohoto
komponovaného veèera. Zbývá
dodat, že soubor Musica Dolce
Vita vystoupí v tomto složení:

Daniela Demuthová - mezzo-
soprán. Vystudovala klasický
zpìv na pražské konzervatoøi.
Hostovala s Berlínskou filharmo-
nií, doma spoluúèinkovala se
Symfonickým orchestrem Èesko-
slovenského rozhlasu, Symfonic-
kým orchestrem FOK, Komorním
orchestrem ND a dalšími tìlesy.
V souèasnosti se vìnuje hlavnì
komorní hudbì, spolupracuje s
Choreou Bohemicou, Rožmber-
skou kapelou a Pražskými madri-

galisty. Se souborem Musica ad
Tabulam nahrála CD Písnì Sefar-
ditù - støedovìké španìlské židov-
ské písnì.

Jan Machat - flétna. Absolvo-
val obor flétna jak na pražské kon-
zervatoøi, tak na AMU. Byl èle-
nem souboru Chorea Bohemica a
spolupracoval s Linha Singers. Je
flétnistou a sólopikolistou Èeské
filharmonie, èlenem dechového
kvinteta Musica per cinque a
Pražského dechového kvinteta.
Pravidelnì koncertuje s Kateøinou
Englichovou jako Duo Euterpé.

Zbyòka Šolcová - harfa.
Absolventka pražské konzervato-
øe ve tøídì Prof. Váchalové. Spo-
lupracuje s orchestrem Virtuosi di
Praga a jeho dirigentem a houslis-
tou Oldøichem Vlèkem. Rene-
sanèní hudbì se vìnuje v souboru
Rožmberská kapela, kde hraje na
øadu historických nástrojù. Píše
poezii a vydala sbírku City
a pocity.

V nedìli 23. dubna od 18 hodin
je mùžete v sále Zámeèku všech-
ny slyšet. VS

10 let  „w Czechach“
aneb: Hlava v nebi, ruce v hlínì
Tak se jmenuje výstava kera-

mických objektù Anny Tomské,
naší øevnické spoluobèanky.
Výstava probíhá v pražské galerii
U Zlatého kohouta (Michalská 3,
Praha 1) a mùžete ji navštívit do
29. dubna.                              VS
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RADY
MOTORISTÙM
Již brzy vstoupí v platnost

nový silnièní zákon (1.7.2006) a s
ním i bodový systém sankcí za
spáchané pøestupky. Nás moto-
risty èeká øada zmìn, na které se
bude tøeba pøipravit.

Zákon poèítá s tím, že každý
øidiè bude moci dostat až 12 trest-
ných bodù. Poté bude zbaven na
rok øidièského oprávnìní a násled-
nì bude muset znovu do autoško-
ly. Pokud øidiè nasbírá  trestné
body a pak po dobu jednoho roku
neuèiní žádný pøestupek, odeètou
se mu z registru ètyøi body.

Budeme mít též za povinnost
celoroènì svítit. Cyklisté mladší
18 let budou muset používat pøil-
bu. Kamiony na dálnici se nebu-
dou smìt vzájemnì pøedjíždìt.
Zákon ovšem mìní i pravomoci
policistù. Budou moci na místì
odebrat øidièský prùkaz a za vážné
pøestupky udìlí pokutu až 50.000
Kè

A jak budeme hodnoceni?
Jízda bez bezpeènostních pásù

(2 body), nedání pøednosti v jízdì
(4 body), ohrožení chodce pøi pøe-
cházení na pøechodu (4 body),
øízení vozidla nezpùsobilého k
provozu - bez STK (5 bodù), pøe-
kroèení rychlosti o 40 km/h v obci
a o 50 km/h mimo obec (5 bodù),
zakázané pøedjíždìní (6 bodù),
øízené pod vlivem alkoholu (6
bodù) a odmítnutí dechové zkouš-
ky (7 bodù), øízení bez øidièského
prùkazu (7 bodù).

Oldøich Novotný

Z OKOLÍ
* Barokní areál na Skalce ožije

v dubnu mnoha akcemi. V kostelí-
ku sv. Máøí Magdaleny se koná od
9. do 30. dubna 2006 výstava ikon
z dìl ruských výtvarníkù, kterou
sestavila Tatiana Engel. V klášteøe

bude od 15. dubna do 28. kvìtna
instalována výstava obrázkù Ivy
Hüttnerové.  Otevøeno o víken-
dech 10 - 17 hod., jinak na požá-
dání u správce areálu.  thr

* Již posedmé se ve ètyøech
obcích na dolním toku Berounky
uskuteèní Poberounské folklorní
setkání - festival Staroèeské
máje. Kvìtnový maraton folklor-
ních vystoupení poøádá ve spolu-
práci s obecními úøady v Letech,
Hlásné a Zadní Tøebani a Èernoši-
cích nezávislý poberounský
obèasník Naše noviny. Záštitu nad
festivalem, kterého se letos poprvé
zúèastní i zahranièní soubory, pøe-
vzal senátor Jiøí Oberfalzer. Festi-
val odstartuje v sobotu 6. kvìtna
na letovské návsi. O dva týdny
pozdìji, 20. kvìtna, se oslavy pøe-
sunou do Hlásné Tøebanì. Tady
vyjde prùvod krojované chasy v
13.50 od místní hospody
Na Rùžku. Odpoledne se pøedstaví
mj. Notièky.  Po kácení májky
vypukne v 18.00  posezení
s Domažlièankou. V Zadní Tøeba-
ni se Máje konají 27. kvìtna, kde
bude od 8.00 otevøen stylový jar-
mark.Festival bude zakonèen
v nedìli 28. kvìtna v Èernošicích. 

(podle zprávy Pavly Švédové)  
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NA OKRAJ
Vážení ètenáøi,
moje první setkání s Øevnicemi probìhlo pøed více než dvaceti lety.

Vraceli jsme se tehdy jednou v nedìli odpoledne z výletu za borùvkami
odkudsi z Brd. Tátova škodovka stopìtka odfrkovala, já zase na zadní
sedaèce neklidnì poposedával a moje fialová ústa svìdèila o tom, že
letošní borùvková sezona se skuteènì vydaøila. Bylo vedro, snad pìtat-
øicet stupòù, a já poøád zobal borùvky z okurkové pìtilitrovky. Klima-
tizace tehdy v autì žádná nebyla, a tak jsme na chvíli zastavili na teh-
dejším øevnickém námìstí Rudé armády, abychom si odpoèinuli a ve
zdejší cukrárnì (dnes restaurace „U Rysù“) si dali zmrzlinu. Vanilko-
vá v kornoutku byla bájeèná. Pamatuji si to jako dnes, výlet (i pøes
fakt, že borùvky mají blahodárný vliv na trávicí soustavu) mìl totiž pro
mì jisté zdravotní následky, na druhé stranì borùvkový koláè od
maminky byl vynikající. Tehdy jsem si ani nepomyslel, že budu 20.
bøezna letošního roku jmenován Radou mìsta Øevnic novým redakto-
rem mìstského èasopisu.  Chci i nadále na jeho stránkách šíøit myš-
lenku všech svých pøedchùdcù - informovat o dìní v našem mìstì,
o všem, co nás zajímá z aktuální souèasnosti, z èinnosti mìsta, míst-
ních spolkù a organizací. Slibuji, že i nadále nebudou chybìt oblíbená
historická ohlédnutí z pera èlenù místní letopisecké komise. 

Jaro v letošním roce pøišlo pomìrnì náhle, rychlost pøekvapila
nejen nás, ale i vodohospodáøe. Naštìstí jarní povodeò Øevnice pøíliš
neohrozila, tak jako se to stalo v roce 1941 na archivním snímku, který
zachycuje situaci „u trati“ poblíž Letovského mostu.S jarem ovšem
nastal èas úklidu. Nad otázkou „kam s ním?“ se pøíliš nezamýšlel ten,
kdo se zbavil pneumatik nad Vlasákovou serpentinou. Že nám není
osud Øevnic lhostejný, dokládají bohaté informace z èinnosti mìstské
rady a zastupitelstva, místních spolkù a kultury. Doufám, že vás potì-
ší obnovená rubrika s informacemi z mìstské knihovny. 

Pøíjemné ètení 
pøeje Tomáš Hromádka


