
ZPRAVODAJ MÌSTA ØEVNIC

SLOVO STAROSTY

Vážení obèané, vážení ètenáøi
našeho zpravodaje,

rok 2006 se pøehoupl pøes svoji
polovinu, školákùm a studentùm
zaèaly letní prázdniny a také
budeme hojnì èerpat své
dovolené.

V závìru svého úvodníku v
minulém Ruchu jsem si pøál, aby
výsledek parlamentních voleb
umožnil sestavit silnou vládu.
Nestalo se tak a intenzivní jedná-
ní o sestavení vlády (na konci
èervna) stále probíhají. Opìt nám
všem pøeji, aby tato jednání byla
ukonèena co nejdøíve a ku pro-
spìchu celé spoleènosti.

V sobotu  24. èervna probìhl
Hasièský den pøi pøíležitosti 110.
výroèí založení Sboru dobrovol-
ných hasièù v Øevnicích. Velmi
dobøe zorganizované oslavy pro-
bìhly pod záštitou hejtmana Støe-
doèeského kraje Ing. Petra Bend-
la, Rady mìsta a osobnì se jich
zúèastnil pan senátor Jiøí Oberfal-
zer. Souèástí oslav byla i velmi
hezky pøipravená výstava doku-
mentù, která ukázala dlouhou his-
torii našich dobrovolných hasièù.
Oslavy podpoøili svou úèastí i
kolegové z nìmeckého mìsteèka
Kayna, se kterými naši hasièi udr-
žují pøátelské vztahy bezmála 40
let. Chtìl bych touto cestou podì-
kovat všem, kdo se o organizaci
tìchto oslav zasloužili.

Na svém jednání 12. èervna
2006 se zastupitelstvo mìsta roz-
hodlo, že mìsto využije nabídky
na odkup vìtšinového podílu
skládky spoleènosti EKOS Øev-
nice. Mìsto se tedy stalo vlastní-
kem 95% této spoleènosti a získa-
lo provoz skládky plnì pod svoji
kontrolu. Zároveò jmenovalo
nové jednatele, pány Miroslava
Cvancigera a Václava Zdráhala.
Od 1. èervence byl rovnìž jmeno-
ván nový vedoucí, který bude
vìtšinovému vlastníku èili

mìstu zodpovìdný za chod této
spoleènosti.

S radostí konstatuji, že letos
prozatím nenastal pøípad, kdy by
v Øevnicích byla pøerušena
dodávka vody z dùvodu vyprázd-
nìní vodojemu. Díky loòské
investici jsme získali ètyønásob-
nou kapacitu, obnovili zdroj vody
v Kejné a kapacita vodojemu
neklesá pod 80%. Vìøím, že jste
díky úpravám zaznamenali i zlep-
šení kvality vody.

Z podnìtu Letopisecké komise
se Rada mìsta zabývala zpraco-
vanými návrhy na vlajku mìsta.
Po následné konzultaci s pracov-
níkem Podvýboru pro heraldiku a

vexilologii Parlamentu ÈR bylo
rozhodnuto, že zásady pro poøizo-
vání návrhù vlajek  budou zveøej-
nìny na internetových  stránkách
mìsta (www.revnice.cz) a všich-
ni, kdo mají zájem, mohou své
návrhy posílat do 30. záøí na
Mìstský úøad.

Pøeji Vám krásné dovolenkové
zážitky a tìším se na setkávání pøi
kulturních akcích, které nás
v Øevnicích bìhem léta èekají.

Miroslav Cvanciger

ÈERVENEC 2006 7 17. ROÈNÍK

CENA 5 KÈ

Fotografie mìsíce byla
tentokrát poøízena z
balónu, který 27. èervna
2006 v ranních hodi-
nách proletìl nad Øevni-
cemi. K tomu nám øekl
starosta mìsta Miroslav
Cvanciger: „Mìl jsem
možnost se letu zúèast-
nit a byl to velký zážitek.
Naše mìsto je krásné i z
ptaèí perspektivy.“ Poøí-
zené snímky budou
podkladem pro kalendáø
na rok 2007.

red



Ruch  7/2006

Z RADY
MÌSTA

Pøíspìvek organizacím
Rada mìsta na svém jednání

31. kvìtna schválila podmínky, za
jakých budou v letošním roce
udìleny finanèní pøíspìvky orga-
nizacím pracujících s mládeží.
Organizace mohly žádat o finanè-
ní pøíspìvek do 30. èervna.

Selecká ulice
Dosud není dokonèeno propo-

jení hlavních vodovodních øadù v
køižovatkách ulic a nejsou zhoto-
veny nové vodovodní pøípojky do
jednotlivých domù. S dodavatel-
skou firmou je dohodnuta úprava
ulice  spoèívající v dorovnání
štìrkem a  zaválcováním povrchu,
na který se položí živièný koberec
silný 5 cm v šíøce maximálnì 5
metrù. Práce budou zahájeny v
polovinì srpna 2006.  Protože i po
položení provizorního živièného
koberce se bude nadále jednat o
staveništì, bude do ulice omezen
vjezd vozidlùm tìžším 7,5 tuny.

Škrétova ulice  
Z dùvodu odlehèení dopravy ve

Škrétovì ulici Rada mìsta schvá-
lila zámìr zøídit ve Škrétovì ulici
jednosmìrný provoz ve smìru z
Malého námìstí smìrem k Selec-
ké ulici. K realizaci zámìru je
tøeba získat stanovisko dopravní-
ho inženýra DI a odboru dopravy
Mìstského úøadu Èernošice.

Zmìna územního plánu
è. 2

Návrh zadání zmìny è. 2 by
mìl být pøipraven k projednání v
zastupitelstvu mìsta v druhé
pùlce èervence 2006. Posunutí
termínu (pùvodnì se pøedpokládal
konec èervna) je dáno množstvím
a závažností námitek a podnìtù k
návrhu. S ohledem na øadu pod-
nìtných námitek a podnìtù od
obèanù a vyjádøení dotèených
orgánù státní správy a s ohledem
na význam lokalit pojatých do
zmìny è. 2 ÚP, rada mìsta v sou-
ladu s doporuèením zpracovatele
zmìny è. 2 navrhla zaøadit do pro-
cesu pøípravy a schvalování
zmìny è. 2 ÚP též fázi konceptu
øešení zmìny ÚP, byt´ to stavební
zákon v tomto pøípadì povinnì

nevyžaduje. Dále rada schválila
návrh písemnì odpovìdìt všem
obèanùm, kteøí poslali písemné
námitky a podnìty k návrhu zadá-
ní zmìny è. 2 ÚP.

Prapor mìsta
Návrhy na prapor mìsta, které

byly pøedloženy Letopiseckou
komisí, posoudil èlen Podvýboru
pro heraldiku a vexilologii  Posla-
necké snìmovny Parlamentu ÈR
p. Fojtík a návrhy nedoporuèil z
heraldického hlediska ke schvále-
ní. Rada mìsta vyhlašuje veøejnou
soutìž na návrh praporu mìsta
Øevnice a povìøuje tajemníka pøi-
pravit podmínky veøejné soutìže.
Podmínky budou zveøejnìny na
www.revnice.cz. Uzávìrka pro
zaslání návrhù na prapor (vlajku)
mìsta je 30. záøí 2006. 

Rezignace øeditelky 
Øeditelka Mateøské školy Øev-

nice Libuše Švarcová oznámila,
že se ze zdravotních dùvodù
vzdává funkce. V souladu s rezig-
naèním dopisem bude Libuše
Švarcová funkci øeditelky Mateø-
ské školy Øevnice vykonávat do
ukonèení výbìrového øízení.
Rada mìsta povìøila tajemníka ve
spolupráci s Komisí školskou a
kulturní pøípravou výbìrového
øízení na funkci øeditele Mateøské
školy Øevnice.

Výše úplaty 
Øeditelka Mateøské školy Øev-

nice pøedložila Rozhodnutí  o výši
úplaty za vzdìlávání a školské
služby v Mateøské škole Øevnice
pro školní rok 2006/2007. Výše
úplaty èiní 500,- Kè na jedno dítì
a kalendáøní mìsíc. Pro dìti,
jejichž docházka je z dùvodu
pobírání rodièovského pøíspìvku
omezena na max. 4 hodiny dennì
èiní výše úplaty 333,- Kè na jedno
dítì a kalendáøní mìsíc.  Rada
vzala rozhodnutí o výši úplaty na
vìdomí.

Pøestavba MŠ
Øeditelka Mateøské školy Øev-

nice pøedložila Radì mìsta mate-
riál, ze kterého vyplynula nutnost
øešit každoroèní nárùst žádostí o
pøijetí dìtí zvýšením kapacity
mateøské školy. Rada mìsta povì-
øila Stavební komisi prozkoumá-
ním možností, jak zvýšit  kapaci-
tu Mateøské školy Øevnice, a to i
za event. využití budovy Revoluè-
ní.  

Ruèení za úvìr
Obèanské sdružení Náruè obdr-

želo od Èeské spoøitelny a.s.
závazný pøíslib poskytnutí úvìru
k zajištìní financování projektu
Sociální firma „Modrý domeèek“
v regionu Dolní Berounka v rámci
programu SROP. Jednou z podmí-
nek uzavøení smlouvy je záruka
mìsta na dotací nesplacenou èást
úvìru vèetnì budoucích nákladù.
Díky tomuto úvìru bude zhodno-
cen majetek mìsta bez finanèní
úèasti mìsta. Rada mìsta doporu-
èila Zastupitelstvu mìsta schválit
pøevzetí ruèení schválit maximál-
nì do výše 2.600.000,- Kè plus
bankovní úroky.  

Palackého námìstí
Na základì Studie - návrhu

stavby z listopadu 2005 pøedloži-
la Architektonická kanceláø Ing.
arch. Josef Pleskot  nabídku na
vypracování projektové doku-
mentace na akci Rekonstrukce
Palackého námìstí, ulic Beroun-
ská a Opletalova v Øevnicích.
Rada mìsta nabídku schválila.

Prodej pozemkù 
Obec Svinaøe požádala o prodej

pozemkù na katastru Øevnic.
Pozemky jsou èásteènì dotèeny
stavbou melioraèního pøíkopu v
šedesátých letech minulého stole-
tí.  Po odkoupení dojde ke slouèe-
ní dotèených èástí se stávajícím
melioraèním pøíkopem a zbytek
bude slouèen se stávající cestou
tak, aby obec Svinaøe mohla tuto
cestu opravit a používat jí k pøí-
stupu do novì vznikající zástavby
a k pøístupu do chat, které leží na
katastru mìsta Øevnice ale jsou
pøístupné pouze z Haloun.  Rada
mìsta doporuèila Zastupitelstvu
mìsta schválit prodej pozemkù è.
parc. 3592/13 o výmìøe 135 m2 -
lesní pozemek, è. parc.  3594/2 o
výmìøe 23 m2 - ostatní plocha a
3594/3 o výmìøe 24 m2 - ostatní
plocha, v obci a katastrálním
území Øevnice.

Zpomalovací práh 
Rada mìsta schválila instalaci

zpomalovacího prahu pro rychlost
20 km/hod. vèetnì pøíslušných
dopravních znaèek v Sádecké
ulici pod køižovatku ulic Sádecká
a Školní. Instalace bude dokonèe-
na do zaèátku školního roku
2006/2007.

Z MÌSTA
Upozornìní obèanùm
Upozoròujeme obèany a záro-

veò je žádáme, aby se snažili
neobtìžovat své sousedy hlukem
(cirkulárky, travní sekaèky, apod.)
a aby hluèné práce na svých
zahrádkách vykonávali v pracov-
ních dnech nebo v sobotu dopo-
ledne. Zároveò obèany žádáme,
aby nespalovali na zahradách a
kotlích na pevná paliva biologic-
ký ani jiný odpad, nebot´ se tím
dopouštìjí porušování právních
pøedpisù. Je pouze na nás, jak
ohleduplní budeme jeden k druhé-
mu. Pøípady nadmìrného obtìžo-
vání hlukem, ale i kouøem, nele-
gálním vypouštìním odpadních
vod a pod. mohou obèané oka-
mžitì hlásit Mìstské policii na tel.
èíslech 603 851629, 603 470 403
nebo 603 470 317.

Prašnost komunikaci
Øevnice mají øadu kilometrù

prašných komunikací a s ohledem
na finanèní možnosti mìsta bude
trvat ještì dlouho, než se tento
stav zmìní. Žádáme proto obèany,
aby pøi jízdì autem prokázali
maximální ohleduplnost a jezdili
tak, aby se za auty neprášilo.

Uzávìra silnice
Pùvodnì ohlášený termín uzá-

vìry Komenského ulice v køižo-
vatce s ulicemi Berounská a
Nezabudická byl pøesunut až na
závìr celé stavby „Zlepšení
obslužnosti podnikatelské zóny
Cihelna“ tj. na termín od 17. èer-
vence 2006 do 2. srpna 2006 vèet-
nì.

Dùvodem byly hlavnì poža-
davky autobusového dopravce,
provozujícího linky pøes mìsto,
na objízdné trase v ulicích Lesní a
Masarykova. Zvláštì v køižovat-
kách potøebuje autobus veliký
prostor pro vytáèení a nemùže zde
tedy probíhat žádná stavební èin-
nost. Snahou dodavatele je naplá-
novaný termín uzávìry co nejvíce
zkrátit, pokud to technické pod-
mínky umožní. Pro úplnost opa-
kujeme, že uzávìra silnice 11/115,
v úseku od køižovatky Komenské-
ho ulice s ulicí Mníšeckou po køi-
žovatku Komenského ulice s ulicí
Herrmannovou, bude úplná.
Objízdná trasa je stanovena v
obou smìrech pøes Lety, Hlásnou
Tøebaò, Liteò a Zadní Tøebaò.
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OSLAVY HASIÈSKÉHO VÝROÈÍ 
Náladu od rána vytváøela na námìstí dechová kapela Vltavanka a pùvabné hasièky rozdá-

valy dìtem balónky a bonbony. Námìstí bylo pøeplnìno hasièskou technikou, hasícími vozy
všech kategorií, výsuvné žebøíky, rychlé silné vozy, které k výbavì hasièù patøí. I jeden malý
budil pozornost. Byl to pravý nefalšovaný TRABANT, peèlivì udržovaný, èervenobíle poma-
lovaný a s nápisem Hasièi Øevnice.

Kromì návštìvníkù a hostù zaplnili pro-
story i nepostradatelní stánkaøi s opeèenými
klobáskami a pivem, ale bylo toho tam
mnohem více. Každý se mohl pøesvìdèit, že
bez hasièù, jejich práce a techniky se žádná
obec neobejde.

Ke svému jubileu 110 let trvání pøipravi-
li hasièi také pìknou výstavku, kterou sami
instalovali v Zámeèku. Výstavní sál byl
plný fotografických tabulí z minulých let,
zápisù kronik, fotografií z rùzných akcí,
valných hromad, zábav, veselic a práce. Zaujala také prezentace nìmeckých pøátel z KAYNY v
Sasku, kteøí se s øevnickými hasièi druží již 40 let. Ani na této slavnosti nìmeètí hasièi nechybì-
li. Ani na výstavì, ani v prùvodu. A tak laik se mohl dozvìdìt, co je proudnice, èím se spojují
hadice a co je vlastnì na práci hasièù nejdùležitìjší, nebot´ jejich zásahy jsou záchranou nejen
pøi požáru, ale také pøi povodních, jak dokázali již v r. 2002 a letos na jaøe.

Na slavnostním zasedání v Lidovém domì byly pronášeny projevy
nejen èesky, ale i nìmecky a bylo udìleno mnoho vyznamenání. Dechov-
ka a družná zábava zpestøily celý veèer.

Než však zasedli do Lidového domu, prošel Øevnicemi slavnostní a
bohatý prùvod, kde pochodovali Hasièi Øevnice, Hasièi z obce Kayna v
Sasku, dìlnická jednota Havlíèek, a jako vždy také baráèníci. Všichni ve
slavnostních úborech, vepøedu s vyšívanými vzácnými prapory a Baráè-
níci také s májkou a krojovanými malými dìtmi. U pomníku padlých
položili krásný velký vìnec a pak už míøili do Lidového domu.

Bylo sice horko, ale pøesto je velká škoda, že takovou parádu a slávu
zajímalo jen málo øevnických obèanù, dali by se snadno spoèítat. Èím to
asi je???

Jindra Radechovská

Kromì výstavy historických dokumentù v Zámeèku byla k vidìní
na námìstí Krále Jiøího z Podìbrad historická hasièská technika z Øev-
nic (vèetnì unikátních ruèních støíkaèek), Èernošic i Mníšku pod Brdy.
Pozornost hasièù i kolemjdoucích budila také souèasná technika hasiè-
ského záchranného sboru a historická sanitka (rok výroby 1957), kterou
zde pøedstavila záchranná služba Trans-Hospital.  

Foto: Tomáš Hromádka
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NOTIÈKY NETRADIÈNÌ 
Brzké prázdniny již slibují dìtem odpoèinek, ale na koncert Notiè-

ky Netradiènì, který se konal v nedìli 18.èervna 2006 v Zámeèku, se
pøipravily všechny dobøe a s nadšením. 

Program byl sestáven ze tøiceti èísel, z nichž první polovinu tvoøily
ty nejmenší. Nìkteré dìti, které úèinkovaly, byly pøijaty teprve pøed
mìsícem a uzavøely tak poèet èlenù Notièek na ètyøicet pìt. Hrálo se
na houslièky, flétnièky, pìtiletý Alan Kotula dokonce na klavír. Ubre-
èený kocourek Adélky Vinterové skuteènì breèel, na flétnièku zahrál
i zazpíval rovnìž pìtiletý Matìj Kirov ze Zadní Tøebanì. Linda Mráz-
ková a Kaèenka Èermáková si troufly i na Mozarta. Vìtší dìti, které
už tvoøí a koncertují úspìšnì s Malou muzikou Notièek, hrály docela
nároèné skladby jako Humoresku A. Dvoøáka, Sólo pro Ferdánka J.
Koreše  nebo Veselý tanec CH.W.Glucka. Tomáš Podrazský se blýskl
ve høe na klarinet i na klavír. Muziky je v nìm opravdu dost.  Musíme
ovšem  zdùraznit, že témìø všechny klavírní doprovody vedl nesmír-
nì citlivì a s pochopením k dìtskému umìní èlen Èeské filharmonie a
profesor na AMU Jaroslav Šaroun.

Obecenstvo dostalo hned na úvod koncertu skvìlou náladu, protože
známý sextet Notièek, o kterém jste již mohli èíst, zahrál s plnou
vervou country ORANŽOVÝ EXPRES. Nálada se udržela po celý
koncert, po každém èísle byl ohromující aplaus s provoláváním bravo.
Ve druhé polovinì  byly pøedneseny již skladby velice nároèné, na kte-
rých se podíleli ti nejvyspìlejší, Kaèka Klailová, Krista a Milenka
Koláøovy, Míra Smola, Míša Macourková, Tomáš Podrazský a Sebi
Habeš. Na závìr koncertu nastoupily všechny dìti, kolik jich v Notiè-
kách je a zahrály Radeckého Marš i s hornami, pozounem, baskøíd-
lovkou Boøka Ledvinky, èinely, bubny a hlavnì s mažoretkami
v podání tìch nejmenších. 

Posluchaèi se bavili až do konce, koncert pochválil i øevnický sta-
rosta M.Cvanciger, který velmi peèlivì sleduje èinnost øevnických
spolkù a na Notièkách nikdy nechybí.

Dìti, které se sjíždìjí na zkoušky Notièek z celého okolí, z Dobøi-
chovic, Èernošic, Mníšku, Zadní Tøebanì, Litnì, ale i z Hodynì, Pod-
brd, Srbska a Hostomic, se uèí na své nástroje  u svých uèitelù v ZUŠ
v Øevnicích, Berounì, Èernošicích, v Praze atd.

Houslisté, kterých je v Notièkách už 15, vyuèuje Lenka Koláøová a
Baruška Koláøová  a jsou žáky Základní umìlecké školy Charlotty
Masarykové  v Praze 6 . Èasto si zahrají i se stoèlenným orchestrem
této školy v hotelu CROWNE PLAZA v Praze.

V sále Zámeèku bylo plno, lépe øeèeno pøeplnìno, židle nestaèily,
nosily se ze všech útrob Zámeèku a pøece nakonec hosté sedìli a nako-
nec i postávali podél stìn a nebo poslouchali v zadní tøídì sálku. Kam
posadit 200 posluchaèù? Moc by se hodil velký sál, ale kde ho v Øev-
nicích najít? „Babo raï!“

Jindra Radechovská

Z MÌSTSKÉ KNIHOVNY

Nové knihy u nás
v mìsíci èervnu

Dospìlí 
Detektivky: Christie - Plavý kùò,

McBain – Hudlaøi, Gill - Hra na
vraždu           

Ètení pro ženy: Small - Skye O Malleyová, Všechny sladké zítøky,
Cartland - Kytice pro boha lásky, Vladaøská pompa, Fiallo - Zamilo-
vaná

Beletrie: Viewegh - Bájeèný rok  2005), Kubátová: Arcidìdkové,
Keleová - Cukr a sùl, Obermannová - Nech mì žít, Fuchsová - Když
Anna utekla, Canfield - Slepièí polévka pro milovníky psù, Hawks -
Poutník, Navarro - Bratrstvo Turínského plátna, King - Prokletí Sale-
mu, Robinson - Tøináctý uèedník, Johnson - Brazilský léèitel, Lažanská
- Touhy pubertální staøeny, Gordon - Ranhojiè, Poslední Žid, Kunde-
ra: Zneuznávané dìdictví Cervantesovo, Jacq -  Mnich a mistr,
Hájíèek - Selský baroko, Linteric - Hiram stavitel chrámù

Váleèné:   Bonnecarrete - Odvážnému štìstí pøeje
Nauèné:  Kodetová - Jiøí Kodet o sobì, Kolomacká - Láska a posed-

lost, Barfuss - Hledání ráje, Bestenreiner -  Sisi a její sourozenci, Mára
- Nový Zéland, zemì protinožcù, Kosatík - Sudek maluje

Dìti
Fantazie: Funke - Draèí jezdec
Dobrodružství: Kopietz - Dvojèata 
Ètení pro dívky:  Lanczová - Andìlé noci, McCombie - Dóóóst

dobrej stresík, Wilson - Pøežít
Malé dìti: Dolanová - Bum, Bam a Bim

Výlet po stopách srneèky Lízinky se vydaøil. I pøesto, že bylo vedro,
se sešlo 12 dìtí ve vìku od 3 do 10 let. Nìkteøí s rodièi, jiní bez nich.
Dìti šly po šipkách a plnily rùzné úkoly, za které dostávaly odmìny.
Paní Krejèová jim povìdìla pøíbìh o Lízince. Jeden hošík pøeèetl
pohádku O srneèce. Dìti mìly výdrž a všem se témìø šestikilometrový
výlet líbil. Zájemci se mohou podívat na nástìnku vedle knihovny na
obrázky z výletu.

Na podzim si zase nìkam vyrazíme. 
Hezké prázdniny Vám všem.

Petra Veselá
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ØEVNICE NA STARÝCH POHLEDNICÍCH - 31
Letovský most - 1. èást

Most pøes øeku Berounku, který spojuje Lety s Øevnicemi, je dnes samo-
zøejmou souèástí silnièní sítì a bez nìho si už nedovedeme automobilové
spojení s Prahou pøedstavit. A pøece trvalo mnoho let, než ke stavbì tohoto
mostu došlo.

Letovský most byl postaven v letech 1936-7 obcí Lety za finanèní pod-
pory èeskoslovenského státu, jak uvádí tabulka na pobøežním pilíøi mostu na
letovské stranì. Jednání o stavbì mostu pøes Berounku zaèala již roku 1920,
protože dosavadní pøívoz zvyšujícímu se provozu nevyhovoval. Na staré
pohlednici z roku 1910 je pùvodní pøívoz zobrazen.

Stavbu mostu provedl Ing. Václav Kotrba z Prahy podle projektu Èes-
kého zemského úøadu, který vypracoval vrchní technický rada Ing. Dr.
Zdenìk Prošek. Obec Lety zastupoval pøi stavbì starosta Josef Babièka.

Protože obec Lety investovala do stavby mostu velkou èást svého
jmìní, snažila se získat peníze zpìt vybíráním mostného , a to do té doby,
dokud nebude most zaplacen a vynaložená èástka navrácena zpìt do
obecní pokladny.

Pokládám za zajímavé, že obecní zastupitelstvo v Letech požádalo v roce
1936 prezidenta Dr. Edvarda Beneše o souhlas, aby most mohl nést jeho
jméno. Žádost byla tehdy Kanceláøí prezidenta republiky zamítnuta.

Na závìr uvádím jednu z prvních dostupných fotografií mostu, která
byla poøízena z vrcholu vrtné vìže postavené ke geologickému prùzku-
mu bøehu na letovské stranì. Na této fotografii je vidìt výbìrèí budka k
vybírání mostného. Pøechod pro osobu stál tehdy 20 haléøù, nákladní
auto nad tøi tuny platilo 3 Kè. 

Ve druhém sdìlení o mostu v pøíštím èísle Ruchu pøedložím nìkteré
další zajímavé pohlednice a fotografie.Chtìl bych zde podìkovat staro-
stovi Letù panu Jiøímu Hudeèkovi za poskytnutí cenných informací a
nìkterých fotografií.                                                                       Kö

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Fotbalové utkání na mistrovství svìta a tropické teploty - faktory, které pravdìpodobnì zpùsobily, že si zasedání Zastupitelstva mìsta Øevnice

v Zámeèku nenechalo 12. èervna  ujít pouhých deset obèanù. I samotné jednání bylo tentokrát velmi krátké, trvalo jen 45 minut. Do dìjin naše-
ho mìsta se ovšem zapsalo mimoøádnou událostí. Poprvé bylo totiž pøenášeno pøímým pøenosem na internet, kde ho sledovali další ètyøi diváci. 

Z programu mì zaujaly tøi body. První se týkal zprávy o hospodaøení mìsta za uplynulý rok. Odbor kontroly Støedoèeského kraje provedl na
mìstském úøadu dvì kontroly, pøi kterých zjistil drobné nedostatky. Zastupitelstvo po projednání zprávy schválilo návrh na opatøení vedoucích k
nápravám uvedených nedostatkù. V této souvislosti zastupitelstvo odvolalo Jana Kadlece z funkce pøedsedy Kontrolního výboru (ve zprávì bylo
totiž vytýkáno, že tento výbor nevyvíjí žádnou èinnost). Novým pøedsedou Kontrolního výboru byl zastupiteli zvolen na návrh starosty mìsta Ing.
Jiøí Buchal.

Vìtší èást jednání zastupitelstva se týkala pøevodu podílu firmy SAMSON ve spoleènosti spravující øevnickou skládku. Rada mìsta informo-
vala, že bylo provedeno odborné posouzení stavu skládky pøed uzavøením a že doporuèila zastupitelstvu odkoupení podílu uvedené firmy. O výho-
dách a nevýhodách této transakce pro mìsto hovoøil radní Ing. Jiøí Drvota. Zmínil se rovnìž o možnosti vybudovat v budoucnosti v blízkosti rekul-
tivované skládky sbìrný dvùr. Zastupitelstvo návrh na odkoupení podílu po krátké diskusi schválilo a souèasnì v této souvislosti upravilo rozpo-
èet a  jmenovalo dva nové jednatele spoleènosti EKOS  Øevnice s. r.o. Miroslava Cvancigera a Ing. Václava Zdráhala. V závìru jednání zastupi-
telstvo schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z Fondu obnovy památek Støedoèeského kraje na opravu sochy sv. Jana Nepomuckého.                 

Tomáš Hromádka
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P. FRANTIŠEK BORGIUS BRONEC
Poèátkem èervna uplynulo ètyøicet let od smrti P. Františka Borgiáše Bronce, OCr., generálního vikáøe a kommandeura rytíøského øádu

køižovníkù s èervenou hvìzdou, konsistorního rady, štábního kapitána duch. sl., osobního arcidìkana a dlouholetého faráøe øevnického.
Pøi této pøíležitosti vzpomeòme tohoto vzácného èlovìka, blízkého mnoha obèanùm našeho mìsta, z nichž mnozí jej posud chovají v živé
pamìti.

P. František Borgiáš Bronec se narodil 7. øíjna 1882 ve Staré Dobvi u Písku. Již jako mladý muž se rozhodl zasvìtit život službì Bohu a bližním
v køižovnickém øádu. Po studiích teologie a absolvovaném noviciátu složil 26.10.1905 slavné øádové sliby a ještì v témže roce na Štìdrý den pøi-
jal knìžské svìcení. Od øíjna 1906 pùsobil až do srpna 1920 jako kaplan v Lokti, ovšem bìhem první svìtové války (konkrétnì mezi léty 1915 -
1918) sloužil na frontì jako polní kurát. V srpnu 1920 nastoupil do Chebu, kde zprvu zastával funkci kaplana a poté administrátora. Od 15.8.1923
do 31.7.1935 vykonával úøad faráøe ve Vrbnì nad Vltavou, odkud pak 1. srpna 1935 pøichází jako faráø do Øevnic. Na rozdíl od svých pøedchùd-
cù, kteøí byli již na nádraží vítáni se všemi poctami a poté v prùvodu doprovázeni k faøe a do kostela, nebyl tentokrát nový duchovní správce oèe-
káván ani od administrátora farnosti. 

Vzhledem k tomu, že P. Bronec byl na zdejší beneficium ustanoven už 1. kvìtna, dal ještì pøed svým nastìhováním na vlastní náklady zadapto-
vat faru a upravit zahradu. Následující rok pak nechal zrestaurovat barokní sochu sv. Jana Nepomuckého pøed bránou na starý høbitov, opravit høbi-
tovní zeï a márnici. Bìhem léta 1937 a následnì ještì v r. 1938 došlo na opravu kostela a ve spolupráci se zadnotøebáòským Okrašlovacím spol-
kem i filiální kaple sv. Jana Nepomuckého. 

Kromì pøíkladné materiální péèe vìnoval velkou pozornost pøedevším duchovní službì. Vzápìtí po svém pøíchodu do Øevnic navštívil všechny
zdejší obyvatele, aby se jim pøedstavil jako nový knìz a nabídl jim svou pomoc duchovního. Ve spolupráci s místními dominikány se uskuteènila
duchovní obnova, ve farnosti provozovala èinnost charita, která materiálnì podporovala místní chudé rodiny i jednotlivce. Svou vlídností a vøelostí
si postupnì získával sympatie místních obyvatel, dokonce i tìch, kteøí nebyli zrovna horlivými køest´any. Mnozí se s ním pak rádi scházeli, nav-
štìvovali jej na faøe, nebo na nìj po ukonèení mše èekávali pøed kostelem, aby s ním mohli alespoò krátce pohovoøit, takže na faru procházel jejich
špalírem. Jedenkrát jej oslovil i pøedseda místního ochotnického sdružení, pan Materna, který si ho zaèal dobírat: 

„Tak to vidíte, dùstojný pane! Takový hezký kázání ste dneska mìl, jak Pán Bùh každýmu èlovìku, kterýho posílá na tenhle svìt, dává òáký poslá-
ní, že každej èlovìk tu má òákej úkol… Ale podívejte se na mì: co já, jaký já tu mùžu mít poslání? Témìø bezvìrec, do kostela chodim málokdy a
to eštì jen kvùli vám, bohém, v mládí samá dìvka, no øeknìte jaký já tu mùžu mít poslání?“ Pan faráø se nenechal vyvést z míry a vzápìtí pøekva-
penému panu Maternovi odpovídá: 

„Poèkejte, poèkejte … I vy tu máte svý poslání. Vy ste tady jako vodstrašující pøípad!“
Jindy zas k nìmu pøišla jistá staøenka, aby se vyzpovídala. Sotva však pøistoupila ke zpovìdi, nemohla si vzpomenout, jakýže høích by mohla

mít. Pan faráø, dobøe obeznámený s nejbìžnìjšími provinìními jejích vrstevnic, øíká: „No òákej ten drb, viïte?“
Pøi pohøbech, když právì ovdovìlé ženy, které døíve svými neustálými pøipomínkami a kritikou manžely sužovaly a teï nad jejich rakví pøed-

stíraly, jakouže lásku k nim chovaly, dìlajíce pøitom scény provázené výroky: „Pust´te mì! Já si lehnu k nìmu!“ a pod., rozpomínal se nejspíš pan
faráø na skuteènost, že je také dùstojníkem a okolostojícím pohøebákùm dával jednoznaèný rozkaz: „Do hrobu!“

Pøísný se asi jevil jako vychovatel školním dítkám, pøicházejícím na svatoštìpánskou koledu, když jim po odrecitovaných verších „Koleda, kole-
da, Štìpáne …“ položil zcela nekompromisní otázku: „Byly ste ráno na mši?“ V pøípadì kladné odpovìdi bývali koledníci štìdøe obdarováni, v
pøípadì odpovìdi záporné si odnášeli alespoò motivaci, aby napøesrok pøed koledou pøišli také do kostela.

Zásluhy P. Františka o všestranné povznesení øevnické farnosti a vøelé vztahy mezi ním a druhými lidmi musel nakonec ocenit i pražský arci-
biskup Karel kardinál Kašpar, který navštívil Øevnice 12. dubna 1937 u pøíležitosti biømování a visitace; byl zde spokojen natolik, že prohlásil:
„Kdybych nebyl pražským arcibiskupem, chtìl bych být øevnickým faráøem.“

P. Bronec byl ‚nablízku svým bližním' i v tìžkých dobách okupace. Nebál se dát najevo zcela otevøenì svùj postoj a ze strany nacistického reži-
mu zùstal ušetøen stíhání jen díky št´astným okolnostem, že se zde nenašel žádný udavaè. S radostí tìžko popsatelnou pøijal veèer 7. kvìtna 1945
zprávu o kapitulaci Nìmecka v Remeši, kterou zaslechl pøi tajném poslechu rozhlasového vysílání z Anglie. Vybìhl na kostelní vìž a na oslavu
konce války rozhoupal zvon - poslední, který ještì na vìži zbyl. Brzy pøicházeli další lidé, aby spolu s ním nechali v tento památný den rozeznít
zvon zasvìcený patronu Øevnic. Následujícího dne, 8. kvìtna odpoledne, se zaèala po obci šíøit poplašná zpráva, že na Øevnice táhnou jednotky
SS. Tato informace se sice nezakládala na pravdì, ale lidé
ze strachu sundavali z domù nedávno vyvìšené èeskoslo-
venské prapory a utíkali do lesù. Nakonec zbyl na celém
námìstí prapor jen na faøe a na kostele. V nedìli 13. kvìtna
se v øevnickém kostele konal „den díkùvzdání“. Pøi této pøí-
ležitosti pronesl místní faráø proslov, který byl na naléhání
mnohých vytištìn. 

V pováleèném období - konkrétnì pøi zasedání generální
kapituly 4.7.1947 -  byl P. František Bronec zvolen gene-
rálním konsultorem a generálním vikáøem køižovnického
øádu, èímž se mu dostalo nejen mimoøádného ocenìní za
jeho celoživotní zásluhy, ale i zodpovìdného poslání, v
nadcházejícím období závažných spoleèensko - politických
zmìn nezávidìníhodného. Jakožto pøíslušník církve, která
se stavìla proti ideálùm komunismu již od jeho prvopoèát-
kù, se záhy dostal do konfliktu s reprezentanty poúnorové-
ho režimu. Nastalo sledování, výslechy, nebo pokutování
za „nepatøièné výroky“, jako kupøíkladu 12.7. 1949, kdy
byl u ONV odsouzen k pokutì 1 000 Kè za pøeètení pastýø-
ského listu katolických ordináøù, ve kterém se nacházela
zmínka o „vlcích v rouše beránèím“. Když bylo z rozhod-

Významné øevnické osobnosti

P. Bronec oddává manžele Køepelovy (1959).
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nutí Komunistické strany Èeskoslovenska pøistoupeno v dubnu 1950 k
likvidaci církevních øádù, došlo - shodou okolností na narozeniny vel-
mistra - také k obsazení køižovnického kláštera v Praze; pøítomní èlenové
øádu byli zatèeni a odvezeni do internaèního tábora v Broumovì. Tato
„Akce K“ P. Bronce jakožto duchovního správce farnosti, který nežil v
klášteøe, sice minula, ovšem tìžkosti mìly dolehnout i na nìho, byt´ o
nìkolik let pozdìji. Pøedstavitelé Místního národního výboru v Øevnicích
totiž dospìli k závìru, že když došlo ke zrušení øádù a záboru jejich majet-
ku, tak by mohli pro sebe získat i budovu øevnické fary, protože tu by v
jistém slova smyslu bylo možné také vnímat jako øádový majetek. Když
byl P. Bronec k 1.7.1960 penzionován (èímž mu byl souèasnì odebrán i
státní souhlas k výkonu knìžské služby), nastoupil do Øevnic jako admi-
nistrator P. Václav Wolf. Ten ovšem musel záhy nastoupit základní vojen-
skou službu a byl tudíž od 1.11. vystøídán P. Vendelínem Šimeèkem. Nový
duchovní správce byl však dekretem ustanoven jako kaplan do sousedních
Dobøichovic k tamnímu vikáøi P. Antonínovi Jamnickému a do Øevnic
mìl už pouze dojíždìt. P. Bronec, který již nesmìl veøejnì pùsobit, nepøe-
stal docházet do kostela, aby zde alespoò soukromì celebroval mši sv. I to
však státní tajemnici pro vìci církevní vadilo a P. Šimeèkovi nepøestáva-
la dìlat problémy. Každý z nás si asi dokáže pøedstavit, s jakými pocity
prožíval staøièký knìz nedìlní mši, pøi níž už pobýval jen vzadu za oltá-
øem. To však ještì nestaèilo. Mìl navíc opustit i faru, aby sem mohl pøe-
nést své sídlo Místní národní výbor. Tomuto rozhodnutí vzdoroval až do
5. èervna  1966, kdy jej ve veèerních hodinách navštívil tehdejší pøedse-
da MNV se svým tajemníkem, snad proto, aby mu s definitivní platností
oznámili, že bude vystìhován. Bližší obsah jejich rozhovoru ani prùbìh
setkání se už nikdo nedozvìdìl. Druhého dne ráno byl P. František Bro-
nec nalezen mrtev. 

Jeho pøátelé se s ním pøišli naposledy rozlouèit v pátek 10. èervna, kdy
byl po zádušní mši sv., obìtované v øevnickém kostele, pochován na øádo-
vém høbitovì v Hloubìtínì.

Pavel Beneš

PROJEV P. BRONCE PRONESENÝ
13. KVÌTNA 1945

Nikdy ještì za ètyøicet let svého knìžství jsem nevstupoval na toto posvátné
místo se srdcem tak pohnutým, jako dnes. A jsem jist, že vám všem se dìje
podobnì. Máme k tomu pøíèinu. Vždyt´ jsme se zde shromáždili, abychom
podìkovali v pokoøe Všemohoucímu za odvrácení nejvìtší katastrofy, která kdy
v dosavadních dìjinách našemu národu hrozila a za nedocenitelný dar míru.

I po minulé válce jsme mìli všechen dùvod, dìkovat vroucnì Bohu za dosa-
ženou svobodu. Ale v této válce šlo o neskonale více, šlo o samu holou exi-
stenci našeho národa, ohroženého úplným vyhlazením, jak nám to naši tyrani
s cynickou otevøeností slibovali, dokud vìøili ve své vítìzství. Jak to vše bylo,
máme ještì všichni v èerstvé pamìti. 

Pøi prvním - a posledním - veøejném projevu branné výchovy u nás - bylo
to 22. I. 1939, tedy pøed šesti lety - øekl jsem(snad si mnohý ještì vzpomene):
Náš veliký soused našel si ideál, vyjádøený slovy jejich písnì ‚Deutschland,
Deutschland, über alles …' Jsme svìdky (øekl jsem tehdy), k jakým pøímo záz-
raèným úspìchùm došli, protože se podaøilo celý národ získat pro tento ideal,
založený na jejich velikosti a hrubé síle. Jedno nebezpeèí se v tom skrývá: že
propadnou nezmìrné pýše a pýcha pøedchází pád!

To jsem øekl tehdy a dnes jsme svìdky, že ten pád pøišel, strašný pád, úmìr-
ný jejich pýše a zloèinùm, páchaným na veškerém lidstvu. Bylo to opravdu
jakoby Satan procházel svìtem.

Nyní leží zdeptán a rozdrcen, právì v den zasvìcený archandìlu Michaeli,
knìmuž volá církev dennì po mši sv.: ‚Svatý Michaeli, archandìle, braò nás v
boji, svrhni do pekla Satana a andìle jeho, kteøí svìtem obcházejí!' Není to,
pøinejmenším, zajímavé? I my si musíme najíti ideál (øekl jsem tehdy), který by
pronikl do vrstev národa, ideal, pro který každý pøíslušník národa rád pøináší
obìti, tøeba - li, i nejtìžší. My takový ideál máme, krásný a osvìdèený, vyjá-
døený slovy husitské písnì: ‚Kdož jste Boží bojovníci a zákona jeho …!'

K husitskému hnutí došlo z upøímné, ideální snahy, obnovit na zemi øád
Boží. Než, víme z historie, že se brzo svému ideálu zpronevìøili, zaèali sloužit
svìtským zájmùm, povstal bratr proti bratru a - pøišly Lipany!

Vrat´me se k ideálu! Buïme opìt bojovníky Božími a zákona jeho! To pøed-
pokládá ovšem víru v Boha, to znamená uznat Boží vládu, Bohu sloužit a jeho
zákon, jeho pøikázání zachovávat, prolnout celý soukromý i veøejný život
køest´anským duchem. Kdo to nechce, kdo v Boha nevìøí a jeho zákon neu-
znává, ten ztrácí mravní právo hlásit se k husitství a dopouští se blasfemie,
rouhání, opováží - li se zpívat ‚Kdož jste Boží bojovníci!' A - nezapomeòme
nikdy: Bùh nebývá posmíván beztrestnì!

To a nic jiného je tradice svatováclavská, kterou nám v uplynulých šesti
letech poroby ti rùzní pøítelíèkové tak zkreslovali.

Zpívejme zase s nadšením a porozumìním ten velebný chorál ‚Svatý Václa-
ve!', chraòme se pýchy, prosme Boha, svatého Ducha o jeho dary, dar moud-
rosti, rozumu, síly, pravé pobožnosti a báznì Boží, chraòme se nesvornosti,
nedopust´me, aby mluvkové, korupèníci a koøistníci se zase prodrali ke žlabùm
a mùžeme býti jisti, že Bùh vyslyší naše prosby, nedá na pøímluvu svatého Vác-
lava zahynouti nám ni budoucím a dopøeje nám hojnost a mír v naší krásné
zemi.

Kondolenci k úmrtí P. Františka Bronce zaslal farnímu úøadu
v Øevnicích z øímského exilu také kardinál Josef Beran.

JAKÁ BYLA DOBA?
Velmi rychle zapomínáme. To jsme si v redakèní radì uvìdomili, když jsme proèítali øádky na jed-

nom nenápadném pohledu Øevnic, který nám zapùjèil se své sbírky spolupracovník Ruchu p. Štefánek.
Adresátem je velmistr køižovnického øádu Dr. Josef Vlasák, odesílatelem P. František Borgius Bronec
a pohlednice je datována 19. bøezna 1953. P. Bronec se omlouvá, že nemùže popøát velmistrovi ke jme-
ninám osobnì, protože nesmìl opustit Øevnice. 

50. léta minulého století nejsou jistì kapitolou dìjin, na kterou bychom v Øevnicích rádi vzpomína-
li. Øadu øevnických obèanù postihlo pronásledování vzhledem k jejich politické pøíslušnosti, nábožen-
skému pøesvìdèení, živnosti nebo majetku. Nìkteøí emigrovali, nìkteøí se s následky perzekuce potý-
kali do konce života. Jsou to osudy a události, které je nutno neustále pøipomínat, stejnì jako metody
a práci totalitního režimu. Snad èlánek o P.  Františku Broncovi bude povìstnou první vlaštovkou...

red



MÁŠ-LI S HORKEM PROBLÉMEK,
VYØEŠÍ HO BALONEK

V Common Grounds sídlícím v Øevnicích v Žižkovì ulici najdou zába-
vu všechny vìkové kategorie. Zmíním se o dìtech, které už zaèaly chodit
do školy, ale ještì nedosáhly teenagerského vìku. Club House funguje
pro dìti jak v Øevnicích, tak i Berounì.

Dvacátý tøetí èervnový
den pøipadl na pátek. V
šest hodin veèer se na
zahradì Common
Grounds shromáždilo
dvanáct dìtí, o které se
staralo a vytváøelo jim
zábavu 6 vedoucích.
Èekal na nì víkend, kde
pro nudu nebylo místo.

Náplní velmi teplých
dní byly hry spojené také
s angliètinou (škola hrou - to by mìl pan Komenský radost), zpívání a
vùbec využití krásného poèasí a obrovské zahrady, která dává prostor
fantazii a skýtá neuvìøitelné množství inspirace pro jakékoliv hry. Díky
tìmto možnostem se nejen dìti odpoutají od myšlenek na každodenní
problémy a starosti. Poøádnì si zaskotaèí a zaøádí, což je velmi dùleži-
té. Jedna hra napøíklad spoèívala v bránìní  svého hradu. Zároveò však
muselo družstvo  vysílat své èleny, aby získali urèité lísteèky. Co se zvy-
šujícím se vedrem? Pomocí balonku naplnìných vodou jsme vyzráli na
sluníèko, které si nás grilovalo. Dìti stojící u sebe si musely s nimi opa-
trnì házet, jakmile balonky spadly nebo do nìkoho narazily, osvìžily
dotyèného vodou, která byla uvnitø. Zdánlivì klidná hra se neèekanì
zmìnila v bitku, ze které èlovìk vyšel dùkladnì osvìžený. Mùžete si
doma vyzkoušet i vy. Doporuèuji, obzvláštì ve dnech, kdy èísla na tep-
lomìru bìží rychlostí sprintera neuvìøitelnì nahoru. Sobotní veèer pat-
øil filmu Narnie, jenž dokonale zatáhl všechny pøítomné do dìje. Po
skonèení se šlo na kutì. Své unavené malièkosti složily dìti do stanù. 

V nedìli kolem desáté hodiny si své ratolesti zaèali vyzvedávat rodi-
èe. Snad vidìli na jejich tváøích úsmìvy a poslouchali cestou domù, co
dìti všechno dìlaly. 

Díky Club Housu poznají dìti nové kamarády, skvìlé hry a navíc
místo toho, aby sedìly u televize èi poèítaèe, si mohou hrát na zahradì,
popøípadì v místnosti plné her.  

Nejjednodušší je totiž posadit dítì pøed televizi nebo poèítaè, a tak je
od nìj na chvíli klid. Tedy pokud pøed ní vydrží. Dítì, které se zvedne,
že ho to nebaví a jde hledat jiný zdroj zábavy, je èásteènì zachránìno.  

Pøed námi (tedy tìmi, kteøí navštìvují zaøízení o kterém se tolik dis-
kutuje, v mladém vìku na nìj nadává, pak vzpomíná, ano mám na mysli
školu) se rozprostírá zasloužené, opravdu, volno a s ním i English
Camp, který probìhne od 30. èervence do 5. srpna v Jánských Lázních.
Poøádá ho organizace TEAM ve spolupráci se sborem Církve bratrské v
Èernošcích.

Lucka Zdráhalová

VÈELÍ PRODUKTY - MED
Vèelí med byl až do 19. století prakticky jediným používaným sladi-

dlem. Medem se rozumí potravina pøírodního sacharidového charakte-
ru, která je vytvoøena spoleèenstvím vèel z nektaru nebo medovice z
živých èástí rostlin, kterou vèely sbírají, pøetváøejí, kombinují se svými
specifickými látkami, uskladòují a nechávají v úlu zrát v plástech. Z
toho tedy vyplývá, že med at´ již kvìtový nebo medovicový nebo smí-
šený není prostým roztokem cukrù, ale je to jakýsi extrakt rostlinné
št´ávy, obohacený o vše, co rostliny získávají z pùdy, vody a vzduchu.
V medu je proto mnoho minerálních látek, bílkovin a celá øada jiných
látek.

Podle pùvodu lze med rozdìlit na:
Kvìtový - vìtšinou svìtlý, který vèela získává z kvìtù a mimokvìt-

ních nektárií rostlin. Tento med obsahuje hodnì bílkovin rostlinného
pùvodu. Jsou proto hlavnì vhodné pro dìti, pacienty po tìžkých opera-
cích nebo úrazech a všude tam, kde je nutná rychlá obnova tkání. Jsou
lépe stravitelné a nezatìžují zažívání tolik jako medy tmavé - medovi-
cové.

Medovicový - tmavý - vzniká jako vedlejší produkt èinnosti nìkte-
rých druhù mšic, puklic, èervù a jiných zástupcù hmyzí øíše. Tento hmyz
nabodává listy nebo jehlice stromù, vysává rostlinnou št´ávu a zužitku-
je z ní pro svou potøebu pouze bílkoviny. Zbylou rostlinnou št´ávu,
velmi bohatou na cukry, vystøikuje na povrch listù nebo jehlic. Tuto
št´ávu vèely sbírají jako medovici. Medovicový (nìkdy též zvaný lesní)
med je tmavý, silnì aromatický. Obsahuje minimální množství bílkovin,
ale má hodnì rostlinných silic. Tento med pro svùj nízký obsah bílkovin
je vhodný pro lidi s vleklým nebo akutním onemocnìním dýchacích cest
a pøi onemocnìní ledvin. 

Smíšený  med - je takový, který vèely nasbíraly jak z kvìtù, tak z
medovice. Vìtšinou je chut´ovì velmi vyrovnaným medem.

Pøi správném zacházení jsou všechny druhy medu stejnì hodnotné. 
Pøevážnou èást cukrù v medu tvoøí jednoduché cukry, a to glukoza

(cukr hroznový) a fruktoza (cukr ovocný). Tyto jednoduché cukry jsou
u èlovìka rychle vstøebány ze žaludeèního obsahu do krve a slouží tedy
jako rychlý zdroj energie. Hojnì využíváno sportovci k rychlému dopl-
nìní energie.

V Èeské republice je spotøeba medu oproti jiným státùm velice nízká,
asi 0,6 kg na osobu a rok. U sousedù v Nìmecku je to 1,7 kg. Paradox-
ní je fakt, že èeský med je pro svou kvalitu øazen na první místa. Je to
tím, že naše pøíroda je velmi bohatá na rozmanitost rostlin, a také proto,
že pro léèení vèel proti roztoèi varroa jsou používány až po sklizni medu
léky a postupy léèení, které nezanechávají pøi tvorbì nového medu
žádné nežádoucí látky, a to ani ve vosku vèelích plástù, do kterých vèely
med ukládají.

CO JE TØEBA VÌDÌT PØI NÁKUPU? 

Chcete-li v obchodní síti si koupit náš èeský med, musí být na etike-
tì jasnì uvedeno na ochranné známce „Èeský med“ a místo pùvodu
medu Èeská republika. Pozor na medy oznaèené „Èeský výrobek“, tam
se nejedná o èeský med, ale o smìs medù, pøevážnì z cizích zemí, jak
se na etiketì vìtšinou malinkým písmem máte možnost doèíst. Jde
pouze o med zpracovaný v Èeské republice soukromými firmami. Dále
jsou v prodeji medy, kde se opìt máte možnost doèíst velice drobným
písmem nìkdy na druhé stranì sklenice, že jde o smìs medù ze zemí EU
a mimo zemì EU. V tomto medu èeský med moc nehledejte. Chcete-li
mít náš dobrý èeský med, získejte jej nákupem od nìkterého vèelaøe.
Navíc pravidelným užíváním kvìtového medu pocházejícího z místa,
kde žijete, se mùžete zbavit nebo alespoò hodnì omezit rùzné pylové
alergie. Pøíštì o zacházení s medem, jeho skladováním a využitím.

V. Vitouš
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SOKOL
Nová generace ženského volejbalu v Øevnicích?

Tradice volejbalového družstva žen je v Øevnicích už velmi dlouhá. Døíve se hrálo rekreaènì i závodnì. Jednotlivé
generace se zapojily do okresních i krajských soutìží. V letech 1994 - 2000 se ujala družstva žaèek Ing. M. Šádková a
dovedla tyto dívky až do dorostenecké ligy. Pak se bohužel družstvo rozpadlo.

Na jejich úspìchy se dnes pokouší navázat jedna z tìchto dorostenek M. Drvotová. Na podzim roku 2005 pøevzala volejbalovou pøípravku a tré-
nuje družstvo žaèek. Dívky vzaly svoji pøípravu vážnì a poctivì trénují 3 x týdnì. Výsledky se zaèínají ukazovat.

Na jaøe 2006 se družstvo zapojilo do Krajského žákovského pøeboru a sehrálo 4 turnaje - v Roztokách u Prahy, ve Zruèi nad Sázavou, v Kralu-
pech a v Øevnicích. Sehrály celkem 10 utkání, z toho 6 vítìzných. V èervnu se zúèastnily velkého turnaje v Komárovì a z 13 družstev skonèily na
pìkném 6. místì.

Reprezentovaly také ZŠ Øevnice a vyhrály okresní kolo v Tøebotovì. Družstvo postoupilo do krajského kola a zde obsadilo 8. místo. Naše žáky-
nì bojovaly vìtšinou s družstvy tvoøenými výbìrem 9. tøíd. Základ našeho družstva tvoøí dívky ze 7. a 8. tøíd. Hrají v sestavì: L. Bolartová, A. Laib-
lová, A. Ledvinková, L. Šebíková, E. Veselá, R. Wildmannová, M. Flašková, L. Hlavicová.

Jejich poèet (8) bychom potøebovali doplnit o další šikovné dívky. V pøípadì nemoci je problém se sestavou. Obracíme se tedy na dívky naro-
zené v letech 1991 - 93 (94) a rádi bychom oslovili hlavnì ty, které mají alespoò malé zkušenosti s jakoukoli míèovou hrou. Ozvìte se tre-
nérce na tel. 774 888 607. Koncem èervna odjíždí družstvo na beachvolejbalové soustøedìní do Itálie, ale scházet se budeme i bìhem léta a bude-
me se tak pøipravovat na podzimní krajský pøebor.

Oddíl volejbalu TJ Sokol Øevnice znovu nabízí všem zájemcùm o volejbal a beachvolejbal možnost pronájmu pískového kurtu i antukových
høišt´ na Sokoláku pod lesem. Zveme všechny sportující obèany Øevnic i okolních obcí, ale i rekreanty trávící v Øevnicích volný èas.

Pøijïte si zahrát plážový èi šestkový klasický volejbal.
Ozvìte se na tel. 728 169 014 (beach) J. Hartmannová
Nebo na tel. 737 635 272 (volejbal) B. Drvotová
Místní volejbalisté se scházejí pravidelnì v úterý a v nedìli odpoledne po 17. hodinì.

B. Drvotová
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Družstva starších žákù a kadetù
O víkendu  17. a 18.6. jsme odehráli poslední turnaj sezóny 2005/06.

Celou tuto sezónu nás pronásledovala zranìní (celkem 11) a vysoká
nemocnost. V pražských soutìžích se nikdy nesešlo kompletní družstvo
a to se odrazilo i na výsledcích. Po kvalifikacích jsme mìli velké ambi-
ce, soutìž starších žákù i kadetù vypadala slibnì, ale nakonec to bylo v
Pražském pøeboru starších žákù 4.místo a v pøeboru kadetù 3.místo.
Družstvo Modøan, které startovalo v 1. lize juniorù doplnìné našimi
hráèi (hlavnì Milan Blahož), se na podzim drželo uprostøed tabulky, ale
závìr mu nevyšel a skonèilo pøedposlední, což znamenalo pád do kraj-
ské soutìže. Naštìstí si souèasnì „B“ družstvo vybojovalo postup, takže
pro pøíští sezónu družstvo složené z hráèù TJ Sokol Modøany, TJ Sokol
Øepy a TJ Sokol Øevnice (Blahož, Gemperle, Junek, Šádek) bude hrát 1.
ligu juniorù.

V této sezónì hráè David Kubát hostoval v Lužinách Praha v Èeském
poháru st. žákù a v Pøeboru republiky st. žákù (3. místo), spoleènì se
Štìpánem Junkem byl èlenem družstva Výbìr Prahy, které na celore-
publikovém turnaji výbìru krajù - Memoriál V .Myslíka obsadilo 8.
místo, ve fyzických testech byl Junek ètyøicátý tøetí a Kubát se zdravot-
ními obtížemi stodvacátý první. 

Zúèastnili jsme se nìkolika turnajù, nejzajímavìjší byl mezinárodní
turnaj mládeže v Middelbeers (Nizozemí), ohromná akce za úèasti 220
hráèù a hráèek ze sedmi zemí. Naše družstvo (Junek, Kohák, Kubát,
Peták Š., Randák, Rakoviè, Síè, Šádek), které startovalo v nejmladší
kategorii,  obsadilo 3.místo.  Zaèátkem èervna jsme v Dobøichovicích
organizovali otevøený zemský pøebor ÈOS starších žákù a kadetù. Tur-
naje se nám vydaøily a žáci i kadeti skonèili druzí. Posledním turnajem
byla volejbalová Døevìnice žactva, kde 5.místo ze 17 družstev a v kon-
kurenci Krajských  center mládeže je úspìch, zvlášt´, když nám opìt
chybìli 3 hráèi ze základu. 

Teï nás èeká beachvolejbalové soustøedìní v Itálii, odpoèinek a letní
soustøedìní v Benátkách nad Jizerou. Nìkteøí hráèi si do toho ještì vloží
volejbalový kemp poøádaný Z.Haníkem v Luhaèovicích a soustøedìní s
jinými oddíly, kde budou hostovat ve vyšších soutìžích.

M.Šádková

V èervnu t.r. zemøel v kanadském Torontu pan Miroslav   Høebík,
narozený 20. 9. 1924 v Øevnicích. Zemøelý byl synovcem JUDr.
Antonína Høebíka, bývalého starosty ÈOS  a významného funkcio-
náøe Sokola v Americe. Miroslav Høebík navštívil naposledy Øevni-
ce v roce 1998 pøi odhalení pamìtní desky JUDr. Høebíka na jeho
rodném domku v ulici Èeskoslovenské armády è.p. 90. 

Kö
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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

ÚVÌRY BEZ RUÈITELE
Zajišt´ujeme:

Všechny druhy pojištìní
Stavební spoøení

Hypotéky
Spojení: V. Koželská

603 546 408, 27 40 23 158, 731 523 610

Kurz autoškoly C, CE

Autoškola Øevnice
Josef Semerád

oznamuje, že zaèátkem mìsíce èervence
zahajuje kurz k získání ØP skupiny C, CE. 

Provádíme výcvik sk. A, B, BE, C, CE.
Zprostøedkovanì i sk. D

Školení øidièù, profesní osvìdèení.

Tel.: 603 545 666

Pøijmu instruktora skupiny B.
HLEDÁME KE KOUPI

RODINNÝ DÙMRODINNÝ DÙM
V ØEVNICÍCHV ØEVNICÍCH

VHODNÝ PRO MLADOU RODINU
S PERSPEKTIVOU DVOUGENERAÈNÍHO BYDLENÍ

I K REKONSTRUKCI
DÌKUJEME ZA NABÍDKY

TROPOVI
602 519 459 NEBO 724 138 439

vtrop@ksb.cz vtropova@seznam.cz

BLÍŽÍ SE KOMUNÁLNÍ
VOLBY

V souvislosti s koncem funkèního
období (2002 - 2006) Zastupitelstva
mìsta Øevnice se redakèní rada na své
poradì 29. èervna 2006 usnesla, že umož-
ní všem kandidujícím subjektùm v Øev-
nicích (politickým stranám, sdružení kan-
didátù a pod.) bezplatné zveøejnìní pøed-

volebních informací ve velikosti jedné poloviny tištìné strany Ruchu
v záøijovém èísle zpravodaje. 

Veškerou další pøedvolební agitaci nad rámec tohoto rozhodnutí
rádi zveøejníme v rámci placené inzerce. 

Termín komunálních voleb zatím prezident republiky Václav Klaus
nevyhlásil, je ale velmi pravdìpodobné, že k volebním urnám pùjde-
me pøibližnì v polovinì øíjna. 

Termíny uzávìrek podkladù pro inzerci v Ruchu:
8/2006 28. èervence 2006
9/2006 25. srpna 2006
10/2006 29. záøí 2006

Podklady mùžete pøedat osobnì v redakci Ruchu v MìKS v Zámeè-
ku u pí Staré nebo zaslat elektronickou poštou na e-mail:
hromadka@centrum.cz. 

RRR

BEROUNKA NEZNÁMÁ
V galerii  Salon No1 byla

22. èervna zahájena výstava
fotografií Marie Holeèkové
Berounka neznámá spolu s
obrazy akademického malí-
øe Viktora Žabinského na
téma Léèivá krajina. Úvod-
ního slova se ujal starosta
mìsta Miroslav Cvanciger.
Pøipomenul knihu Marie
Holeèkové „Dolní Beroun-

ka“, která se setkala s velmi pøíznivým ohlasem u øevnické veøejnos-
ti. Druhým z autorù knihy byl Otomar Dvoøák, který pøi vernisáži
pohovoøil o vztahu Marie Holeèkové a Viktora Žabinského ke krajinì.
Se vzpomínkou na svùj poøad „Zpìt k pramenùm“ vystoupil na závìr
režisér Bedøich Ludvík a zahrál úvodní píseò i z dalšího poøadu
„Rozhlédni se èlovìèe“. Ruchu po ukonèení vernisáže prozradil, že v
šuplíku má nìkolik dalších scénáøù na podobné poøady (mj. o praž-
ských vìžích), o které však v souèasné dobì není zájem, a tak se živí
jako dramaturg hrané tvorby Èeské televize. Výstavu si mùžete pro-
hlédnout do 15. èervence. thr
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Z KULTURY

Rock´n Roll v lese
V sobotu 5. srpna se bude

v Lesním divadle konat Big
Rock´n Roll Party, festival kapel,
které se vìnují tomuto krásnému
žánru, jenž poznamenal druhou
polovinu 20. století.

Z iniciativy paní Evy Horákové
festival poøádá agentura Fun
Music. Vystoupí Mefisto, The
Slapdash, The Rollovers, Nice
Trouble, The Mordors, Crazy
Horses Gang a Rokec Ivo Pešáka.
Všichni jmenovaní jistì vytvoøí
skvìlou atmosféru a donutí publi-
kum tanèit do roztrhání tìla. Na
rozbíjení sedaèek, tak jako v ame-
rických kinech pøi promítání
Džungle pøed tabulí, kde poprvé
zaznìl Rock Around The Clock,
snad nedojde.

VS

Kurz pro rodièe
Paní Hana Hudcová pøipravuje

pro školní rok 2006/07 kurzy pro
rodièe, kteøí chtìjí pomoci svým
dìtem s angliètinou. Kurz byl
nazván „Jak se s dìtmi doma uèit
AJ“ a je urèen pro rodièe dìtí 1.
stupnì ZŠ, pøedevším žákù 1. až
4. tøídy. Pøihlásit se mùžete v
Mìstském kulturním støedisku,
kde budou kurzy probíhat.

VS  

TENIS

Celostátní turnaj
staršího žactva

Na dvorcích LTC Øevnice byl
ve dnech 26. - 29. 6. sehrán celo-
státní turnaj starších žákù a žákyò.

Soutìže v kategorii starších
žákù se zúèastnilo 22 chlapcù. Ve
dvouhøe zvítìzil Jan Nesvorný
(LTC Modøany), který ve finále
porazil Adama Laláka (TC VŠ
Praha) 6:4, 4:6, 7:6. Ve ètyøhøe
chlapcù zvítìzila dvojice Nesvor-
ný, Lalák. Soutìže v kategorii
starších žákyò se zúèastnilo 27
dìvèat. Ve dvouhøe zvítìzila
Simona Smrèinová (TK Bohu-
mín), která ve finále porazila Bar-
boru Popíkovou (TC Pøíbram) 4:6,
6:0, 6:0. Ve ètyøhøe dívek zvítìzila
dvojice Daniela Ecková (LTC
Øevnice) a Simona Smrèinová,
která porazila ve finále Kateøinu
Štrosovou (TK VŠ Praha) a Evu
Plevovou (TK Most) 7:5, 5:7, 6:1.
Turnaj øídil osvìdèený Michal
Mottl.

Klubový pøebor dìtí
Dne 29. 6. byl sehrán dìtský

klubový turnaj tzv. pøípravky, tj.
dìtí ve vìku do 9 let. Soutìže se
zúèastnilo 12 dìtí. Zvítìzil sedmi-
letý Antonín Štìpánek.

Kö

FOTBAL
Tøída A
Buchlovice - Øevnice 0:1
Branka: Nosek z penalty
V tomto utkání nás podržel

brankáø Zuska, který chytil penal-
tu. Naopak Øevnice branku z
desítky promìnily, a tak jsme se
definitivnì udrželi na pøíští sezó-
nu v A tøídì.

Øevnice - Jílové 0:4
Øevnice hrály bez 6 hráèù

základní sestavy, 4 byli na MS v
Nìmecku jako diváci a 2 byli zra-
nìni. Pøesto jsme se udrželi v A
skupinì a proti podzimu, kdy jsme
mìli 9 bodù, jsme jich na jaøe zís-
kali 20.

I.A tøída, odd. A
1.   Jesenice     24 16 5 3  72:32 53
2.   Nelahoz.    24 14 1 9 47:33 43
3.   Pøíbram     24  11 7 6 53:36 40
4    N. Strašecí 24 12 4 8 39:36 40
5.   Buchlovice 24 12 2 1041:39 38
6.   Rakovník   24 11 3 10 54:52 36
7.   Velvary      24 10 4 10 43:43 34
8.   Nový Knín 24 10 2 12 51:51 32
9.   Jílové         24  8 6 10 44:47 30
10. Øevnice      24  9 2 13 35:4329
11. Lodìnice     24  9 2 13 35:55 29
12.Tuchomìø.    24  7 4 13 33:49 25
13. Mutìjovice  24  4 4 16 23:55 16
14. FC Beck Mìlník odhlásil se

Tøída B
Kytín - Øevnice 1:0

Øevnice - Mníšek 2:3
Branky: Procházka, Sládek
Utkání øídil nepøesnì pan roz-

hodèí a pomezní, když jsme dota-
hovali, zvedal praporek na ofside,
i když nebyl.

ŠTF
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KULTURNÍ PØEHLED ÈERVENEC - SRPEN
14. - 15.7. 20,00 Lesní divadlo Dámský krejèí Feydeauova fraška v podání
16. 7. 17,00 Lesní divadlo Dámský krejèí øevnických ochotníkù
15. - 28.7. Sál Zámeèku Z Øevnic na Rochotu Výstava obrazù Vìry Maèkové
22.7. 20,00 Lesní divadlo Dekameron Muzikálové pøedstavení Hudebního divadla Karlovy Vary
28. - 29.7. 20,00 Lesní divadlo Utrpení žáka Hubièky Hra M. Šmerglové v podání øevnických ochotníkù
30. 7. 17,00 Lesní divadlo Utrpení žáka Hubièky Hra M. Šmerglové v podání øevnických ochotníkù
1. 8. 20,00 Lesní divadlo Romeo a Julie Pøekvapení sezony
5. 8. 12,00 Lesní divadlo Big Rock´n Roll Party
6.8. - 2.9. Sál Zámeèku Øevnický fotosalón Výstava fotografù se vztahem k našemu regionu
6.8. - 2.9. Galerie No1 Øevnický fotosalón Výstava fotografù se vztahem k našemu regionu
12. 8. 13,00 U Zámeèku Dixieland v Øevnicích IV. roèník festivalu
14.8. 20,00 Lesní divadlo Past na myši generálka detektivní komedie A. Christie v podání øevnických 

ochotníkù
15.8. 20,00 Lesní divadlo Past na Myši premiéra
16.- 19.8. 20,00 Lesní divadlo Past na Myši reprízy
20.8. 17,00 Lesní divadlo Past na myši derniéra
26.8. Lesní divadlo Øev Øevnice
29.8.- 1.9. Lesní divadlo Lesní slavnosti divadla (Dejvického)

PRODEJNÍ MÍSTA
RUCHU

Øevnice
Cukrárna Corso 

Quelle
Jednota 

Trafika u Jednoty, 
Spotøební družstvo Jelínek

Trafika Holý
Drogerie Holý

Trafika na nádraží
MìKS Øevnice

Dobøichovice 
PB Klub

Lety
supermarket ESO



Z OKOLÍ
Slavný muzikál

v Dobøichovicích
Unikátní divadelní pøedstavení

bude k vidìní první dva srpnové
víkendy v areálu zámku Dobøi-
chovice. V pùvodním muzikálu
Noc na Karlštejnì si s nìkolika
øevnickými ochotníky zahrají
„hvìzdy“, které jsou doma v kraji
kolem Berounky - Štìpán Rak,
Pavel Vítek, Jan Rosák a Vladi-
mír Èech. Ve speciálním Sboru
manù složeném ze starostù nìko-
lika obcí bude zpívat také støedo-
èeský hejtman Petr Bendl. 

Pùvodní verze muzikálu,
v níž zaznìjí všechny skladby
známé ze stejnojmenného
filmu, se na nádvoøí zámeèku
Dobøichovice  bude hrát 4., 5.,
6., 11., 12. a 13. srpna vždy
od 20.00 hodin. 

Projekt podpoøil Fond kultury
Støedoèeského kraje, záštitu mu
poskytli hejtman Petr Bendl a sta-
rosta Dobøichovic Michal Pánek.
Vstupenky je možné zakoupit
pøímo na místì, nebo v pøedpro-
deji - napø. v Øevnicích v Mìst-
ském kulturním støedisku nebo u
organizátorù na telefonech 257
720 847 a 257 720 012.

(podle zprávy Pavly Švédové)
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NOVÉ TELEFONY
Od 1. èervence používají nová èísla lékaøi pùsobící

ve zdravotnickém zaøízení v Herrmannovì ulici:

DÌTSKÉ ODD.            605 508 879
DÌTSKÁ NEUROLOGIE      737 921 432
DIABETOLOGIE           728 849 890
GYNEKOLOGIE            739 094 195
CHIRURGIE              720 236 934
KARDIOLOGIE            739 094 195
MASÁŽE                 606 602 668
NEUROLOGIE            728 918 824
ORL 720 225 201
ORTOPEDIE              720 204 739
PSYCHIATRIE            731 333 333
PSYCHOLOGIE Mgr. DOLEŽALOVÁ 736 148 552,
PSYCHOLOGIE Mgr. LEMÁKOVÁ 606 457 311
PSYCHOLOGIE Dr. ZAJÍCOVÁ            604 591 671
REHABILITACE            728 089 845
SONO - ULTRAZVUK       739 094 195

Nová èísla mají také hasièi: 950 845 111, 112 a 011.

KRÁTCE
* 32 žákù ZŠ Øevnice  v doprovodu pedagogického dozoru pobývalo

v prùbìhu èervna na desetidennín  zájezdu v Itálii.
* Zajímavý je prospìch žákù ZŠ Øevnice v uplynulém školním roce.

183 z nich prospìlo s vyznamenáním, 100 prospìlo a 6 neprospìlo.  
* Více než 400 divákù sledovalo 10. èervna v Lesním divadle pøed-

stavení Michala Nesvadby. O polovinu ménì jich pak veèer posloucha-
lo revivalovou skupinu Brouci band. S již tradiènì velkým zájmem se
setkal týž den poøádaný Košíkáøský trh.

* Komorní smyècový orchestr  Quattro Corde potìšil pøíznivce vážné
hudby 14. èervna v Zámeèku. 

* 25.èervna 2006 uvedlo Divadlo Proè v Lesním divadle èertovsky
dobrou pohádku Jak èert dobro konal a veèer perlu mezi barokními
moralitami pod názvem Desperanda, strašná dcera aneb Spravedlivá
odplata pejše a marné nádhernosti..

* 26. èervna vyšlo 2. èíslo Informaèního listu, který vydává nepravi-
delnì Mìstský úøad Øevnice s aktuálními informacemi. Informaèní list
je distribuován zdarma do všech poštovních schránek v Øevnicích.

* 1. èervence byla pøíležitost odložit do speciálních kontejnerù firmy
Remondis nebezpeèný odpad. Této možnosti využila øada obèanù, kteøí
se tak zbavili pneumatik, barev, øedidel ale i drobného elektroodpadu a
baterií.
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