Webový zpravodaj červen 2011

Červen měsíc myslivosti
možná se vám zdá toto heslo
jako otřepaná fráze z doby dávno minulé, ale věřte, že je tomu
opravdu tak. V červnu ožila
příroda novými přírůstky, které
neohrabaně stojí na svých nohách nebo se chystají
k prvnímu vylétnutí. Proto je
d ů l e ži t é za c h o va t kl i d
v honitbě. Při pobytu v přírodě se pohybujte výhradně po cestách a své psy mějte na vodítku.
Dojde-li k setkání s mládětem, nesahejte na něj!
Přestože se vám může zdát na první pohled osiřelé, tak věřte, že jeho matka je někde nablízku.
Nejčastěji se můžete setkat s malými zajíčky
a srnčaty. Přikrčené, jakoby vystrašené
a osamocené mládě má jedinou možnost jak se
bránit, zůstat nepohnutě na místě. Zrovna tak
mláďata ptáků, která již vylítla z hnízda ještě
rodiče dokrmují a tak ztěžka poletující mládě
nehoníme a nechytáme. Nejsou ztracení a sami,
opravdu ne!
Samozřejmě že se může stát, že mládě osiří. Matku srazí auto nebo uloví dravec a pak je potřeba
podat pomocnou ruku, ale opravdu víte kdy a jak
na to? Důležité je zachraňovat s rozvahou, protože zvíře, které si zvykne na člověka se už do volné přírody nedá vrátit.
Pomoc potřebuje zraněné nebo nemocné mládě,
které je nevšímavé k okolí, krvácí, zvrací, má
průjem nebo se třese. Dále mládě podchlazené,
promoklé, které je v bezprostředním nebezpečí
přejetí autem, napadení psem, kočkou nebo bezohledným člověkem, holátko vypadlé z hnízda.
V případě, že chcete pomoci, si dejte pozor abyste sami nepotřebovali lékařskou péči. Zraněné
zvíře se může bránit, zvíře bez zjevného poranění, které ztratí plachost může být přenašečem
nebezpečných chorob, proto dbejte na hygienu
a pro jistotu se obraťte na odborníky, kontaktujte
nejbližší záchrannou stanici pro volně žijící živočichy. Pro nás je tu nejblíž Záchranná stanice
AVES, Kladno – Čabárna, tel. 602 336 014,
723 468 462, kde můžete vše konzultovat
a požádat o pomoc.
Pomozte, ale odchyt raději svěřte odborníkům!

Jaro pod sv. Annou
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Možná jste si ještě nevšimli, ale na našem rybníčku
pod sv. Annou je opravdu živo. První přírůstek
"kachního potěru" hbitě brázdí vodu a další přírůstky
se ještě čekají.

KELTSKÁ HLAVA
Možná ani nevíte, ale pátek
20. května 2011 byl pro novostrašecko
jedním
z významých dnů a pro nás
občany to byl den vyjímečný. Do muzea v Novém Strašecí byl na několik hodin zapůjčen ze sbírek Národního muzea v Praze originál hlavy keltského
druida. Hlava byla nalezena před 63 lety
v pískovně u Mšeckých Žehrovic. Výstavu provázelo mimořádné bezpečnostní opatření. Do hlavní
výstavní síně byli návštěvníci pouštěni po skupinkách a tak si musel každý vystát frontu než na něho přišla řada a mohl si vychutnat ten zvláštní
okamžik kouzla historie ukryté v hlavě z opuky
starší tisíce let.

Červen
šestý měsíc gregoriánského kalendáře je zároveň
měsícem, kdy začíná na severní polokouli léto.
Má 30 dní a výklad jeho názvu není zcela jednoznačný. Někteří odvozují červen od červenání
ovoce, zejména jahod a třešní, jiní zase od sběru
červce, hmyzu, který se využíval k barvení látek.
1. června slavíme mezinárodní den dětí a ve všech
kalendářích s křesťanskou tradicí se měsíc nazývá
jun. Skauti a severoameričtí indiáni měli pro červen romantické pojmenování měsíc růží.

Kalivodské hůlkování

Krušovické referendum

Zveme všechny příznivce pohybu na čerstvém
vzduchu na III. ročník NORDIC WALKINGového pochodu s hůlkami i bez nich "Kalivodské
hůlkování - přes tři dúly na Dřevíč", který se koná 25. června 2011. Trasu si můžete vybrat podle
náročnosti, nejdelší má přibližně 20km. Hůlky
možno zapůjčit na místě.

Věřte nevěřte, ale byl jednou jeden pivovar a ten
se rozhodl, že se vrátí k tradici. Jak se rozhodl
tak i udělal, povolal si ty nejpovolanější
z povolaných a začal vařit pivo tak, jak se vařit
má, bez chemických přísad a ochucovadel, jen
z žateckého chmele, křivoklátské vody
a výběrového sladu. Napřed sice nemohli celé
věci přijít na kloub, ale pak si vzpomněli, že sládek Václav Kloub je mistr nad mistry a dál už šlo
vše samo jako na drátkách. Nevěříte! Kdo nevěřil
tak tam běžel a nemusel se nikam daleko trmácet. Tak jako v pohádkách létají pečené kačeny
a jitrnice rostou na stromech, tak tentokrát přijel
pojízdný výčep k nám.. Stačilo jen 30. května
2011 přijít od 19:00 do 21:00 hodin na parkoviště před obchodní dům v Řevničově a ochutnat .

Vítání občánků
V sobotu 28. května 2011 proběhlo pod taktovkou místostarostky obce paní Hany Hoškové a
předsedkyně sociálního výboru paní Miroslavy
Rzadkovské tradiční vítání občánků do života.
Po krátkém projevu a vystoupení žáků základní
školy se podepsali rodiče dětí do pamětní knihy
obce. Pro všech sedm dětí byl připraven ve spolupráci s Českou poštou malý dárek. Následovalo
focení ze slavnostního ceremoniálu a rozloučení.

NATURA VIVA 2011
Jedinečnou výstavu jak pro odborníky, tak pro
laickou veřejnost v oboru myslivost, rybářství,
včelařství a zahrádkářství, jste mohli navštívit
ve dnech 18. až 22. května 2011 na výstavišti
v Lysé nad Labem.
Spolupořadatelské svazy - Českomoravská myslivecká jednota, Český rybářský svaz a Český
svaz včelařů - připravily pro letošní výstavu reprezentativní expozice, v nichž návštěvníky seznámí jak se svojí činností, tak i s řadou novinek,
které jsou na úseku jejich působnosti aktuální.
V komerční části výstavy si budou moci návštěvníci na stáncích renomovaných výrobců
a obchodníků koupit vše, co pro pobyt v přírodě
a k vykonávání své záliby mohou potřebovat,
a to i lovecké zbraně či rybářské náčiní.
Výstava je pořádána každoročně koncem května.

Murphyho zákony na červen:
* Ještě se nestalo – aby to nějak nedopadlo
* Největší výhoda Antarktidy je – minimální počet pitomců na km/2
* Když jde do tuhého - každý se vypaří
* Kolona ve druhém jízdním pruhu - vždy popojíždí rychleji
* Není důležité kolik co stojí - ale kolik na tom
ušetříte

Klub důchodců:
V sobotu 28. června ve 14 hodin se opět sešli
důchodci na svém pravidelném posezení v klubu.
Tentokrát si pro ně Pharm.Dr. Riegerová připravila povídání o kronice obce. Pro tuto příležitost
jim starosta obce zapůjčil fotokopie obecních
kronik.

Veřejné zasedání
IV. Veřejné zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pondělí 20. června 2011 v 17:00 hodin v
zasedací místnosti OÚ Řevničov.

DĚTSKÝ DEN
Aktivní maminky spolu s přáteli zvou všechny
rodiče s dětmi na dětský den, který se koná v
neděli 12. června 2011 od 14:00 hodin na hřišti u
sokolovny

