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Skupina Njorek se pøedstavila v Zámeèku. O øevnické skládce informujeme na stranì 3.



Ruch  2/2007

Z RADY
MÌSTA

Øadové domy v ulici
Ès. armády

Ve smyslu stanovisek Rady
mìsta uvedených v zápisech
è.106 ze dne 14.8.2006 a èíslo 111
ze dne 17.10.2006 pøedložil
investor Kvalitní dùm plus s.r.o.
upravenou dokumentaci na výs-
tavbu øadových domù v ulici Ès.
armády. Rada mìsta, berouce
v úvahu doporuèení Stavební
komise, nemá námitek proti
výstavbì øadových domù  v ulici
Ès. armády podle pøedložené
dokumentace, podmínkou však je,
že pìší komunikace spojující ulici
Ès. armády s ulicí Úzká bude pøí-
stupná veøejnosti a že budou
dodrženy pøíslušné závazné regu-
lativy územního plánu mìsta.
Rada mìsta doporuèuje pøemístit
HUP pro øadu rodinných domù
„A“ z dopravnì exponovaného
místa u parkovacích stání v ulici
Ès. armády mimo tento prostor,
napøíklad do fasád rodinných
domù. 

Rozšíøení provozovny
PASU  

Rada mìsta na svém jednání
dne 28.8.2006 neschválila výstav-
bu budovy „Služební byt a kance-
láøe“ na pozemku è. parc. 212/2
za stávající provozovnou firmy
PASU, protože návrh nerespektu-
je regulativy dané Územním plá-
nem sídelního útvaru Øevnice.

Firma požádala o udìlení výjimky
z maximální velikosti zastavìné
plochy pro komerèní využití,
které je stanoveno na 50% celko-
vé plochy pozemku.  Rada mìsta
výjimku z velikosti zastavìné plo-
chy pro komerèní využití pozem-
ku è. parc. 212/2 v katastrálním
území Øevnice neschválila.

Komise sportovní
Rada mìsta schválila rozšíøení

Komise sportovní o pana Miloše
Drašnara.

Úprava nájemného
pro pozemky 

Rada mìsta schválila s úèinnos-
tí od 1. února 2007 nájemné
u pozemkù nesloužících k podni-
kání:

- zastavìných rekreaèní chatou
a pozemku, který je s ní ve funkè-
ním celku na 8,- Kè/m2/rok.

- užívaných v ostatních pøípa-
dech na 7,- Kè/m2/rok.

Rekonstrukce bytu
v èp. 2

Rada mìsta revokuje bod 5)
zápisu èíslo 3 z jednání Rady
mìsta ze dne 23.11.2006 a schva-
luje dodavatele rekonstrukce bytu
v èp. 2 firmu MARSTAV s.r.o.
Øevnice. Dùvodem pro toto roz-
hodnutí je skuteènost, že uprave-
ná nabídka firmy MARSTAV
s.r.o. reflektuje finanèní limit sta-
vebních úprav v souladu s obsa-
hem podmínek zadávací doku-
mentace na veøejnou zakázku
„Rekonstrukce bytu v èp. 2
v Øevnicích“ ze dne 23. øíjna

2006. Na základì smlouvy nebu-
de pøekroèena dohodnutá cena
300.000,- Kè vèetnì DPH a roz-
sah provedených prací bude podle
pùvodní nabídky.

Provizorní komunikace
Na Vrážce

Pan P. Dvoøák pøedložil  øešení
výstavby nové provizorní komu-
nikace ke svým pozemkùm
v lokalitì Vrážka, kde uvažuje
o výstavbì rodinných domù.
Navrhovaná komunikace s povr-
chem ze zámkové dlažby má
délku 225 m, šíøku 5,5  m a je èás-
teènì umístìna na pozemcích
Pozemkového fondu ÈR a mìsta
Øevnice. Stavební komise vzhle-
dem k platné stavební uzávìøe na
lokalitu Vrážka nedoporuèuje rea-
lizaci jakékoli výstavby vèetnì
provizorních staveb v této lokali-
tì. Rada mìsta neschvaluje navr-
žené øešení provizorní komunika-
ce v lokalitì Vrážka a nadále trvá
na øešení, které bude umístìno
v trase koneèné komunikace
podle zadané zmìny èíslo 2
územního plánu. Do doby schvá-
lení zmìny è. 2 ÚP nebude mìsto
dávat souhlas s územním øízením
na stavby v dotèené lokalitì, což
bylo panu Dvoøákovi opakovanì
v minulosti sdìleno.

Komunikace Moøinská
Starosta informoval Radu

mìsta o jednání s místostarostou
obce Lety Ing. Josefem Cmíralem
a JUDr. Zuzanou Hudeèkovou.
Èást komunikace Moøinská v sou-
sedství „pískovny“ na katastru
obce Lety je v majetku pana Jelín-

ka. Obec Lety obdržela rozhodnu-
tí soudu, podle kterého je povinna
pozemek, na kterém leží èást
komunikace, vydat majiteli. Pan
Jelínek požaduje náhradu finanèní
nebo odpovídající náhradní poze-
mek, nejlépe èást pískovny, která
je v majetku mìsta Øevnice a sou-
sedí s jeho pozemky. Rada mìsta
bere informaci na vìdomí a navr-
huje, aby obec Lety pøedložila
nabídku pozemkù, které jsou Lety
ochotny pøevést do majetku mìsta
Øevnice jako protihodnotu za
pozemek (èást pískovny), který
by mìsto Øevnice event. pøene-
chalo panu Jelínkovi.

(z jednání rady mìsta 8.1.2007)

OZNÁMENÍ
Mìstský úøad Øevnice oznamu-

je, že podle vyhlášky è. 1/2006
o zmìnì vyhlášky è. 2/2001 o
místních  poplatcích, ve znìní
vyhlášky mìsta Øevnice è.
1/2002, 1/2003, 5/2003, 3/2004 a
3/2005 je každý obèan, který je ve
mìstì hlášen k pobytu, a každý
vlastník stavby urèené. k indivi-
duální rekreaci povinen zaplatit
poplatek z odpadu ve výši 400,-
Kè. Poplatek je splatný roènì k
30.4.2007, pøípadnì pololetnì
vždy k 30.4.2007 a 31.10.2007 a
platí se na Mìstském úøadì.

Fotografie  na úvodní stranì:
Tomáš Hromádka, archiv a

www.ekos-revnice.cz.
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SLOVO STAROSTY

Vážení obèané, vážení ètenáøi
našeho zpravodaje,

až v druhé
polovinì ledna
pøišla skuteèná
zima v dobì,
kdy už jsme
s ní ani nepo-
èítali. Snìhová
nadílka nám

dala všem zabrat jak pøi úklidu
chodníkù, tak našim technickým
službám pøi úklidu mìstských
komunikací. Ještì nás však
mohou zaskoèit i další mìsíce,
vždyt´ v loòském roce zima dlou-
ho nechtìla pøedat vládu jaru a
vlastnì jsme pøeskoèili rovnou do
letního období. 

Máme pøed sebou pøevážnou
èást roku a také pøevážnou èást
volebního období novì zvoleného
zastupitelstva. Máme rozpracova-
né úkoly, které jsou pøed námi,
a na které je potøeba upøít naši
pozornost. 

V první øadì je tøeba dokonèit
stavbu splaškové kanalizace,
v souèasné dobì je dokonèen sta-
vební projekt a zpracovávají se
podklady pro stavební povolení.
Èeká nás ještì položení bezmála
17 kilometrù øadù, což je v souhr-
nu vysoký objem financí, kolem
90 milionù Kè. Rádi bychom tyto
práce zahájili bìhem pøíštího roku
tak, aby byly všechny práce ukon-
èeny v roce 2010. 

V letošním roce bychom rádi
provedli celkovou úpravu Palac-

kého námìstí a pøilehlých ulic
Berounská a Opletalova. V polo-
vinì ledna pøišel z Ministerstva
financí dopis, kde nám bylo
potvrzeno zaøazení naší žádosti
a bìhem února máme obdržet
další informace. Jsem osobnì
velmi napjatý, zda vše vyjde.
Myslím, že by si to tato èást mìsta
opravdu zasloužila.

V tomto ètyøletém období
bychom se chtìli vìnovat také,
po dlouho oèekávané opravì
budovy nádraží, celému prostoru
pøed nádražím, který by pøístup
do našeho mìsta uèinil více
kulturním.

To jsou hlavní úkoly, které pøed
námi stojí. V souèasné dobì je
naše zastupitelstvo pøed velmi
dùležitým rozhodnutím, a to zda a

za jakých podmínek rozšíøit plo-
chu skládky EKOS Øevnice, spol.
s r.o.

Budou zpracovány varianty
obou øešení, tedy prodloužení
provozu i jeho uzavøení, které se
pøedpokládá na konci pololetí
tohoto roku.

Chceme Vás o tìchto krocích
co nejpodrobnìji informovat
a vydáme proto informaèní list,
který bude zamìøen na tuto pro-
blematiku.

Pøeji Vám pøíjemné prožití
zimních radovánek.

Miroslav Cvanciger
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INFORMACE O SKLÁDCE
Skládka EKOS je v souèasné dobì

hlavním tématem pøi jednání zastupi-
telstva mìsta Øevnic. Protože se neu-
stále vyskytuje  mezi ètenáøi Ruchu
øada  dotazù k aktuální situaci na øev-
nické skládce, dovolujeme si uvést
nìkolik základních informací, doplnì-
ných o komentáøe radních JUDr. Pavla
Dudáka a Ing. Martina Sudka.

UDÁLOSTI ROKU 2006

Na jaøe 2006 zastupitelstvo mìsta rozhodlo, že se skládka nebude
rozšiøovat, pro ukonèení skládky hlasovalo 10 zastupitelù pøevážnì
z øad ODS a Naše Øevnice. V èervnu 2006 byl odkoupen podíl ve spo-
leènosti EKOS a Øevnice se staly majoritním spoleèníkem (95% Øev-
nice, 5% p. Korostenský). Zámìrem bylo skládku po zaplnìní 5. kaze-
ty uzavøít.

Na zasedání novì zvoleného zastupitelstva mìsta 18. prosince 2006
byla otázka skládky znovu otevøena. Starosta mìsta Miroslav Cvanci-
ger vysvìtlil, že pøi souèasném ukládaném množství odpadù na sklád-
ku bude kapacita poslední kazety skládky naplnìna v prùbìhu druhého
ètvrtletí roku 2007. Informoval, že podle zprávy  poskytnuté vedoucím
skládky p. ing. Èerným je pro zajištìní vyrovnaného hospodaøení spo-
leènosti EKOS Øevnice, spol. s r.o. pøi ukonèení èinnosti skládky a
zajištìní potøeb obyvatelstva mìsta tøeba  rozhodnout o jejím rozšíøení
o jednu kazetu s kapacitou cca 170 000 m3 (souèasná skládka má
325 000 m3). Po ukonèení èinnosti skládky se sníží pøíjmy do rozpoètu
mìsta z poplatkù za skládkování, které èiní cca 8 miliónù korun roènì
a od pøíštího roku dojde k jejich navýšení na cca 10 miliónù korun
roènì, ale souèasnì dojde i k podstatnému navýšení nákladù na likvi-
daci odpadu a za jeho dopravu na vzdálenìjší skládku. 

K této informaci, která je v zápisu z jednání zastupitelstva mìsta,
dodal radní mìsta Pavel Dudák: „Do usnesení jsme radši dali 200 000
m3, aby tam byl nìjaký prostor pro neoèekávané výkyvy a byla tedy vìtší
jistota, že to pak skuteènì skonèí pøinejmenším na nule. Ekonomický
pøínos skládky se øešil již na minulých zastupitelstvech. Na druhou
misku vah se dávalo zachování zdravého životního prostøedí v Øevni-
cích a rizika z nahromadìného množství odpadu nad Øevnicemi v dlou-
hodobém èasovém horizontu. Pøevážil názor skládku již nerozšiøovat.
Proè se nyní zaèalo uvažovat o rozšíøení skládky, to  jsou nové infor-
mace p. Èerného, podle kterých by  letos  skládka skonèila v konkurzu,
pøi prodloužení by se dala uzavøít na nule. Na tuto vážnou hrozbu (kon-
kurz je velmi rizikové øešení) bylo nutno reagovat."

Podklady k jednání o skládce jsou pøipravovány. To komentoval
radní Martin Sudek: „K dalšímu vývoji skládky máme od listopadu jen
kusé informace. Je škoda, že dosud dostupné podklady od p. Èerného

ve variantì uzavøení skládky nepoèítají s mnohamilionovými pøíjmy za
ukládání odpadu a naopak navyšují nutné náklady na odplynìní sklád-
ky o 6 milionù Kè. Z toho pak vznikla zpráva, že skládce hrozí konkurz.
Takové tvrzení nemá žádné reálné opodstatnìní a serioznímu øešení
problému nepomáhá.“

Zastupitelstvo pøijalo v prosinci usnesení, že souhlasí, aby spoleènost
EKOS Øevnice, spol. s r.o. zpracovala dvì varianty zámìru

a) rozšíøení skládky komunálních odpadù o jednu kazetu s kapacitou
cca 200 000 m3

b) ukonèení skládky komunálního odpadu

K tomu Pavel Dudák poznamenal: „Zastupitelstvo jednatelùm ulo-
žilo zpracovat uvedený variantní materiál, aby se skuteènì ovìøily mož-
nosti bezpeèného a rychlého ukonèení skládky, a když by se konkurz
skuteènì ukázal jako jediné možné øešení rychlého ukonèení provozu
skládky, aby bylo pøipraveno i možné rozšíøení skládky.  Jednoduše
øeèeno: Základní princip je ten, že chceme, aby skládka byla uzavøena
bezpeènì (tj. byla  øádnì zrekultivovaná a aby byl zajištìn øádný tøice-
tiletý monitoring). Zpráva jednatelù bude tím materiálem, na jehož
základì se bude rozhodovat, a jakékoliv dnešní závìry jsou pøedèasné“.

Na situaci reagoval i Martin Sudek: „To, že skládka spìje ke svému
zaplnìní, je známo dlouho. Již na zaèátku roku 2006 se o této vìci jed-
nalo.  Rádi bychom mìli co nejdøíve k dispozici komplexní podklady,
aby diskuze o možnostech rozšíøení èi uzavøení skládky nemusela pro-
bíhat pod èasovým tlakem. Pod tlakem se totiž snadno dìlají chyby a
chybné rozhodnutí v tomto pøípadì by se již nedalo napravit. Naše
poloha pod Brdy pøedurèuje mìsto k rozvoji turistiky, sportu a dalších
služeb v této oblasti. To by ale velká skládka znemožnila a mìsto Øev-
nice i její okolí by tak mohlo pøijít o dlouhodobou výhodu, kterou tato
poloha poskytuje.“

Tomáš Hromádka
Foto a koláž: EKOS Øevnice, spol. s r.o.

HLAVNÍ ARGUMENTY

Pro rozšíøení skládky
· Pøi zmínìném riziku konkurzu je lepší mít pøipravenou variantu

rozšíøení skládky a následné bezpeèné uzavøení po tøech letech bez
rizika konkurzu

· V pøípadì konkurzu by skládku mohl koupit nìkdo, kdo tam bude
navážet nebezpeèný odpad

· Mìsto potøebuje poplatky ze skládkování na rozvoj infrastruktury

Proti skládce
· Dojde k velkému nárùstu objemu skládky - skládka bude rozšíøe-

na o témìø 2/3 souèasného objemu, dojde k podstatnì výraznìjšímu
narušení okolní pøírody a vzhledu krajiny

· Bude realizován velký roèní návoz odpadu
· Zdravotní rizika skládky na obyvatele Øevnic a okolních obcí

a mìst
· Riziko navezení nebezpeèného odpadu v budoucnu
· Pokles atraktivity okolí Øevnic pro obyvatele, návštìvníky
a turisty a snížení hodnoty nemovitostí v ØevnicíchNa skládce jsou dodržována bezpeènostní pravidla.
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Z KULTURY

JEŽKOVY WOÈI
Autorský poøad Jana Matìje Raka, který

hraje písnièky Jaroslava Ježka a vypravuje
málo známé okolnosti a pøíbìhy skladatelo-
va života. Oproti souèasným pozmìnìným
variacím, ve kterých se dnes Ježkovy pís-
nièky hrají, vyšel z originálních klavírních
zápisù autora a nahrávek Osvobozeného
divadla, upravil je pro sólovou kytaru
a vytvoøil vlastní ojedinìlou sérii.

Poøad zaèíná v nedìli 11. února 2007
v 18 hodin v sále Zámeèku.

Ladislav Sitenský v Peci
Až do Velikonoc mùžete v Peci pod Snìžkou navštívit výstavu foto-

grafií Ladislava Sitenského nazvanou Bílé opojení. Je instalována
v galerii Veselý výlet a je otevøena dennì od 8,30 do 18 hodin.

Nejstarší výtvarnì pojaté snímky Krkonoš byly exponovány už
v roce 1934. Krkonošské motivy pøevládají, najdete ale také zábìry ze
Šumavy, Jeseníkù, Krušných hor i z Vysokých, Nízkých a Západních
Tater.

Vlastivìdný výlet
MìKS ve spolupráci s místní organizací zahrádkáøù pøipravuje

na 19. kvìtna výlet. Hlavním cílem bude zámek Sychrov. První zastáv-
kou bude zøícenina hradu Jenštejn., v jehož gotické vìži je umístìna
stálá expozice dìjin hradu.

Na místì dnešního zámku
Sychrov stála už v 15. století
tvrz, která byla majetkem
èeské královské komory. V 16.
století zde byl vystaven
kamenný panský dùm a
v letech 1690 - 1693 barokní
zámek rytíøské rodiny Lamot-
tù z Frintroppu. Roku 1740

koupil toto panství František z Valdštejna, který však sídlil v Mnichovì
Hradišti a Sychrov využíval jen k hospodáøským úèelùm.

V roce 1820 se novým majitelem stal kníže Rohan a zapoèal éru
Rohanù na Sychrovì, která trvala sto dvacet pìt let. V roce 1834 byla
dokonèena velkolepá empírová pøestavba. Dnešní novogotickou podo-
bu získal zámek v letech 1847 - 1862. Sychrov se zaøadil mezi nejvý-
znamnìjší památky historizujících slohù 19. století vedle Hluboké,
Lednice a dalších.

Kníže Kamil Rohan vìnoval mimoøádnou pozornost anglickému
parku, který se stal pøedlohou napøíklad pro Prùhonice nebo Konopištì.

Pøelom dvacátých a tøicátých let 20. století pøinesl zámku funkciona-
listickou úpravu, která èásteènì zmìnila exteriér a zasáhla i do interié-

rù, napø. byly odstranìny bohaté øezbáø-
ské ozdoby a francouzské tapety tlaèené
z vepøovice.

Po skonèení druhé svìtové války byl
zámek zkonfiskován a stal se státním
majetkem.

Po dlouhodobé rekonstrukci se zámek
od poèátku devadesátých let co nejvíc
pøibližuje podobì z doby nejvìtšího rozk-
vìtu, tj. stavu v druhé polovinì 19. stole-
tí. Každý si mùže vybrat, zda absolvuje základní nebo rozšíøenou pro-
hlídkovou trasu a jak dlouho hodlá setrvat v zámeckém parku. Tam se
také v 11, 13  a 15 hodin nabízejí ukázky sokolnictví. V zámecké res-
tauraci nebo v nìkolika bufetech je možné se obèerstvit nebo
poobìdvat.

Cestou na hrad Kost navštívíme zøíceninu skalního hradu Valeèov.
Byl založen v 1. polovinì 14. století, v dobì husitských válek patøil
husitským hejtmanùm. V roce 1439 byl vypálen, vzápìtí však znovu
obnoven. Pustnout zaèal až v 17. století a nìkteré jeho èásti sloužily
jako nouzové obydlí až do 20. století. O jednom z nejzachovalejších
gotických hradù v Èechách - Kosti - si mùžete více pøeèíst v pøíštím
èísle Ruchu.

Poslední zastávkou výletu bude návštìva zámku Humprecht. Tento
letohrádek si dal v letech 1666 - 1680 hrabì Humprecht Èernín z Chu-
denic. Architekt Carl Lurago se nechal inspirovat Galatskou vìží
v Caøihradu. Kariéra hrabìte Èernína vyžadovala velkolepou reprezen-
taci, proto si tento letohrádek poøídil na èas, který chtìl trávit mimo
pražský Èernínský palác.

Základem stavby jsou dva soustøedné válce.Vnìjší válec je nižší
a v mezikruží je v každém patøe paprskovitì umístìno 8 - 9 místností
a toèité schodištì. V prvním patøe je ústøední, 16 metrù vysoký, sál se
zajímavou akustikou. Vnitøní válec je pøevýšený a obsahuje tøi ústøední
sály nad sebou. Ve druhém patøe se z ochozu nabízí výhled do krajiny
Èeského ráje.

Zájemci o úèast na tomto zájezdu se mohou hlásit v MìKS. (po: 13 -
18, st: 10 - 12 a 13 - 18, èt: 13 - 18)

Dobroèinný ples
Už poètvrté (a podruhé v Halounech) se bude 24. bøezna konat dob-

roèinný maškarní ples pro stacionáø Náruè. Opìt byla podána žádost na
nadaci Divoké husy, která umí výtìžek takové akce ještì zvìtšit. Svoje
dary do tomboly mùžete deponovat v MìKS.

Tématem letošního roèníku je „Divadlo (lesní)“, takže se fantazii
úèastníkù nekladou žádné meze. Plesový výbor se shodl na tom, že
v soutìži masek budou preferovány ty, které budou akcentovat divadlo,
protože rùzné houby a skalní útvary jsme si užili už pøi tématu Brdský
hvozd.

Vstupenky v cenì 250 Kè si mùžete zakoupit v MìKS Øevnice,
v Galerii No1 a ve stacionáøi Náruè v Dobøichovicích.

Na skladbì programu se ještì pracuje, bude samozøejmì pestrý a pøi
osvìdèené vstøícnosti publika zábavný.

VS

KULTURNÍ PØEHLED - ÚNOR
11. 2. 18,00 Sál Zámeèku Písnì Jaroslava Ježka Poøad Jana-Matìje Raka 

pøipravený pro Lyru Pragensis 
podle originálních  partitur

Od 12. 2. Galerie No1 Karlštejn Perla Støedních Èech v tvorbì 
kmenových autorù galerie

21. 2. 10,00 Sál Zámeèku Setkání seniorù Spoleèné zpívání s doprovodem 
akordeonu
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BARÁÈNÍCI
BILANCOVALI

Zaèátkem ledna se sešli opìt
øevniètí baráèníci, aby se ohlédli
za minulým rokem.

Své valné sezení svolali do
sálku baru Grandhotelu Berounka
v Øevnicích, nebo• velký sál
Lidového domu jim pøipadal pøíliš
velký. Ale stalo se nìco, co už
skoro nikdo nepøedpokládal. Z
celého kraje se sjelo velké množ-
ství  vyznavaèù baráènické myš-
lenky, a tak nakonec sál nestaèil.
Pøijeli zástupci obcí z Plznì, Zdic,
Hostomic, Bøeznice, Pøíbrami,
Bøezových Hor i blízkých Dobøi-
chovic. Dostavili se zástupci hasi-
èù z Øevnic, z Letù, zahrádkáøi,
jednoty DTJ, ale i vyšší hodnosti,
jako pan starosta Cvanciger
a zástupce župy V. Pešek.

Díky vstøícnosti vedení hotelu
byly shromáždìny židle ze všech
prostor, aby si hosté vùbec mìli
na co sednout, a ještì bylo nutné
ponechat aspoò malý kousek pro
dìtskou lidovou muziku Notièky,
která valné sezení øevnických
baráèníkù pokaždé osvìží. A tak
i tentokrát valné sezení zahájily
a jako vždy mìly velký úspìch.

Po oficiální èásti, která konèila
dojímavým veršem baráènické
hymny „pøi dobrých srdcích stojí
Bùh“, zvedl soused Šilhavý
z Dobøichovic svou harmoniku,
s níž vlastnì nechybí na žádné
podobné oslavì, a všichni si
i s panem starostou zazpívali
pìknì od plic známé písnièky.

Mladí mají jiné zájmy, mezi
baráèníky pøicházejí opravdu jen
výjimeènì, ale starší generaci to
baví poøád stejnì a i ti nejstarší
zachovávají baráènické myšlence
vìrnost.

Rad

OVLIVÒUJEME
KLIMA

10. 1. 2007 se konala v sále
Zámeèku pøednáška I ty ovládáš
zmìny klimatu s podtitulem Jak
pomoci životnímu prostøedí
a navíc ušetøit, kterou zorganizo-
valy èlenky Èeského svazu
ochráncù pøírody. Úèastníci pøed-
nášky z øad øevnické veøejnosti by
se dali spoèítat na prstech dvou
rukou, pøitom se dozvìdìli velmi
zajímavé informace.  

Napøíklad, víte, že
- za posledních sto let se prù-

mìrná teplota na Zemi zvýšila
o 0,6 °C a v Evropì dokonce
skoro o 1°C?

- za všechno mohou skleníkové
plyny, které vznikají jako vedlejší
produkt lidské èinnosti (napø.
vodní pára, oxid uhlièítý, metan
a oxidy dusíku)?

- že tají pevninské ledovce,
ustupují horské ledovce, stoupají
hladiny moøí?

- že se ztrácí biologická rozma-
nitost a mnoho zvíøat se nedokáže
vyrovnat se zmìnami teploty?

- je ohrožena produkce potravin
a již dnes je patrný nedostatek
pitné vody?

Pøitom každý èlovìk na Zemi
mùže tyto negativní  jevy ovlivnit.
Ptáte se jistì, jak. Èlenky Èeského
svazu ochráncù pøírody své rady
shrnuly do ètyø skupin:

Ztlum (pozor na pøetápìní
domù, používat termoregulaèní
ventily a termostat, výmìna oken,
krátké vìtrání, izolace domu…)

Vypni (šetøení energií, používá-
ní energeticky úsporných zaøízení,
omezené použití klimatizace, vyu-
žití zelené energie, zakrývání
hrncù pøi vaøení…)

Recykluj (tøídìní odpadu,
neprodukování odpadu, obaly na
více použití, kompost…)

Choï (omezení automobilové
dopravy zejména na krátké vzdá-
lenosti, pozornost pøi spotøebì
paliva u auta, správnì nahuštìné
pneumatiky, používání olejù s níz-
kou viskozitou,  používání vlako-
vé dopravy).

Na závìr si mohli zájemci pro-
hlédnout a zakoupit Fair Trade
výrobky - rùzné druhy èokolády,
kávu, kakao nebo koøení. Fair
Trade je anglický výraz pro spra-
vedlivý obchod. Dnes jde o celo-
svìtové hnutí, které se snaží
do mezinárodního globalizované-
ho obchodu vtìlit základní etická
pravidla a zásady, jež vìtšina
obchodních spoleèností ve snaze
zvýšit své zisky a minimalizovat
náklady nerespektuje. Myšlenka
Fair Trade má za cíl podpoøit
zejména drobné zemìdìlce v roz-
vojových zemích Afriky, Asie a
Latinské Ameriky, kteøí jsou jed-
nou z nejpoèetnìjších a nejchud-

ších skupin obyvatel naší planety.
Souèasnì upozoròuje na fakt, že
v rozvojových zemích je nejvidi-
telnìjší politika nadnárodních
firem - ekologická hlediska jsou
zanedbávána, opomíjí se sociální
a zdravotní zabezpeèení obyvatel-
stva, zahranièní firmy jsou zvý-
hodòovány na úkor domácích. 

thr

CLUB HOUSE

V øíjnu opìt zaèal  v Øevnicích,
Berounì a Mokropsech  program
pod názvem Club House,  kde se
naše ratolesti a sourozenci mohou
seznámit s angliètinou a biblí tro-
chu jinak. V prosinci, poslední
víkend pøed prázdninami, se dìti
sešly v Common Grounds v Øev-
nicích, aby si spoleènì  užily
závìreènou teèku za rokem  2006.  

Výhodou Club Housu v Øevni-
cích je prostor, jak vnitøní, tak
i venkovní, kde se dìti mohou
poøádnì vyøádit. A kde jinde by se
mìla konat Christmas Party
na závìr roku než právì tady.
O víkendu z patnáctého na šest-
náctého prosince ètrnáct dìtí
vymìnilo postýlky za spacáky a
rodièe za vedoucí Club Housu.

Program byl zahájen veèeøí,
protože s plným žaludkem jde
všechno lépe. Prozpìvování ang-
lických a èeských koled navodilo
pøíjemnou atmosféru, která pokra-
èovala i pøi výrobì svíèek, do níž
se všichni pustili s nadšením.
Rùzných her, vyrábìní a povídání
si dìti užily dosyta. A jelikož
všichni byli velmi snaživí, dostali
na konci dáreèek. Žádná známka
na ohodnocení nemá takovou
cenu jako záøivý dìtský úsmìv. To
je to pravé znamení spokojenosti.

Lucka Zdráhalová

KRÁTCE
* Na zaèátku ledna byla pøed

nádražím instalována informaèní
tabule s informacemi o místních
firmách a pøehledným plánem
mìsta. 

* Provozovatel  vodovodu
a    kanalizace  v  Øevnicích, VHS
Benešov  s.r.o. oznamuje, že
v roce 2007 bude jeho zástupce
Ing. Paták úøadovat na MìÚ
v Øevnicích nadále v pondìlí
v dobì od 14,00 do 15,30 hod.,
novì však pouze v lichých týd-
nech!

* V prùbìhu ledna jsme v Øev-
nicích zaznamenali nìkolik tep-
lotních rekordù. Již na Nový rok
v pražském Klementinu meteoro-
logové namìøili 12,5 stupnì Cel-
sia a o jednu desetinu stupnì tak
bylo pøekonáno dosavadní maxi-
mum platné na této stanici pro
tento den z let 1860 a 1921.
Podobnì teplo bylo i v dalších
dnech, 18. ledna se teplotní slou-
pec vyšplhal až k neuvìøitelným
patnácti stupòùm. 

To již ovšem zesiloval jihozá-
padní vítr a pøes naše území pøe-
cházela tlaková níže. Vítr v noci
dosahoval rychlostí orkánu (na
Snìžce byla namìøeno 216 km/h,
v Praze 162 km/h a na øevnické
skládce kolem 170 km/h) a vyžá-
dal si škody na majetku i lidských
životech, Øevnice bohužel nebyly
výjimkou.

Pravá zima nastala za necelý
týden. V dnech 23. - 24. ledna
napadlo v Øevnicích pøes 15 cm
snìhu. Vlaky nabraly témìø
osmdesátiminutové zpoždìní, sil-
nièní doprava byla omezena. 

thr
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BÝVALÁ ØEDITELKA
MATEØSKÉ ŠKOLY BILANCUJE

V èervnu 2006 jsem se vzdala funk-
ce øeditelky Mateøské školy Øevnice.
Bylo to rozhodnutí, které jsem oprav-
du uvážila. Do funkce jsem byla jme-
nována od 12.8.1998, v dobì pùsobe-
ní  Školského úøadu  Praha - západ,
na základì konkurzu. Od té doby
prošlo zmìnami snad vše.

Zákony a vyhlášky, které zmìnily pùsobnost nìkterých úøadù a insti-
tucí,  Rámcový vzdìlávací program pro pøedškolní vzdìlávání jako
závazný dokument s novým výchovným a vzdìlávacím pojetím
a z nìho vycházející další dokumenty, napø. Školní vzdìlávací program.
Zmìna se dotkla i financování školy, jejího chodu, poètu tøíd a vnitøní-
ho vybavení, stejnì jako personálního obsazení školy, kdy vìtšina
pùvodních zamìstnancù již odešla do dùchodu. Všechny oblasti, kte-
rých se tyto zmìny týkaly,se podaøilo bez problémù uvést do života
a v souèasné dobì již velmi dobøe fungují.   

Ke zmìnám k lepšímu patøí otevøení vstupu
do MŠ pro dìti a rodièe z ulice. J.Veselého. Narù-
stající dopravní ruch na Mníšecké silnici  totiž
dennì ohrožoval stovky lidí.

K 1.1.2003 se stala MŠ  pøíspìvkovou organi-
zací mìsta Øevnice, jinak øeèeno samostatným
právním subjektem. Nové vnitøní vybavení budo-
vy je kvalitní, funkèní a hlavnì takové, jaké
v omezených prostorách bývalé vily nepøekáží.
Otevøení  ètvrté tøídy nevyøešilo problémy s nárùstem žadatelù o umís-
tìní v MŠ, ale v dané dobì to bylo jediné øešení, jak zachovat alespoò
stávající poèet míst pro dìti. Jako jedna z mála mateøských škol
v republice máme nestandardní, nižší poèty zapsaných dìtí v jednotli-
vých  tøídách, které jsou dány velikostí stávajících tøíd. Pro samotnou
práci s dìtmi a jejich vývoj je to velmi pøíznivý fakt. Financování mezd
zamìstnancù a organizace provozu jsou však nároènìjší. Se zahradní
architekturou a jejím vybavením se mùžeme smìle chlubit.

Jediné, co mne a ostatní spoluobèany trápí nejvíce, je to, že se nepo-
daøilo fyzicky zahájit pøístavbu MŠ, jíž by byla navýšena celková kapa-
cita o 24, pøípadnì 28 volných míst pro pøijetí dìtí.

Touto cestou bych velmi ráda podìkovala za spolupráci a podporu
zøizovateli, všem partnerským organizacím, rodièovské veøejnosti
a pøedevším všem zamìstnancùm mateøské školy. 

Nové øeditelce mateøské školy, paní Hanì Kvasnièkové, pøeji hodnì
síly, pevné nervy a vstøícné partnery ke spolupráci.  

Libuše Švarcová 
(od 1.12.2006 bývalá øeditelka Mateøské školy Øevnice)

Z MÌSTSKÉ KNIHOVNY
Vážení ètenáøi,
od 1.3. tohoto roku dojde v naší knihovnì ke zmìnì placení regist-

raèních poplatkù. Budou  roèní nebo mìsíèní, záleží na každém z Vás,
pro jaké se rozhodnete, a budou se platit pøedem. Odpadnou tedy mani-
pulaèní poplatky, tj. platba za každou knihu, kterou si pùjèíte, zvlášt´.

mìsíènì            roènì
Ètenáøi do 15 let                     10,- Kè               60,- Kè
Dospìlí                                    15,- Kè       120,- Kè
Dùchodci a  studenti               10,- Kè 100,- Kè 

Jednorázová výpùjèka  20 Kè za knihu.
Poplatek za vystavení ètenáøského prùkazu 10,- Kè Poplatek za ztrá-

tu a následné vystavení nového ètenáøského prùkazu 20,- Kè

Upomínky - poplatky z prodlení
1. mìsíc - 1. upomínka       20,- Kè
2. mìsíc - 2. upomínka       30,- Kè
3. mìsíc - 3. upomínka       50,- Kè   
A budou se skuteènì vybírat!
Doporuèený dopis - pøedsoudní výzva  100,- Kè

Internet: 30 Kè/ hod
Tisk: 5 Kè/stránka 

Vzhledem k tomu, že kvùli snìhové kalamitì nedorazily vèas knihy
nakoupené v Berounì, ( do uzávìrky Ruchu ) uvádím pouze nìkolik
tìch, které jsem nakoupila v Praze, a ty,  které nám vìnovala paní Lud-
mila Vaòková. Seznam nových knih uveøejním na internetu a v pøíštím
Ruchu. Dìkuji za pochopení.                                                         PV

Knihy u nás v lednu
Brown - Chut´ lásky, Potter - Srdcová královna,  Steel - Thurstonùv

dùm (romány pro ženy)
Vaòková - Èas èarodìjù, Válka rùží (historické romány)
Christie -  Nìmý svìdek (detektivka)
Seydel - Nevìry Habsburkù (nauèná)
Stroemstedt - Astrid Lindgrenová (životopis)
Cabot - Princezna na veèírku (dívèí literatura)
Meyer - Piráti z Karibiku 1. - 3. (dobrodružná literatura)
Petiška -  Anièka a flétnièka (pro malé dìti)

6

ZA KOLEGOU MGR. LADISLAVEM HORKÝM (10.11.1941 - 19.1.2007)

Dne 19.1.2007 tragicky zahynul náš kolega Mgr. Ladislav Horký. Znali jsme ho jako pracovitého, poctivého a peèlivého uèitele, který ve stej-
ném duchu vychovával své žáky. Jeho vìdomosti velmi pøesahovaly rámec vìdomostí uèitele základní školy. Mladším kolegùm byl vždy ocho-
ten pomoci, s námi døíve narozenými rozebíral výchovné, pedagogické a další problémy, kterých je ve školství mnoho. Znal a miloval náš kraj,
poøádal exkurze nejen pro žáky, ale i pro uèitele. Legendární byly jeho exkurze do sbírek Národního muzea, které vždy peèlivì pøipravoval.
I po skonèení aktivní uèitelské dráhy se s námi stýkal a nadšenì nám vyprávìl, jak se vìnuje svému dalšímu koníèku - cestování a turistice. Vždy
nám pøinášel nìco nových poznatkù, a to jak o cestování po Èechách, tak i do zahranièí. Vždycky rád vzpomínal na to, co bylo, ale žil pro
budoucnost - pro své dìti a vnouèata a pro svou ženu, které byl vždy velkou oporou. Kolega Mgr. Ladislav Horký nám všem bude velmi chy-
bìt. Èest jeho památce.

PhDr. Zdenìk Košt´ál
øeditel ZŠ Øevnice
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ØEVNICE NA STARÝCH POHLEDNICÍCH - 38
Sochorova vila èp. 159
Architekt Eduard Sochor navrhl

a postavil vilu èp. 159 jako tøetí
v poøadí svých vil v Øevnicích.
Byla postavena kolem roku 1900
ve stylu secese. Stojí v dnešní
Sochorovì ulici v prùhledu ulice
J. Veselého, ze které je na ni dobøe
vidìt. V prùbìhu 20. století vilu
postupnì vlastnilo nìkolik majite-
lù, z nichž nìkteøí na ní provedli
stavební úpravy. První jsou známy
již v roce 1916 a uskuteènil je teh-
dejší majitel vily Augustin Kozlík.
Nejdelší dobu vilu vlastnil profe-
sor MUDr. Arnold Löwenstein
(uvádí se jako majitel v roce
1929), známý oèní lékaø v Praze 2

v Trojické ulici. Jeho rodina byla
majitelem ještì v roce 1971. Pro-
fesor Löwenstein nebyl pøíbuz-
ným Pavly Löwensteinové, pro-
vdané Blochové, majitelky vily
èp. 676 v Mníšecké ulici, dnešní
budovy øevnické mateøské školy.
Jde o shodu jmen.

Vila èp. 159 je zobrazena
na staré pohlednici øevnických vil,
která byla odeslána z Øevnic
do Prahy v èervenci 1907. 

I tato vila je dokladem existen-
ce zajímavých staveb v našem
mìstì.  

Kö

MODRÝ DOMEÈEK 
Stavba Modrého domeèku zdárnì pokraèuje a jeho koneèná vnìj-

ší  podoba je už jasnì  znát. Je položena støešní krytina a uzavøena
výtahová šachta. Nedávno byl dokonèen projekt  výtvarného
a barevného øešení interiéru vstupní èásti a kavárny. Myslíme si, že
celý tento prostor bude velmi originální a jedineèný, zároveò však
bude plnì funkèní. Jak by také ne, když jej navrhuje a vytváøí
sochaøka Ivana Junková spoleènì se studenty z ateliéru sochaøství
z Vysoké školy umìleckoprùmyslové v Praze. Návštìvníci se mají
urèitì na co tìšit!

Pro ty z vás, kteøí o projektu zatím neslyšeli, jen pøipomínáme, že jsme
na vybudování sociální firmy Modrý domeèek získali investièní dotaci
ze strukturálních fondù Evropské unie ve výši 18,5 mil Kè, což èiní 90%
celkových nákladù.

Dnes bychom vás chtìli více seznámit s koncepcí projektu sociální
firmy Modrý domeèek  a s èinnostmi a službami, které budeme  provo-
zovat. Celá koncepce projektu se logicky odvíjí od dlouhodobých cílù
obèanského sdružení Náruè, jimiž jsou integrace klientù do bìžného pro-
støedí, podpora jejich zamìstnanosti buï formou vytváøení chránìných
pracovních míst nebo podporovaného zamìstnávání na otevøeném trhu
práce.

Zamìstnanci  firmy budou vytipováni a vybíráni ve spolupráci  s obèanským sdružením Rytmus  v rámci jejich programu podporovaného
zamìstnávání. Dále budeme spolupracovat s Úøadem práce Praha - západ, který nám bude doporuèovat dlouhodobì nezamìstnané obèany se
zmìnìnou pracovní schopností. Klienti budou pracovat v „sociální firmì“, která bude mít statut chránìné dílny (což znamená, že zde pracuje
minimálnì 50% zamìstnancù se zmìnìnou pracovní schopností).

Èinnost firmy bude zamìøena na poskytování služeb pro veøejnost,
jako jsou služby mìstského a regionálního informaèního centra, služby
sociálního poradenství, kopírovací služby èi žehlení prádla. V kavárnì
budou klienti formou podporovaného zamìstnání pracovat pod dohle-
dem asistenta jako obsluhující. Bude zde volný pøístup na internet
a návštìvníci si budou moci pøi dobré kávì pøeèíst denní tisk a èasopisy.
Nezapomeneme ani na rodiny s dìtmi, kterým bude k dispozici hrací
koutek.

Prostory kavárny využijeme zároveò pro vzdìlávací a pøednáškové
akce a pro spolkovou èinnost. Spolupráci jsme již navázali s letopisec-
kou komisí a jaké jsou naše spoleèné plány se dozvíte v pøíštím èísle.

Vladimíra Hejmová a Zuzana Dudáková
Foto: Tomáš Hromádka



KUKULOVI A ØEVNICE
Pøed 140 lety, dne 2. 2. 1867, se narodil v Jièínì profesor MUDr. Otakar Kukula, slavný èeský

chirurg. Ke konci svého života (zemøel v roce 1925) zaèal jezdit do Øevnic a jeho syn i vnuk - oba
také Otakarové - v našem mìstì dlouhá léta žili.

Nedocenitelnou zásluhou profesora Kukuly je, že jako první ve støední Evropì jednoznaènì roz-
hodl, že zhnisaný zánìt slepého støeva (appendixu) je tøeba operovat. Již od prvního desetiletí 20.
století zachránil tímto svým pøístupem øadu nemocných, kteøí by bez operace byli odsouzeni
k smrti. Svùj názor musel ale Kukula prosadit i proti takovým kapacitám jako byl slavný èeský
internista profesor Josef Thomayer, který se stavìl proti operacím a na nemoc doporuèoval klid na
lùžku, led na bøicho a tekutou stravu.

Kukula byl žákem prvních profesorù chirurgie na èeské univerzitì v Praze - Viléma Weisse
a Karla Maydla. Pro nás je zajímavé, že profesor Maydl zemøel 1903 ve své vile v Dobøichovi-
cích. Otakar Kukula promoval v Praze v roce 1890 a již v roce 1901 se stal mimoøádným profe-
sorem chirurgie na Maydlovì klinice… Po Maydlovì smrti pøevzal ve vìku 36 let její vedení.
Kukula byl vysoký, statný, elegantní muž, neomezený vládce kliniky, ale jinak èlovìk dobromy-
slný, mecenáš mnohých, pøítel žen, náruživý lovec jelenù, ovšem nezøízený kuøák. Právì kouøení
spolu se stresovým povoláním chirurga se podílelo na vzniku jeho onemocnìní anginou pectoris.
Léèili ho slavní internisté profesoøi Syllaba a Pelnáø, zakázali mu kouøení a doporuèili léèbu v láz-
ních Jeseník. V roce 1925 na procházce v Jeseníku dostal srdeèní infarkt a zemøel v parku na laviè-
ce ve vìku 58 let.

Ke Kukulovým žákùm se øadí chirurg Arnold Jirásek, ortopéd Jan Zahradníèek a krèaø Vladi-
mír Hlaváèek. Kukula byl v letech 1924 - 1925 rektorem Karlovy univerzity. Na obr. è. 1 je jeho
rektorská fotografie.

Profesor Kukula mìl za manželku krásnou
Helenu, rozenou Stausovou. S ní mìl jediného
syna Otakara, narozeného 1899. Ten vystudoval
zemìdìlské a lesní inženýrství v Praze. Syn Ota-
kar zaèal jako první z rodiny jezdit do Øevnic za
svou pozdìjší manželkou, známou taneènicí
Ankou Èekanovou. Ing. Kukula žil pozdìji dlou-
há léta v Øevnicích a bydlel v Mírové ulici
ve vile èp. 222. Zúèastòoval se hojnì spolkového
života - byl mj. èlenem Okrašlovacího spolku,
LTC Øevnice, divadelních ochotníkù a øevnické-
ho Sokola. Na obr. è. 2 z roku 1947 je v sokol-
ském prùvodu v první øadì druhý zleva. Bohužel
i on byl náruživým kuøákem a zemøel na zhoub-
né onemocnìní plic v roce 1958.

Ing. Kukula mìl s Ankou Èekanovou dvì dìti: syna Otakara, v Øevnicích všeobecnì známé-
ho jménem Karyk, a dceru Anku, provdanou Vacíøovou. Oba v Øevnicích žili od dìtství, nav-
štìvovali øevnickou školu a pozdìji zde založili své rodiny. Karyk mìl mnoho zájmù, z nichž
snad nejvýraznìjší bylo jeho pùsobení v divadelním spolku øevnických ochotníkù. Z této jeho
èinnosti uvádím na obr. è. 3 Kukulu v jedné ze svých rolí v Lesním divadle v roce 1979. Po roce
1990 se oba sourozenci stali štìdrými sponzory øady øevnických institucí a spolkù. Rodinì
Kukulovì vdìèíme i za pomoc pøi obnovì Zámeèku. Otakar Kukula nejmladší zemøel pøedèas-
nì 10. ledna 2001 ve vìku nedožitých 70 let. Jeho sestra žije dosud mezi námi.

Kö
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Významné øevnické osobnosti

VÝZVA
Letopisecká komise pøi Radì mìsta Øevnice stejnì jako v minulých letech sbírá informace

o událostech v našem mìstì, které byly zaznamenány v prùbìhu roku 2006. Tyto údaje jsou
pravidelnì zpracovávány pro zápisy do øevnické kroniky.  Žádáme proto pracovníky všech
øevnických orgánù, institucí a spolkù, pokud tak ještì neuèinili, aby zpracovali své zprávy
o èinnosti za rok 2006 a laskavì je poslali èi pøedali na MìKS nebo èlenùm Letopisecké komi-
se. Dìkujeme všem pøedem za spolupráci pøi tvorbì øevnické historie. 

Letopisecká komise

1

2

3



JAKÁ BUDE BUDOUCNOST SKLÁDKY?

Poslední týdny probíhá - bohužel zcela neveøejná - diskuze na téma
budoucnosti øevnické skládky. Na jaøe minulého roku byl názor zastupi-
telstva  pøesvìdèivì ve prospìch jejího uzavøení  a tento názor pøetrvá-
val až do podzimu. Aè se do této doby neobjevily žádné skuteènosti,
které by si vyžádaly zmìnu, hovoøí se náhle stále intenzivnìji o pokra-
èování  ukládání odpadu a dokonce o výrazném rozšíøení úložných
kapacit, a to o více než 50%.

Argumentace pro rozšiøování je založena zejména na ekonomických
ukazatelích, které ve zkratce podtrhují zisky pro mìsto a naopak velké
ztráty spojené s uzavøením a zakonzervováním skládky, které by mìly
dosáhnout èástky pøes 17,6 mil. Kè. Zde je však nutno pøipomenout, že
existuje studie, která pøi zapoèítání ziskù skládky v období od èervna
2006, kdy se mìsto Øevnice stalo majoritním vlastníkem skládky,
do èervna 2007, kdy by mìlo dojít k jejímu uzavøení, poèítá naopak ze
ziskem cca 4 mil. Kè (a velmi pravdìpodobnì i vyšším). Nejsem eko-
nomem - alespoò ne diplomovaným, ale závìry této studie jsou pro mne
velmi pøesvìdèivé.

Pominu-li ale ekonomickou stránku vìci, by• je jistì velmi dùležitá,
musím myslet i v dalších souvislostech - a ty mluví jasnì pro ukonèení
provozu skládky v nejbližším možném èasovém horizontu. Tedy nikoliv
v horizontu rokù, ale mìsícù.

„Naše“ skládka sice není úložištìm primárnì jedovatého nebo radio-
aktivního odpadu, ale mám za to, že  dùvodù k obavám je dost a dost.
Na 200 tisíc kubických metrù smìsného odpadu znamená nepøetržitou
tvorbu koktejlu  neznámé toxicity. Užívá-li pacient - abych mluvila
ze svého oboru - více lékù najednou, nelze již jasnì definovat, jak se
budou vzájemnì ovlivòovat a co tedy bude pøedvídatelným výsledným
efektem léèby. V pøípadì skládky to však nejsou jednotlivé složky, ale
je jich mnoho set, resp.tisíc. Ani nejdokonalejší matematický model
nám nedá odpovìï na otázku, co se skrývá v nitru úložištì. Malou nápo-
vìdou mùže být  silnì páchnoucí smìs plynù v jeho okolí. Kdo pravi-
delnì chodí  tímto smìrem tak jako já, jistì již zaznamenal dvì podstat-
né vìci. Intenzita zápachu a jeho agresivita je èím dál tím vìtší a tento
zápach je také znatelný ve stále vìtší vzdálenosti od skládky. Papíry
a zejména kusy  kontaminovaného igelitu, které ze skládky pøi vìtru
odlétají, lze najít stovky metrù daleko. Pokud vyjdeme do kopcù nad
mìsto, z mnoha úhlù je právì skládka první „dominantou“, která padne
do oka. Dokonce když pøilétáte ku Praze letadlem, pøi pohledu dolù
zaregistrujete døíve skládku než hrad Karlštejn.

Zápach, esteticky degradovaná krajina, velmi pravdìpodobná zdra-
votní rizika, snížení atraktivity oblasti pro turisty a zájemce o stavební
parcely… nejsou toto dostateèné argumenty? 

Doufejme tedy, že zvítìzí hlas rozumu a citu pro tento kraj
a v budoucnu nebudou Øevnice popisované v encyklopedii Èeské
republiky  jen malým mìsteèkem na okraji velké skládky.                      

MUDr. Helena Fuchsová

POLITICKO-EKONOMICKÁ ANALÝZA
ØEVNICKÉ SKLÁDKY

Skládka pøedstavuje enormní ekologickou zátìž pro lokalitu Øevnice,
která se zatím charakterizuje jako klidová zóna pro bydlení a rekreaci.
Skládka na kopci, pøímo na vìtrné hùrce nad mìstem, v tìsné blízkosti
vodoteèe a turistické stezky spojující Øevnice s obcí Halouny a brdský-
mi lesy je dokonalý zdroj problémù. Turistická stezka bývala hojnì vyu-
žívána pìšími turisty, cyklisty, v zimì bìžkaøi, ovšem nyní ji silný jedo-

vatý zápach a velké množství volnì ložených odpadkù zmìnily na stez-
ku hrùzy. A jedovatý zápach se šíøí, obtìžuje nejen turisty a lesní zvìø,
ale je už i v našem mìstì a v obci Halouny. Takže rozšíøení skládky
všichni významnì pocítíme!

Ekonomické ztráty
1. Právní normy EU zavádìjí neustále tvrdší podmínky pro provoz

a správu odpadového hospodáøství, ty budou zvyšovat finanèní nároky
jak na stranì provozovatele, tak i mìsta. Pøipoèteme-li k tomu vstupní
uvažovaný úvìr ve výši 41 miliónù, lze z toho odvodit, že jakmile se teï
skládka rozšíøí, nikdy neskonèí. Finanèní závazky roztoèí kolotoè otví-
rání dalších kazet, a protože okolní zemìdìlské pozemky budou stejnì
znehodnoceny, budou nevhodné i pro senáž, tak proè tam nenacpat
netøídìný odpad.

2. Ekonomické ztráty ve formì ušlých daòových ziskù z obyvatel,
kteøí by se bez existence skládky do lokality Øevnic trvale pøistìhovali,
a nebo obyvatel, kteøí se z dùvodu existence skládky mohou z lokality
odstìhovat. Úmysl navézt za tøi a pùl roku 200 000 m3 odpadu k již stá-
vající hoøe je šokující. To bude lidovì øeèeno masakr. Teï tam nahoøe
leží 363 000 m3 odpadu. Jak dlouho se navážel? Vzpomeòte si na dobu
po povodni, kdy Øevnicemi projíždìl jeden náklaïák za druhým. Ale
byla to výjimeèná situace, kterou každý chápal, a navíc nám obèanùm
svitla nadìje, že se vedení mìsta ujmou lidé, kteøí s touhle nehoráznos-
tí skoncují. A teï?

3. Odpornost páchnoucí krajiny ovìnèené igelity odradí i ten zbytek
otrlých turistù a z toho vyplynou další ekonomické ztráty pøedevším pro
obec Halouny, která žije pouze z turistù a rekreantù.

4. Takže peníze z uloženého odpadu, které plynou do øevnického roz-
poètu, nebudou staèit ani na kompenzaci škod. 

Politické ztráty
1. Skládka je ekologickým i kulturním zatížením krajiny dlouhodo-

bého rázu, z toho vyplývá „pomníkový efekt“, tzn. ODS a pøedevším
sdružení Naše Øevnice budou i ve vzdálené budoucnosti obviòovány z
poškozování obce, krajiny a z nedodržení pøedvolebních slibù. Dùsled-
kem s nejvìtší pravdìpodobností bude špatná pøedvolební pozice. 

2. Zhoršení vztahù s okolními obcemi,  hlavnì s obcí Halouny. K pro-
blémùm nedošlo, myslím si, jen díky tomu, že starosta obce je zároveò
zamìstnancem MìÚ. 

3. Nástup pøedsedy Strany zelených do èela resortu životního prostøe-
dí bude znamenat vìtší dùraz na ekologickou ochranu krajiny a boj proti
skládkování netøídìného odpadu. 

Uvìdomujeme si, že ukonèení provozu skládky pøedstavuje ekono-
micky nároèný krok. Avšak jeho úspìšné zvládnutí pøináší výrazné
benefity pro obec. 

Ekologické - èisté prostøedí pro bydlení, pro zdravý život.
Kulturní - zachování atraktivního rázu krajiny.
Ekonomické - zvýšení turistického ruchu a možnost dalšího využití

jinak nevyužitelných pozemkù v tìsném okolí skládky. K tomu slouží
dotaèní tituly dokonce tøí ministerstev.

Zvolení správných dotaèních titulù vyluèuje konkurz èi úplnì uzavøe-
ní areálu EKOSu , naopak umožòuje  monitorování skládky bez nutnos-
ti navážet další odpad. 

Politické - vedoucí pøedstavitelé mìsta prokáží schopnost konstruk-
tivnì øešit problémy obce a stanou se hrdiny své doby. 

Jiøina Cvancigerová
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Z DOPISÙ: TÉMA SKLÁDKA
Redakce èasopisu Ruch vítá a ráda zveøejòuje názory obèanù k dìní v našem mìstì. Výjimkou není ani téma, které hýbe øevnickou komunální

politikou již témìø deset let - skládka EKOS. Ètenáøùm pøipomínáme dávné redakèní pravidlo platné v podobných diskusích, že podepsané
pøíspìvky vyjadøují osobní stanoviska pisatelù. 
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STUDIO OBKLADU A DLAŽEB
Hana Bílová            www.sod-cernosice.cz
Husova 773             e-mail: info@sod-cernosice.cz
Èernošice - Vráž

Tel. 251 512 437, 604 559 289

Nabízíme:
Veškerý sortiment zboží Lasselsberger (Rako, Horní Bøíza, Chlumèany)
Obklady a dlažby Španìlsko
Obklady a dlažby UNITED COLORS OF BENETTON
Mramory a žuly
Silikony, tmely, PU pìny
Spárovací hmoty
Lepidla 
Keramické dekorace - ruèní práce
Obkladové pásky KLINKER
Plovoucí podlahy PARADOR

Otevøeno: Po - Pá   9,00 - 11,30 hod. 13,00 - 17,00 hod.
So          9,00 - 12,00 hod.
(Dle dohody možno i déle.)
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Foto Šplíchal - expresní minilab 
v Øevnicích nabízí

FOTOGRAFIE ZDARMA !!!
AKCE OD 27.12. DO 27.2.

- v tomto termínu Vám vìnujeme každou
druhou fotografii zdarma
- naše stálá akce „nový film zdarma“ stále
pokraèuje
- zpracováváme výhradnì na materiály
KODAK

v našich sbìrnách napø. „Švadlenka pí. Zárubové
Øevnice - námìstí“, ESO Market Lety nebo pøímo
na minilabu v Øevnicích, Lesní 247.

CENA INZERCE  V ROCE 2007           

Uvádíme základní velikosti a ceny platné pro objednávky
od 1. února 2007. Kompletní ceník zašleme zájemcùm elektronicky
na vyžádání.

1/1 strana  . . . .1760,- Kè
1/2 strany  . . . . .880,- Kè
1/4 strany  . . . . .440,- Kè
1/8 strany  . . . . .220,- Kè
Sleva za opakování stejného inzerátu minimálnì 3x za sebou 20%.
Uzávìrka inzerce pro následující èíslo je vždy uvedena v tiráži.

RRR

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.
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MASOPUST
V ØEVNICÍCH

Masopustem nazýváme dobu od Tøí králù do zaèátku období
velikonoèního pùstu. Pùvod má v dobì pøedkøes•anské a byl nej-
spíš spojován s oèekávaným pøíchodem jara. Odedávna se slaví
prùvody masek, karnevaly a plesy.

V Øevnicích mají masopustní oslavy dlouhou tradici. Prvním
dokladem pro toto tvrzení je zachovaná pozvánka na spoleèenský
bál v Øevnicích z 6. února 1848, která byla uveøejnìna v øevnic-
kém Almanachu v roce 2003 (obr. è. 1). Druhým dokladem je
pohlednicová fotografie z února 1914, na které je zachycen sokol-
ský maškarní prùvod pøed restaurací pana Štefana Na Vìtrovì
v Komenského ulici. Dnes je to restaurace U Jelínkù (obr. è. 2).
V místech dnešního Jelínkova obchodu a skladu byl kdysi vìtší

sál, který používali Sokolové, ale
také Dìlnická beseda Havlíèek, jak
je vidìt na desce vlevo
od vchodu. Mezi úèastníky maš-
karního prùvodu Sokolù v roce
1914 je na obrázku druhý zprava s
beranicí na hlavì František Høebík,
významný øevnický sokolský funk-
cionáø a pozdìjší starosta Øevnic,
otec starosty ÈOS JUDr. Antonína
Høebíka.

Tradice masopustního veselí
a plesù zùstává v Øevnicích zacho-
vána až do dnešních dnù.

Kö

Z OKOLÍ

Dobøichovice
11.února - nedìle 15 hod. ZŠ

Raisova ul. Malé Divadélko Praha
uvádí pohádku O Karkulce. 

18. února - nedìle od 17 hod.,
Fürstùv sál. Beseda a videopro-
jekce filmu s názvem „Jižní Ame-
rikou ani snadno, ani rychle“.

Diváci uvidí  Santiago de Chile,
ostrov tuèòákù, Národní park
Tores del Paine, vulkanické údolí
Baòos de Caulle a výstup na nej-
vyšší horu jižní i západní polo-
koule Aconcaguu 6959 m.n.m.
Skupinì cestovatelù se po tøech
týdnech podaøilo stanout na
vrcholu kontinentu. Pøedevším o
pocitech z tohoto výstupu je i
film, který bude promítat pan
Patoèka ze Zadní Tøebanì. 

ahr

11. bøezna - nedìle 15 hod. ZŠ
Raisova ul. Divadlo - Nešt´astný
šafáøùv dvoreèek. 

18. bøezna - nedìle 20 hod.
Fürstùv sál. Koncert ke dni svaté-
ho Patrika: skupina IRISH DEW. 

31. bøezna - sobota Jarní pøed-
velikonoèní trhy s Náruèí na
zámku. Doprovodný program -
živá hudba, pletení košíkù aj.  

ahr

Kino Mníšek
10. února *  POTOMCI LIDÍ

(Velká Británie-USA-Japonsko)
Od 15 let.

17. února  *  ERAGON  (USA).
Od 16.00  a 18.00 hod. Širokoúh-
lý. Èeský dabing.

24. února * SKRYTÁ
IDENTITA (USA). Širokoúhlý.
Od 12 let.  

bal




