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CENA 5 KÈ

Mìsto vyhlásilo veøejnou sbírku na Sochorovu hrobku

Ochotníci uvedli v øevnickém kinì Pygmalion

V Zámeèku znìla pastýøská troubení



Z RADY
MÌSTA
Výsledek MŠ

Øeditelka Mateøské školy
Øevnice pøedložila ke schválení
hospodáøský výsledek mateøské
školy za rok 2006 a návrh jeho
pøerozdìlení do fondu odmìn
a rezervního fondu. Hospodáøský
výsledek MŠ Øevnice v roce 2006
skonèil s pøebytkem 111.340,17
Kè. Do fondu odmìn navrhuje
pøevést 20%, to je èástku 22.268,-
Kè. Do rezervního fondu navrhuje
pøevést 80%, to je èástku
89.072,17 Kè.

Rada mìsta výsledek hospo-
daøení Mateøské školy Øevnice
v loòském roce schválila.

Hasièi - užívání objektu
Rada mìsta uložila starostovi

zaslat dopis HZS Støedoèeského
kraje s dotazem, proè nelze øešit
užívání dohodnutých prostor stan-
ice jednotkou dobrovolných
hasièù vìcným bøemenem. V pøí-
padì, že dojde k dohodì  øešit
tento problém smlouvou
o výpùjèce, doporuèuje tuto
smlouvu podepsat souèasnì se
smlouvou darovací. V návrhu
smlouvy je tøeba doplnit právo
mìsta na zpìtný pøevod
darovaných pozemkù a objektù v
pøípadì, že HZS Støedoèeského
kraje pøestane tyto objekty využí-
vat v rámci èinnosti HZS, a toto
právo zapsat do katastru nemovi-
tostí jako právo vìcné. Dále
dohodnout s SDH podrobnosti a
podmínky užívání prostor v objek-
tu SDH tak, aby tyto podmínky
mohly být zaneseny do smlouvy
s HZS Støedoèeského kraje.

(z jednání Rady mìsta
19.3.2007)

Konkursní komise
Rada mìsta jmenovala

konkursní komisi pro konkurs na
funkci øeditele Základní umìlecké
školy Øevnice ve složení: Helena
Rytíøová, Mgr. Ludmila Chrous-
tová  - za zøizovatele ZUŠ
Øevnice, Dita Sýkorová - urèená
øeditelem KÚ Støedoèeského
kraje, Ludmila Plzáková -
odborník v oblasti státní správy,
organizace a øízení v oboru škol-
ství, Ivo Tamchyna - pedagogický
pracovník ZUŠ Øevnice, Mgr.
Miroslava Bøezinová - školní
inspektor Èeské školní inspekce.

Program zastupitelstva
Rada mìsta schválila zaøadit do

programu zasedání zastupitelstva
è. 4 body s názvy „Schválení
nového znìní zakladatelské listiny
spoleènosti Ekos Øevnice, spol.
s r.o.“, „Zrušení vyhlášky èíslo
7/1996, o èíslování domù
a znaèení ulic“ a „Schválení
návrhu vlajky mìsta“. Ing.
Zdráhal a Ing. Sudek informovali
o prùbìhu projednávání podkladù
v pracovní komisi. Podklady by
mìly sloužit  pro rozhodnutí o
další existenci skládky. 

Palackého námìstí
Pan Køivánek informoval

o prùbìhu schùzky s Ing. arch.
Pleskotem a dalšími zpracovateli
projektové dokumentace rekon-
strukce Palackého námìstí a ulic
Berounská a Opletalova. Projekt
je pøed dokonèením.

Informace starosty
Starosta informoval o realizaci

pøevodu obchodního podílu Ing.
Aleše Korostenského ve
spoleènosti Ekos Øevnice, spol.
s r.o. do majetku mìsta Øevnice,
èímž se mìsto stalo jediným
spoleèníkem ve spoleènosti. Dále
starosta informoval o návštìvì
francouzského mìsta Isdes, kam
byl pozván spoleènì se zástupci
obce Lužice u Hodonína. Mimo
jiné se zúèastnil i výstavy malíøe
Jaroslava Pecky, jehož manželka
je øevnickou rodaèkou. Pøed-
stavitelùm mìsta Isdes pøedal
propagaèní materiály o Øevnicích.

(z jednání Rady mìsta
2.4.2007)

Pøíspìvek na Majáles
Pro zajištìní zdárného prùbìhu

17. roèníku øevnického majálesu
schválila Rada mìsta dobrovol-
ným hasièùm zábor veøejného
prostranství na námìstí Krále
Jiøího z Podìbrad na místních
komunikacích v úseku od restau-
race U Rysù po vjezd
do železáøství pana Kudláèka dne
1. kvìtna 2007 v dobì od 6.00
do 14.00 hodin a poskytnutí
finanèního pøíspìvku 3.500,- Kè
na zajištìní hudby.

Znaèení domù a ulic
Rada mìsta schválila „Pravidla

pro provedení tabulek
k oznaèování domù a ulic.“ V roce
1996 schválilo Mìstské zastupitel-
stvo vyhlášku èíslo 7/1996 o
èíslování domù a znaèení ulic.
Tato vyhláška odporuje v dùsled-

ku pozdìjších novelizací zákonù
nyní platným právním pøedpisùm.
Rada mìsta proto schválila návrh
vyhlášky èíslo 1/2007 o zrušení
obecnì závazné vyhlášky èíslo
7/1996 a doporuèila Zastupitel-
stvu mìsta návrh vyhlášky
schválit.

Pøístupová
komunikace 

Pan J. D. který vlastní pozemky
v lokalitì Na Vrážce, žádá o souh-
las s výstavbou provizorní komu-
nikace na tìchto pozemcích.
K žádosti zaslala své stanovisko
Stavební komise. Na základì
stanoviska Stavební komise
a s ohledem na pøedchozí usnesení
Rady mìsta o dìlení pozemkù
a uvažované výstavbì na tìchto
pozemcích Rada mìsta žádost
zamítla.Pokud žadatel podá novou
žádost o výjimku ze stavební
uzávìry nejdøíve po schválení
konceptu Zmìny èíslo 2 územního
plánu sídelního útvaru Øevnice,
bude se Rada mìsta žádostí opìt
zabývat.

Pøevzetí budoucí komu-
nikace

Dva majitelé pozemkù mezi
ulicí V Luhu a žel. tratí navrhli
bezúplatný pøevod pozemkù pro
navrhovanou komunikaci do
majetku mìsta. Navrhovali též,
aby mìsto zajistilo koneèný
povrch komunikace (asfalt nebo
zámková dlažba). Rada mìsta
konstatovala, že navrhovaná
komunikace je slepá, úzká, bez
obratištì a neumožní øádný pøístup
k pøedmìtným pozemkùm ani
bezproblémovou údržbu, hlavnì
v zimních mìsících. Takovouto
komunikaci není vhodné vytvoøit,
a proto pøevzetí tìchto pozemkù
neschválila. Navíc v obdobných
pøípadech, kdy vytvoøení nové
komunikace je pouze v zájmu
individuálního stavebníka, není
dùvodné pøijetí komunikace bez
finálního povrchu do vlastnictví
mìsta, nebot´ dokonèení povrchù
komunikace vè. osvìtlení by
zatížilo rozpoèet mìsta. V dané
lokalitì urèené k zástavbì není
komunikaèní sít´ v územnì pláno-
vací dokumentaci øešena. Jakýko-
liv další postup pøi vytváøení veøe-
jných komunikací v daném pros-
toru pøedpokládá komplexní
øešení lokality. Pokud žadatelé
uvažují o stavbì rodinných domù
na pøedmìtných pozemcích, musí
být zajištìn pøímý pøístup k tìmto
pozemkùm na veøejnou komu-
nikaci  V Luhu. Vlastníci domù
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SLOVO
STAROSTY

Vážení obèané, vážení ètenáøi
našeho zpravodaje,

jarní poèasí
stále pokraèuje
atypicky, dub-
nové teploty se
p ø i b l í ž i l y
v r c h o l n é m u
létu, kvetou
stromy a keøe,
jaké obvykle kvetou až bìhem
mìsíce kvìtna. Znepokojující je
však srážkový deficit. Již více než
pùl roku jsme nezaznamenali
na našem území výraznìjší
srážky. Øevnický vodovodní sys-
tém prodìlává zatìžkávací
zkoušku, avšak díky dokonèené
celkové rekonstrukci a obnovì
zdrojù dokonèené v roce 2005
jsme zatím nezaznamenali výpad-
ky v zásobování ani nemuseli
vyhlašovat omezení v odbìru
vody. Pro zajímavost uvádím, že
souèasná  denní spotøeba se nyní
pohybuje kolem 800 m3 vody a o
sobotách a nedìlích dosahuje
1200 m3. 

V dubnu jsme mìli možnost
navštívit nìkolik, kulturních akcí.
Chtìl bych pøipomenout práci
øevnických ochotníkù, kteøí nastu-
dovali hru od G. B. Shawe Pyg-
malion. Je to velmi zdaøilé nastu-
dování a patøí jim všem
podìkování za odvedenou práci
pøi provedení v øevnickém kinì,
které naèas ožilo. Mimoøádným
zážitkem byl pro mne také koncert
mladých umìlcù 27. dubna
v Zámeèku, chtìl bych doporuèit
všem hudbymilovným návštìvu
všech dalších vystoupení.

V sobotu 2. èervna pojede
naším mìstem prùvod císaøe
Karla IV., který symbolicky
poveze korunovaèní klenoty
z Prahy na hrad Karlštejn. Prùvod
má do Øevnic dorazit ve 13 hodin.
A císaø se svým doprovodem zde
pobyde  cca pùl hodiny. Chtìl
bych touto cestou požádat všech-
ny naše spolkové organizace, aby
pøišli v širokém zastoupení pøiví-
tat císaøe a samozøejmì pozvat
všechny naše obèany
i návštìvníky na tuto mimoøádnou
akci, jejíž souèástí bude již
v Øevnicích tradièní košíkáøský
trh.

Pøeji všem krásné májové dny.
Miroslav Cvanciger
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budou vlastnit pozemky v trase
komunikace navržené žadateli.
Rada mìsta tímto ovšem nepøed-
jímá dovolenost a proveditelnost
takového øešení z pohledu staveb-
ního zákona (to bude vìcí pøíp.
územního øízení vedeného staveb-
ním úøadem).

Opìtné zamítnutí 
Majitel firmy PASU požádal

o vyjádøení ke stavbì služebního
bytu, kanceláøe a skladu na
pozemku è. parc. 212/3 v katas-
trálním území Øevnice.  Rada
mìsta na svém jednání 5.3.2007
neschválila stavbu služebního
bytu, kanceláøí a skladu na uve-
deném pozemku z toho dùvodu, že
nebyly splnìny limity využití
území daných Zmìnou èíslo
1 územního plánu sídelního útvaru
Øevnice. 

Rada mìsta nadále trvá na svém
rozhodnutí ze dne 5.3.2007
a neschválila stavbu služebního
bytu, kanceláøí a skladu
na pozemku è. parc. 212/3 ze ste-
jných dùvodù. 

Lesní divadlo
Divadelní soubor Øevnice

zaslal dopis, ve kterém žádá
o finanèní pomoc pøi realizaci
nìkterých nutných oprav a úprav
v Lesním divadle. Za prioritní
považují zhotovení nového oplo-
cení areálu Lesního divadla. Dále
žádají pro zajištìní bezpeènosti
divákù a hercù mimo jiné instalo-
vat osvìtlení hlavního vchodu
a schodištì do hledištì, rekon-
strukci scénického osvìtlení,
rozvodny a osvìtlovací kabiny
a zøízení samostatného WC pro
úèinkující. 

Rada mìsta vzala dopis
Divadelního souboru Øevnice na
vìdomí a konstatuje, že opravy
a údržba v Lesním divadle bude
provedena podle  schváleného
rozpoètu pro rok 2007. Výtìžek
z pronájmu Lesního divadla bude
rovnìž použit pro jeho údržbu
a opravy. 

Dìtské høištì
Ing. Sudek navrhl schválit

umístìní dìtského høištì do pros-
toru za Mìstským úøadem, tak jak
to navrhla Komise pro rozvoj
veøejných prostor, a vypsat veøej-
nou sbírku, která by byla použita
na spolufinancování výstavby dìt-
ského høištì.  

Rada mìsta se však nakonec
pøiklonila k návrhu pøedloženému
JUDr. Dudákem, že do doby, než
bude známa konkrétní podoba a

vybavení dìtského høištì a event.
financování dìtského høištì
v upraveném rozpoètu mìsta,
bude projednávání tohoto bodu
staženo z programu jednání. 

Žádost o odložení
platby

Mìstský úøad Øevnice opako-
vanì vyzval mìsto Dobøichovice
k uhrazení faktury èíslo 120/2003
na èástku 283.991,23 Kè za podíl
na úpravì spoleèného prameništì
vodovodu po povodni faktur-
ovaných firmou EKIS s.r.o.
a splatné 31.3.2004. Mìsto Dobøi-
chovice zaslalo dopis, ve kterém
oznamuje, že uvedená èástka byla
zahrnuta do rozpoètu mìsta
a z dùvodu nedostatku likvidních
prostøedkù žádá o posunutí ter-
mínu platby do konce roku 2007.

Rada mìsta vzala odpovìï
mìsta Dobøichovice na vìdomí,
ale vzhledem k dobì prodlení
s platbou trvala na okamžitém
zaplacení dlužné èástky, nebot´
není dùvod, aby finanèní situaci
mìsta Dobøichovice øešilo ke své
tíži mìsto Øevnice.

Bytový dùm
Zmìna výstavby bytového

domu v Komenského ulici
Rada mìsta schválila zmìny

v projektu bytového domu
v Komenského ulici  Spoleènost
Gepard Home s.r.o., nebot´ tyto
zmìny jsou v souladu s Územním
plánem sídelního útvaru Øevnice a
nejsou v rozporu se zájmy mìsta.

Svolání Zastupitelstva
mìsta

Pracovní skupina vydefinovala
data a informace, které je nutné
doplnit do podkladových mater-
iálù a požádala Ekos o jejich
zajištìní. 

Aby bylo možné podklady pro-
jednat pøed zasedáním Zastupitel-
stva mìsta, stanovila Rada mìsta
termín zasedání Zastupitelstva
mìsta na 21.5.2007.

(z jednání Rady mìsta ze dne
16.4.2007)

Poznámka redakce: Informace
z Rady mìsta zveøejòujeme
ve zkrácené a upravené podobì
z dùvodu dodržení pøimìøenosti
rozsahu zveøejòovaných osobních
údajù podle zákona è. 101/2000
Sb. o ochranì osobních údajù
v platném znìní. 

ZEPTALI JSME SE...
 starosty Miroslava Cvancigera, jakým zpùsobem bude mìsto

øešit otázku prostoru pøed nádražím? Existuje pøedstava o finální
podobì?

„Finální podoba øešení pøednádražního prostoru je zpracována
v námìtové  studii  AP Atelieru  v roce 2005. Tato studie byla schválena
zastupitelstvem v lednu 2006 jako ideový podklad potøebných realiza-
èních krokù rozvoje mìsta, vèetnì zpracování územnì plánovací doku-
mentace.

S øešením pøednádražního prostoru byly seznámeny i Èeské dráhy, se
kterými mìsto jedná od roku 2005 ve vìci získání pozemkù pro možnou
realizaci. Èeské dráhy s tímto øešením souhlasí a podporují jej.

Celá studie je umístìn na webových stránkách www.revnice.cz.“
 V jakém stádiu je projednávání Zmìny územního plánu sídel-

ního útvaru Øevnice? 
„Dne 30.1.2006 Zastupitelstvo mìsta schválilo materiál „Øevnice

architektonickourbanistický koncept lokalit Vrážka a Pod Lesem, 2005“
autorského týmu Ing. Arch. Petr Starèeviè a Mg.A. Petr Macek a uloži-
lo Radì mìsta pøipravit návrh zadání zmìny územního plánu mìsta
Øevnice respektující tuto studii.

Veøejné projednání návrhu zadání zmìny územního plánu èíslo 2,
kterou vypracovala Architektonická kanceláø KOLPRON s.r.o., probìh-
lo ve støedu 12. dubna 2006. K návrhu zadání se vyjadøovaly orgány
státní správy a dotèené organizace. Také každý obèan mohl uplatnit své
podnìty a pøipomínky písemnì do 5. kvìtna 2006.

Dne 9.10.2006 Zastupitelstvo mìsta schválilo Zadání zmìny èíslo
2 Územního plánu sídelního útvaru Øevnice.

Protože se sešlo velké množství rùzných podnìtù a pøipomínek, bylo
dohodnuto, že zpracovatel zmìny územního plánu zhotoví nìkolik vari-
ant rùzných øešení, ze kterých bude následnì vybráno Zastupitelstvem
mìsta jediné.

Na základì zmìny stavebního zákona platné od 1.1.2007 pøestal být
poøizovatelem zmìny územního plánu Mìstský úøad Øevnice, proto byl
požádán o poøízení Odbor územního plánování a stavebního øádu Mìst-
ského úøadu Èernošice, který tuto práci pøijal.

Veškeré podklady, to znamená vyjádøení orgánù státní správy
a dotèených organizací, podnìty a pøipomínky vlastníkù dotèených
pozemkù i ostatních obèanù vèetnì stávající výkresové dokumentace
Územního plánu sídelního útvaru Øevnice spolu s již schválenou zmìnou
èíslo 1, byly pøedány novému poøizovateli.

V souèasné dobì se dokonèuje výkresová dokumentace tak, aby bylo
možné v prùbìhu mìsíce èervna veøejnì projednat a následnì  Zastupi-
telstvem mìsta schválit Koncept zmìny èíslo 2 územního plánu. Ke kon-
ceptu rovnìž vyjadøují svoje stanoviska orgány státní správy, dotèené
organizace a veøejnost.  Na základì tìchto vyjádøení vypracuje Architek-
tonická kanceláø KOLPRON finální podobu Zmìny èíslo 2 Územního
plánu sídelního útvaru Øevnice, kterou podle pøedpokladù schválí Zas-
tupitelstvo mìsta na svém prosincovém jednání.“
 Proè byla pùvodnì plánovaná schùze zastupitelstva mìsta na

16.  dubna pøesunuta na jiný termín?
„Plánované  zasedání zastupitelstva bylo odloženo,aby bylo možné

doplnit informace a podklady potøebné pro rozhodování zastupitelù
ohlednì spoleènosti Ekos.“
 Bude se mìsto v budoucnu podílet na øešení neuspokojivého

stavu zaøízení lesního divadla, na který v nedávné dobì upozornil
Divadelní soubor Øevnice?

„Mìsto se musí chovat ke svému majetku jako øádný hospodáø, tudíž
i k Lesnímu divadlu. V roce 2005 jsme tam provedli celkovou rekon-
strukci sociálního zaøízení, mìli jsme podánu žádost o grant na celkové
øešení areálu Lesního divadla vèetnì kanalizace a zlepšení pøístupnosti
a možnosti parkování. Grant jsme však nezískali, budeme ale i nadále
hledat cesty, jak ho získat. Samozøejmì je vše závislé na míøe finanèní
spoluúèasti a  možnostech mìsta. Díky vybraným nájmùm provede
mìsto v letošním roce celkovou opravu oplocení, které je  opravdu
v havarijním stavu. Mìsto se podílí na øešení tohoto stavu a pøedpok-
ládám, že i v budoucnu bude ve spolupráci s našimi ochotníky
pokraèovat.“

thr 
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ROZŠÍØENÍ SKLÁDKY:
ANO - NE?

V posledních vydáních èasopisu Ruch jsme mìli možnost èíst èlánky
týkající se otázek kolem skládky Ekos v katastru našeho mìsta. Bohužel,
tyto èlánky vìtšinou jednostrannì rozvíjejí pouze   argumenty, které hov-
oøí proti rozšíøení skládky, a ty, které hovoøí pro, opomíjejí. Navíc se
pøíliš  nezmiòují o možných zpùsobech øešení problémù, kterými  nás
skládka obtìžuje. Pozorný ètenáø si však z nìkolika otištìných
rozhovorù s odborníky jistì  uvìdomil, že skládka Ekos má velmi dobré
zabezpeèení díky jílovému podloží, technickému øešení a pravidelným
odbìrùm vzorkù.  Nezabezpeèených a rizikových starých skládek je
v našem katastru nìkolik, ale o tìch se nemluví. Avšak tu, která je dle
nìkolika odborných expertiz zabezpeèená, máme v úmyslu zavøít.

Bohužel tìch, kteøí projeví snahu zjistit si všechny potøebné informa-
ce ke správnému koneènému rozhodnutí, není mnoho. Možná proto, že
není snadné tyto informace získávat. Šíøení fám a ukvapených kritik je
mezi námi proto dost.

Pokusím se postihnout v nìkolika bodech dùležitá pro a proti, která
jsou zvažována na misce vah pøed koneèným rozhodnutím.

Skuteènosti, které hovoøí pro rozšíøení o jednu etapu:
- dluh cca 5 - 8 mil. Kè pøi uzavøení v èervnu 2007 (bude upøesnìno

po ukonèení práce pracovní skupiny)
- okamžité škrty v rozpoètu mìsta (èást pøíjmù z poplatkù je bohužel

použita v rozpoètu mìsta) 
- stop investièním programùm se spoluúèastí mìsta (možnost gen-

erovat 250 - 400 mil. Kè)
- podstatné zvýšení nákladù na likvidaci odpadù v našem mìstì
- možnost vzniku èerných skládek
- plynulý pøechod ke kulturnìjšímu zpracování odpadù (tak, jak je

tomu u našich západních sousedù)

Skuteènosti, které hovoøí proti rozšíøení:
- úlety odpadu (konèí s finální rekultivací, ale v  pøípadì pokraèování

ukládky se zvažuje možnost umístìní záchytné sítì na horní èást zrekul-
tivované hromady, nyní je tato sít´ u základù hromady a  k výsypu
odpadu dochází vysoko nad sítí, proto létající odpad zcela nezachytí)

- skládkové plyny (ty bude stávající skládka generovat øadu let, ale
budeme-li na to mít, mùžeme je i využít)

- zmìnìná tváø krajiny (úzká a vysoká hromada poutá více pozornos-
ti než rozšíøená)

- snížení kvality turistické oblasti

Mìsto Øevnice se jako 100% vlastník Ekosu nyní nachází v úplnì jiné
situaci než v dobì, kdy vlastnilo pouze 35% podíl. Je tedy jen na nás zas-
tupitelích, jak s touto skuteèností naložíme. Jedná se o rozhodnutí, jestli
èinnost již existující skládky prodloužit o cca 5 let a mít možnost
vylepšit øevnickou infrastrukturu nebo skládku ukonèit okamžitì a hle-
dat finanèní prostøedky v mìstském rozpoètu, které zalepí vzniklý
deficit.

J. Beneš 

HLASOVÁNÍ BYLO
ODLOŽENO

Hlasování zastupitelstva o rozšíøení skládky bylo odloženo, ale vyøi-
zování povolení k rozšíøení skládky úspìšnì pokraèují dál. 

Jak jsme již øevnickou veøejnost informovali, souhlas k podání žádosti
o vydání Územního rozhodnutí k rozšíøení skládky byl dán, pozemky
sice nejsou zakoupeny, ale toto mùže ošetøit smlouva o smlouvì budoucí
a pokud se spojí øízení k územnímu rozhodnutí s øízením ke stavebnímu
povolení,  vše se i patøiènì urychlí. A èas opravdu není. Ptáme se
vedoucího skládky ing.
Èerného.
 Kolik tun odpadu se

ještì vejde na skládku?
„Teï vám to èíslo nemohu

øíct, nechci spekulovat, ale ve
støedu bude hotová zpráva
ing. Vodrlinda a budeme to
vìdìt pøesnì.“
 Zase další studie?

Kdo jí zadal?
„Novì vzniklá pracovní

skupina na posouzení vývoje
Ekosu. Toto pondìlí jsem byl
pozván na schùzku. Zúèastnili
se též jednatelé skládky, pan
Sudek, pan Velfl, Ing. Beneš
ml., pan Buchal.“
 Je pravda, že jste se dohodli s Radou mìsta, že se spojí øízení

k územnímu rozhodnutí s øízením ke stavebnímu povolení?
„Ano.“
 Stihne se otevøít VI. kazeta tak, aby  skládka nemusela

pøerušit provoz?
„Snad ano.“
 Pomohlo by pøípadné zvýšení vrcholu skládky páté kazety

k pøeklenutí doby než se vyøídí povolení a stavebnì pøipraví šestá
kazeta?

„Ano. A i proto byla zadána další studie, a to ke zvýšení tìlesa
V. etapy o cca 2 m, což pøedstavuje návoz cca 27 000 t odpadu. Pokud
studie prokáže, že je toto navýšení možné, termín nutnosti otevøení další
kazety se posune a získá se potøebný èas k vyøízení všech nezbytností.
Pravdou ale je, že se zvyšováním vrcholu skládky se rozšíøí okruh igeli-
tové ozdoby v okolí skládky. Mìlo by se  vzíti v úvahu i to, že každá studie
nìco stojí.“

Jak nám dále sdìlil vedoucí skládky ing. Èerný, je to už druhá studie.
První studie, kterou zhotovil Interprojekt odpady, s.r.o. neodhalila nic,
co by už nebylo ve studii ing. Vodrlinda z èervna minulého roku. Ale
zaplatí se za ní 53 550,-. Kè. A tato druhá studie, cca za 40 000,- Kè,
pokud prokáže, že lze vrchol V. etapy zvýšit o 2 m, sice oddálí rozšíøení
skládky, ale k nìmu stejnì dojde. Proè? Nutno podotknout, že legisla-
tivnì rozšíøení skládky nic nebrání a pøíslušné nadøízené orgány, jak nám
potvrdil pracovník MìÚ Èernošice - odboru životního prostøedí pan
Vlastimil Jansa,  žádnou zásadní stížnost z øad obyvatelstva Øevnic
neøešili. Ve Studii k rozšíøení skládky tuhých odpadu EKOS Øevnice
z ledna letošního roku se jasnì konstatuje výše nákladù na rozšíøení
skládky a výnosù. 

Pro úplnost, celkové náklady na rozšíøení skládky, tzn. pøíprava
území, hrubé terénní úpravy, zemní tìsnìní, fóliové tìsnìní, sbìrný drén
skládkového výluhu, povrchové odvodnìní, komunikace, oplocení, poøi-
zovací cena pozemku, odvod za vynìtí pozemku ze Zemìdìlského pùd-
ního fondu, ale i za projektové, prùzkumné a geodetické práce  èiní
26 973 500,- Kè. Celkový výnos z uložení 175 784 tun odpadu dosáhne
výše 143 598 750,-Kè, tzn. 

1) 14 721910,- Kè do rekultivaèní rezervy, kterou hlídá Krajský úøad
a uvolní jí provozovateli na základì proj. dokumentace pøíslušné etapy
rekultivace a stavebního povolení pouze pro úèely rekultivaèních prací, 
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2) 61200 000,-Kè poplatky
odvedené obci Øevnice. Tato
èástka je nezdanitelná a je
pøíjmem obce, v jejímž katastrál-
ním území skládka leží. Je to pøí-
jem, se kterým mùže obec volnì
nakládat.

3) 67 676 840,- Kè (bez DPH)
je hrubý pøíjem provozovatele
skládky. Z této èástky se hradí
provozní náklady, odpisy, úroky z
úvìrù.

A navíc v základních údajích
o skládce stojí: 

„Z geologického a hydrogeo-
logického hlediska lze lokalitu
hodnotit jako vhodnou. Území
není v pásmu ochrany vod ani
v místì pøírodních rezervací a
památek. Navrhované umístìní

stavby nevyvolá žádné další inves-
tice. Provoz rozšíøené skládky
bude zajištìn v návaznosti
na vybavení stávajícího
provozního areálu.“

Proti tomuto  zhodnocení  žádné
igelity zdobící okolní krajinu
neobstojí. Je to daò velkému
byznysu? 

Øevnice - brána do Brd
ovìnèená igelity

Je pøíjemné pøeèíst si
v  regionálním tisku, že Øevnice
jsou bránou do Brd. Ale jen pro ty,
kteøí tou pomyslnou bránou do
Brd neprošli. A jak se zdá, ani
autorka tohoto poznatku tou brá-
nou neprošla. Pomohli by speciál-
nì cvièení zamìstnanci na sbìr

igelitù? Kdybychom se vrátili o 17
let zpìt, taky by nebylo dùležité
jestli se skládka líbí nebo ne a
nejspíš by nám soudruzi zavedli
pracovní soboty pod heslem: Za
pøírodu krásnìjší! Škola by
soutìžila o nejvìtší sebraný igelit
a nástìnky na zdech by uvádìly
jména výhercù a také nejlepších
brigádníkù spolu s fotografií a
rudým karafiátem. Teï hold
máme tu demokracii, svobodu
slova, možnost volby a výsledek.
Komu se to nelíbí, at´ se odstìhu-
je. Je pravdou, že mnozí øevnièané
øíkají: „když už tam je, tak at´
vydìlává“. Ale velmi smutné je,
že ti ostatní nemìli ani možnost té
volby. Jak obèanská sdružení, tak
politické strany vìdìly o situaci

skládky a velikosti tohoto byznysu
už pøed volbami, jak dokazují ter-
míny objednávek studií. Jen
nenašly odvahu a odhodlání, aby
øekly pravdu a škoda, že ji
nenacházejí  doposud. Zatím stále
platí rozhodnutí minulého zastupi-
telstva o ukonèení provozu sklád-
ky. Proè se stále odkládá
hlasování zastupitelstva o
rozšíøení skládky? Vypadá to jak
partyzánská válka. Konají se
pøípravy na stavební øízení
k rozšíøení skládky a platí se stále
nové a nové studie.  Proè schází
odvaha k zásadnímu rozhodnutí,
za kterým si budou zastupitelé stát
a které také dokáží smysluplnì
obhájit? 

Jiøina Cvancigerová

VEØEJNÁ SBÍRKA NA OPRAVU
HROBKY ARCH. EDUARDA SOCHORA
Mìsto Øevnice získalo nedávno do svého vlastnictví hrobku význam-

ného øevnického obèana, architekta Eduarda Sochora. Architekt Sochor
zanechal v Øevnicích výraznou stopu, jeho realizacemi se naše mìsto
dodnes pyšní. Je však politováníhodné, v jak neutìšeném stavu se dnes
jeho hrobka nachází. 

Mìsto Øevnice vyhlásilo veøejnou sbírku podle zákona è. 117/2001
Sb. o veøejných sbírkách, jejíž výtìžek bude použit na opravu a údržbu
hrobky architekta Eduarda Sochora. Náklady na základní opravu hrobky
pøedstavují èástku kolem 200 000 Kè.

Byl bych rád, kdyby se náš vztah k architektu Sochorovi neprojevoval
pouze obdivem a uznáním jeho díla, ale aby byl vyjádøen i naším
finanèním pøíspìvkem do veøejné sbírky na opravu místa jeho posled-
ního odpoèinku. Vìøím, že to bude jen malá cena za pøíjemné každo-
denní pohledy, které nám skýtají Sochorovy stavby - fara, dominikánské
vily a kašna na námìstí, kostel, na jehož restaurování se podílel, vily v
Sochorovì a Sportovní ulici nebo Sochorovy rybníèky èi jezírka, jak jim
obvykle øíkáme, v lese nad Øevnicemi.

Mùžete-li, prosím pøispìjte svým finanèním darem na zvláštní úèet
veøejné sbírky èíslo 30189-388051399/0800, vedený u Èeské spoøitelny
a.s. Pøispìt mùžete též do zvláštních pokladnièek v prùbìhu rùzných kul-
turních, sportovních a spoleèenských akcí, které budou v Øevnicích
poøádány, nebo do pokladnièky umístìné na Mìstském úøadì.

S pøáním krásných kvìtnových dnù
Pavel Dudák

(radní, povìøený radou mìsta organizací veøejné sbírky na opravu
hrobky architekta Eduarda Sochora)

Z PRAHY DO ØEVNIC NEJLÉPE PØES
VŠENORY NEBO MNÍŠEK

Od úterý 24. dubna až do konce záøí je úplnì uzavøena Karlická ulice
v Radotínì, která je v souèasnosti hlavní dopravní tepnou spojující Prahu
s dolním Poberouním. Nutnost Karlickou uzavøít vyplynula z délky
opravovaného úseku a hlavnì technické nároènosti stavby všech sítí -
zahrnuje výstavbu splaškové a dešt´ové kanalizace, vedení kanaliza-
èních výtlakù, vodovodu a STL plynovodu. Uzavírka  po polovinách
(øízení dopravy semafory) by byla  podle projektantù nerealizovatelná,
výstavbu by prodloužila a zpùsobila dopravní kolaps v centru mìstské
èásti.   

Jak se rychle dostat z Radotína do Èernošic?
Nejrychlejším spojením Radotína a Èernošic je hromadná doprava -

vlaky a autobusové linky Pražské integrované dopravy (které využívají
panelovou cestu z ulice Na Rymáni). Individuální doprava je vedena
Zderazskou ulicí pøes Tøebotov, Kuchaø, Roblín a Solopisky do Èer-
nošic, v opaèném smìru osobní auta využívají opravenou spojku
z Roblína (Tùmùv mlýn) do Tøebotova, jež je zjednosmìrnìna. Vedle
této „základní objížïky“ jsou vedeny dálkové trasy pro odklonìní
co nejvìtšího poètu vozidel z centra Radotína. Trasa SEVER
z Pražského okruhu do Hlásné Tøebanì (Oøech - Kuchaø - Moøina), trasa
JIH po Strakonické a z Øitky do Øevnic a Hlásné Tøebanì, která je pro
øevnické obèany nejrychlejší.

thr

VÍME PROÈ TØÍDÍME?
Snad každý z nás si všiml barevných

kontejnerù, které se v poslední dobì
objevily vedle klasických popelnic na
odpady. Víme ale všichni, co
z odpadkù, které do tìchto speciálních

popelnic vyhodíme, vzniká a jak se zpracovávají? Víme, podle èeho
poznáme, kam který obal patøí? 

Na tyto a další otázky Vám budeme odpovídat dne 20. 5. od 9:00 do
14:00 hod. pøed Potravinami Nosek (ulice Komenského 880),
v Øevnicích. 

Do infostánku budete moci pøinést použité baterie a hliník.
Domù si budete moci odnést praktický letáèek se všemi potøebnými

informacemi ohlednì tøídìní odpadù. V infostánku si také budete moci
prohlédnout nìkteré výrobky, které po recyklaci odpadù vznikají.

Akci poøádá ZO ÈSOP 11/11 Zvoneèek z Vraného nad Vltavou pod
záštitou projektu Rozvoj sítì center EVVO.

ZO ÈSOP Zvoneèek
Pozn. redakce: K osobì Eduarda Sochora se vrátíme v pøíštím èísle.
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SPOLEÈENSKÁ RUBRIKA
 Dne 31.3.07 zemøela Ludmila Severová. V Øevnicích uèila

na základní škole asi 30 let. Lidé si ji pamatují jako energickou ženu,
která se škole nesmírnì vìnovala. Po odchodu do dùchodu ještì nìko-
likrát ve škole vypomáhala a pozdìji douèovala slabší žáky doma.

 Dne 3.5.2007 se dožívá 80 let naše milá spoluobèanka, operní
pìvkynì, paní Drahoslava Benešová - Královcová. V dobì své aktivní
pìvecké dráhy ztvárnila na prknech operních a koncertních pódií více
než šedesát hlavních rolí. Jako sólistka opery v oboru soprán zaèínala
v Ústí nad Labem, Olomouci, dále pùsobila v SND v Bratislavì, na
scénách ND v Praze, øadì evropských scén i na americkém kontinentì.
Vážíme si jí pro její neskonale skromnou a laskavou povahu. Pøejeme jí
dlouhá léta ve zdraví a spoleènosti jejích bližních.

LUDMILA VAÒKOVÁ - PAUKERTOVÁ
 Øevnická obèanka a významná osobnost souèasných Øevnic

Ludmila Vaòková - Paukertová se narodila  9. kvìtna 1927 v Praze.
V tìchto dnech se dožívá významného životního jubilea. Její jméno
máme všichni spojeno s autorstvím historických románù, ale také s jejím
mnohaletým pùsobením mezi øevnickými divadelníky. Na divadle se
uplatnila jako hereèka a pozdìji také jako režisérka. Její zprvu divadelní
a pozdìji spisovatelské aktivity jsou dlouholeté a tak rozsáhlé, že je
i ménì zasvìcený pozorovatel musí obdivovat. Svìdèí to i o její velké
dùkladnosti, se kterou se svým zájmùm vždy vìnovala.

Ludmila Vaòková se narodila v Praze. Její otec byl øeditelem Národ-
ní banky. Za II. svìtové války byl za heydrichiády zatèen a pozdìji
popraven nìmeckými okupanty. Z pøíkazu gestapa musela jeho rodina
opustit byt v Praze a Prahu vùbec a pøestìhovala se do Øevnic. Zde se
Ludmila Vaòková v roce 1955 provdala za akademického malíøe Josefa
Paukerta, porodila dvì dìti - dceru Ludmilu narozenou 1956 a syna Jana
narozeného 1957.V Øevnicích žije už více než 60 let.

Ludmila Vaòková maturovala v roce 1945 na smíchovském gymnáz-
iu a zaèala studovat sociologii a psychologii na Filozofické fakultì UK.
V roce 1948 byla z politických dùvodù ze školy vylouèena a univerzitu
mohla dostudovat až v letech 1968-71. Øadu let pracovala v rùzných

pražských nakladatelstvích. V letech 1973 - 77 pùsobila jako signalistka
na železnièní stanici Karlštejn. Posledních 30 let píše knihy. Jako autor-
ka používá své dívèí jméno. 

Dosud napsala 30 knih. Jsou to pøedevším oblíbené historické romány
z období 13. a 14. století, které se zabývají životem èeské spoleènosti za
posledních Pøemyslovcù a za Lucemburkù. Romány na sebe volnì
navazují. Nìkterá její pozdìjší díla se zamìøují na oblast science fiction.
Její poslední kniha Èas èarodìjù kombinuje historii s fantazií. Pro svou
práci musela autorka prostudovat mnoho historické literatury. Tam, kde
nenašla dost pramenù, domýšlí situace sama.

Divadelní èinnost Lídy Vaòkové je úzce spojena s øevnickými
divadelníky. Aèkoliv již jako dítì vystoupila pøed válkou na scénì Les-
ního divadla, její první známou rolí byla v roce 1944 Lída ve høe
V. Wernera Život je samý zázrak v režii Josefa Materny ( 1891-1960).
V roce 1945 hrála již po ukonèení války Hanièku v Jiráskovì Lucernì.
Od té doby vystupovala pravidelnì na øevnických jevištích, zejména
v Lesním divadle. Za témìø 40 let vytvoøila pøes 50 rolí. Jeden ze svých
nejlepších výkonù podala v roli Hippodamie ve Vrchlického antické
trilogii v letech 1951-3. Od roku 1955 se Lída Vaòková zaèala
v Øevnicích uplatòovat i jako divadelní režisérka. Èasto skloubila  vlast-
ní herecké vystupování s režijní prací. Tímto  zpùsobem se i rozlouèila
s aktivní èinností v Lesním divadle v roce 1982, kdy režírovala Shawùv
Pygmalion, v nìmž sama ztvárnila paní Higginsovou.

Dvìma fotografiemi si pøipomeneme herecká vystoupení Lídy
Vaòkové v Lesním divadle. 

První obrázek je z roku 1953, kde hraje Tonèu ve høe F. X. Svobody
Poslední muž. 

Na druhém obrázku z roku 1962 pøedstavuje Titanii, královnu elfù, v
Shakespearovì Snu noci svatojánské. V rolích elfù jsou její vlastní dìti,
vlevo Jan, vpravo Ludmila. Hru i sama režírovala.

K jejímu letošnímu významnému životnímu jubileu jí popøejme
dostatek zdraví a pohodu v její další spisovatelské èinnosti.

Kö

1

2
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Z KULTURY
Košíkáøský trh

Ètvrtý roèník košíkáøského trhu
se bude konat už 2. èervna. Ten-
tokrát ho jistì obohatí akce Støe-
doèeského kraje Prùvod Karla IV.
z Prahy na Karlštejn, o kterém jste
již byli informováni.

Dopoledne vystoupí divadelní
soubor Panoptikum Maxe Fische,
který kromì svých poulièních
tragikomických èísel nabídne
napø. rychlokurz provazo-
chodectví. 

Po poledni už dorazí královský
prùvod se svým vlastním pro-
gramem. Máme se tedy na co tìšit
a musíme doufat v dobré poèasí.   

Královský prùvod
Karla IV. 

V pátek a v sobotu 1.a 2. èervna
2007 se uskuteèní mimoøádná
akce pro všechny, které lákají his-
torické slavnosti, ukázky pùvod-
ních øemesel, rytíøské souboje,
legendární èeský muzikál, pro-
jížïka v povoze taženém koòmi
nebo jen procházka krásnou kraji-
nou. 

V pátek 1. èervna vyrazí
v poledne královský prùvod
z pražského Hradèanského
námìstí smìrem ke Karlštejnu,
v podveèerních hodinách dorazí
s nìkolika zastávkami v Praze
a Èernošicích do Dobøichovic, zde
pøenocuje, aby se druhý den,
v sobotu 2. èervna vydal pøes
Lety, Øevnice a Hlásnou Tøebaò
do Karlštejna, kde bude od rána
probíhat bohatý program pro veøe-
jnost a veèer bude na poèest
císaøe uspoøádáno divadelní pøed-
stavení muzikálu Noc na Karlšte-
jnì. Podrobné informace o pláno-
vané akci naleznete
na www.kralovskypruvod.cz.

Prùvod sleduje tento pøíbìh
Karel IV., z boží milosti císaø

øímský a král èeský, veze císaøské
korunovaèní klenoty, posvátné
symboly Svaté øíše øímské, zpìt na
hrad  Karlštejn. Klenoty byly uka-
zovány poutníkùm ze všech koutù
Evropy v kapli Božího tìla na
Dobytèím trhu v Novém Mìstì
pražském a nyní se vracejí do
bezpeèných zdí Karlštejna. Tam
budou opìt uloženy do oltáøe
Kaple sv. Køíže. 

Slavnostní prùvod velkého
císaøského dvora v èele s Karlem
IV. a jeho chotí císaøovnou
Eliškou se dne 1. èervna po ranní
pobožnosti vydá z Pražského

hradu. Odtud pak císaø po dva dny
poveze klenoty pøes starobylé vsi
Dobøichovice, Lety, Øevnice
a Hlásnou Tøebaò, v nichž bude
vždy uvítán rychtáøi a dalšími
pøedstaviteli obce. Pak se cesta
podél Berounky stoèí už k samot-
nému Karlštejnu. Tam císaøe
a jeho poèetnou družinu pøivítá
rychtáø spolu s purkrabím hradu,
kteøí jej obøadnì uctí chlebem
a solí i vínem z karlštejnských
strání. Karel IV. pak se svým
nejbližším dvorem a vzácnými
hosty vstoupí do hradu, aby uložil
klenoty do kaple ve Velké vìži.
V podhradí císaøské rezidence se
dvoøané, rytíøstvo i lid zúèastní
rytíøských her, turnajù, hodování,
zpìvù, tancù a dalších zábav.
Veèer vyvrcholí velkolepým
divadelním pøestavením slavné
hry Noc na Karlštejnì na louce
U køížku nad hradem. 

Historická akce se uskuteèní
pod záštitou hejtmana Støe-
doèeského kraje Ing. Petra Bendla
a primátora Hlavního mìsta Prahy
MUDr. Pavla Béma.

Program
Pátek 1. èervna 2007
Trasa prùvodu:  Pražský hrad -

Malá Strana - Karlùv most -
Staromìstské námìstí - Smíchov -
Radotín - Èernošice - Dobøi-
chovice.

Jednotlivá zastavení: Pražský
hrad: 11:00 zahájení akce,
požehnání klenotùm, setkání
císaøe Karla IV. s prezidentem
republiky Václavem Klausem,
pøehlídka Hradní stráže;
Staromìstské námìstí od 12:00
doprovodný historický program -
šermíøi, kejklíøi, chùdaøi…13:00
setkání císaøe s primátorem Prahy
a starostou Prahy 1; Radotín
v 17:00 pøípitek císaøe se starostou
Radotína; Èernošice od 16.00
doprovodný historický program -
šermíøi, dobová hudba, taneènice,
v 18:00 setkání císaøe se starostou
Èernošic; Dobøichovice v 19:30
setkání císaøe se starostou a mìst-
skou radou Dobøichovic

Sobota 2. èervna 2007
Trasa prùvodu: 
Dobøichovice - Lety - Øevnice -

Hlásná Tøebaò - Karlštejn. 
Jednotlivá zastavení: Dobøi-

chovice v 10.00 zahájení
doprovodného programu - šermíøi,
doboví muzikanti, taneèníci, 12.00
zaèátek prùvodu - pøipojit se mùže
kdokoliv, v dobovém kostýmu
i bez nìj; Lety ve12:30 pøípitek
císaøe se starostou Letù; 

Øevnice - ve 12:45 setkání
císaøe se starostou Øevnic
krátký program na poèest císaøe
k prùvodu se pøipojí delegace
Mníšku pod Brdy v èele se
starostou, celé dopoledne se na
øevnickém námìstí konají
košíkáøské trhy; Hlásná Tøebáò
ve 14:30 pøípitek se starostou
Hlásné Tøebanì; Karlštejn
na louce u mostu od 10.00 bohatý
historický program - šermíøi,
muzikanti, taneèníci, ukázky
výcviku dravcù, historické tržištì,
v 15:00 pøíjezd prùvodu do Kar-
lštejna, rytíøský turnaj na poèest
císaøe, setkání panovníka se
starostou Karlštejna, prùvod na
hrad, Karlštejn - hrad setkání
císaøe s kastelánem, pro-
gram na poèest císaøe, støedovìká
hostina, slavnostní ukládání
klenotù, Karlštejn, louka U
køížku ve 20:30 pøedstavení leg-
endárního muzikálu Noc na Kar-
lštejnì. 

Vzhledem k plánovaným
dopravním opatøením a omezené
parkovací kapacitì doporuèujeme
všem návštìvníkùm akce místo
dopravy automobilem využít
posílených železnièních spojù
nebo pìších a cyklotras uvedených
na www.kralovskypruvod.cz.

Marie Zemanová

Ještì k prùvodu
Karla IV.

Fakt, že 2. èervna projde naším
mìstem prùvod Karla IV.
s korunovaèními klenoty smìrem
na Karlštejn, je již všem znám. Je
však tøeba vìdìt, jaká role je
ve scénáøi celé akce pøisouzena
našemu mìstu a nám všem, jeho
obèanùm.

Budeme mít tu èest, že Jeho
císaøská milost v Øevnicích ses-
toupí z konì, milostivì pøijme
hold svých poddaných v èele se
starostou a radními a poté
vyslechne krátké vystoupení
Notièek. Svùj hold pøednese i
poselstvo z Mníšku
pod Brdy, které se právì v
Øevnicích k prùvodu pøipojí.

Obyvatelstvo Øevnic a zvláštì
pak èlenstvo nejrùznìjších spolkù
se žádá, by se císaøova uvítání
úèastnilo v co nejvìtším poètu,
patøiènì slavnostnì se pøi té
pøíležitosti odìlo a k témuž vedlo
i své dítky.

Nezbytná schùzka zástupcù
spolkù a sdružení k této události
se koná ve ètvrtek 10. kvìtna
v 17 hodin v Zámeèku.

VS
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Plesovou sezonu uzavøely NOTIÈKY
Posledního bøezna stavìl Lidový dùm v Øevnicích ve velkém sále

a pøilehlé vinárnì stoly pro neuvìøitelných dvìstìdvacet návštìvníkù
Hudebního plesu, který poøádala Dìtská lidová muzika Notièky.

Žlutá výzdoba z forsythií a
tulipánkù kolem všech stìn,
kterou opìt vytvoøila pí.
Zuzana Dudáková, hlásila
neodvolatelnì jaro.

Dìti z NOTIÈEK, t.j.velká
i malá muzika, rytmika a
pøípravka, složená z tìch nej-
menších zaèínajících capartù,
kterým vìnovala Lenka
Koláøová s Pavlínkou Petro-
vou všemožnou péèi, aby vše do plesu zvládly, byly  peèlivì pøipraveny
a  pøinesly všem hostùm v sále výbornou náladu od samého zaèátku.

Letošní ples zahájily Notièky prvním pøekvapením, kterým byla scéna
komediantù z Prodané nevìsty. S prùvodem kejklíøù,  komediantù,
baletek, pøišel i správný nefalšovaný principál v pruhovaném
námoønickém triku Mirka Smoly, Esmeralda Anièky Ledvinkové i šašek
Kristýnky Koláøové, která metala hvìzdy pøes celý sál. Roztomilé malé
baletky pøedvedly i "provaz" a nádherné,flitry posázené a kastanìtami
zvonící cikáneèky tanèily tak mistrovsky, že byste v nich ukáznìné
muzikanty  Notièek tìžko hledali.

Muziku Notièek, která hrála témìø do pùlnoci, støídal Taneèní orchestr
Karavel pod vedením kapelníka Pavla Marka, takže pøíznivci tance
o svou zábavu  na parketì nepøišli.

Velká a slavnostní  fanfára lesních rohù zaznìla v podání  èlenù Èeské
filharmonie a FOK, doplnìná Notièkami Míšou Macourkovou a Adélk-
ou Jodlovou a ohlásila tak louèení s dosavadní primáškou Kaèkou
Klailovou a její maminkou Emou Klailovou, která po celých deset let
peèlivì vedla kroniku souboru (stojí opravdu za pøeètení). 

A protože letošní ples Notièek se poprvé konal bez úèasti Tøehusku,
druhé pøekvapení dìtí byla právì vzpomínka na tuto poberounskou
kapelu. Zkušené taneèní páry zatanèily se správnì pohazovanými
kabelkami velký hit Tøehusku  Ku Praze uhání vlak za doprovodu
notièkové kapely, ve které  zpíval a hrál na harmoniku Boøek Ledvinka
coby Milda Frýdl, Pavlu Švédovou výbornì nahradila (dokonce i v jejích
zelených šatech) Krista Koláøová, nechybìla ani basa èi klarinet... Jak
pravil konferenciér veèera, redaktor ÈTK pan J. Flemr, dokonce i pøí-
tomný kapelník Tøehusku Míla Frýdl uronil slzu.

Tombola byla pøebohatá, lidé se radovali z témìø šestistovek nádh-
erných cen, ale ta nejhlavnìjší je èekala až pøi losování hlavní výhry.
Zájezd pro dvì osoby do Chorvatska vìnovala CK Adria Sun Radka
Tyla a Lucie Šarounové a velký dárkový koš daroval starosta Mníšku
pod Brdy P. Digrin.

Po pùlnoci zaèaly odcházet malé dìti s rodièi, ale zbytek sálu se bavil
až do ètyø do rána. Spontáním vyvrcholením veèera byly písnièky
Notièek, které si s celým souborem zazpívali bývalí èlenové Jirka
Nikodým, Filip Skala, Zlatka Hrubá, Klárka Macourková, Verunka a
Markéta Košatová,Tomáš Koláø. Ples se opìt velice vydaøil.

Rad

Notièky chystají vánoèní koncert s Hradišt´anem
Jen málokdo v tomto krásném jarním období myslí na Vánoce a zimu,

která nás pøibližnì za osm mìsícù èeká. Avšak pro muzikanty z Notièek
je právì nyní adventní èas
tématem èíslo jedna.
Notièky totiž èeká velký
vánoèní koncert s proslu-
lou cimbálovkou  Jiøího
Pavlici, Hradišt´anem.

„Naše spolupráce
vznikla tak trochu št´ast-
nou náhodou, pan Pavlica
nás sám vybídl, at´ ho
zkontaktujeme,“ prozradi-
la vedoucí dìtské muziky
Lenka Koláøová.

Døíve než se rozvinula
debata o tom, co by mìlo
být spoleèným projektem dìtské a dospìlé muziky, sešly se obì kapely
poèátkem prosince na velkém benefièním koncertì ve Španìlském sálu.
Po tomto vystoupení si muzikanti Notièek vysloužili od primáše
Hradišt´anu první pochvalu: „Hrají èistì, umí zahrát i tìžké vìci, navíc
z dìtí vyzaøuje radost a to je dost vzácné.“

Rozhodnutí, v jakém duchu se ponese spoleèné vystoupení, padlo až
v dubnu. „Nakonec jsem dospìl k tomu, že dìti se nejvíce hodí ke
koledám, k Vánocùm. I když jsem to od zaèátku kvùli naší velké
vytíženosti odmítal,“ øekl s úsmìvem Pavlica.

Notièky tedy v prosinci èeká jedno z nejvýznamnìjších vystoupení
v jejich historii. Troufám si tvrdit, že je to právì to NEJ. Koho by kdysi
pøed deseti lety, kdy Lenka Koláøová muziku založila, napadlo, že zrov-
na tihle muzikanti budou jednou stát na pódiu spoleènì s Hradišt´anem
a Jiøí Pavlica pro nì bude upravovat písnì? 

Notièky zahájí intenzivní pøípravu na letním soustøedìní, spoleèný
koncert se pak uskuteèní zkraje prosince v Praze v rámci festivalu
Zimohraní.

Pavla Petrová

Klíèek oslaví letos deset let
Dìtský taneèní folklorní soubor Klíèek oslaví letos deset let. Vznikl

právì pøed deseti lety pøi ZŠ Øevnice. V letošním roce jsme mohli mladé
taneèníky vidìt na Tøebaòském masopustu, plesu Klíèku (informovali
jsme v minulém èísle) nebo nejnovìji v øevnickém kinì, kde obstarali
pøedtanèení na hudbu z muzikálu My fair Lady v úvodu hry Pygmalion. 

V kvìtnu èleny Klíèku uvidíme na staroèeských Májích v Mníšku pod
Brdy (12. kvìtna) a v Èernošicích (19. kvìtna). Jak je na internetových
stránkách souboru uvedeno, na 15. záøí 2007 chystají oslavu 10. výroèí
v Lesním divadle. 

thr 

Dìtská lidová muzika Notièky vás srdeènì zve
na koncert primášky souboru:

13.5.2007 v 17.00 hodin
HOUSLOVÝ RECITÁL BARBORY KOLÁØOVÉ 

Zámeèek, Øevnice

vítìzka a laureátka øady Mezinárodních houslových soutìží
studentka Curtis Institute of Music v USA a konzervatoøe v Plzni
housle studuje u prof. Pavla Prantla, prof. Charlese Avshariana

a prof. Idy Kavafian
nìkolikrát obdržela stipendium na letní hudební škole Meadow-

mount  School of Music v USA , kde studovala mimo jiné i u svì-
toznámého houslisty Rugiera Ricciho

klavírní spolupráce: prof. Martina Maixnerová
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V Zámeèku znìla
pastýøská troubení

Sál Zámeèku se vpodveèer 15.
dubna 2007 zaplnil nadšenými
posluchaèi, kteøí obdivovali umìní
profesora Josefa Svejkovského,
který hrál na tradièní lidové
nástroje skladby pastýøských
troubení z území od Rokycan po
Hostomice. Skladby doprovodil
i zajímavým povídáním o historii
pastýøských troubení a vzpo-
mínkami na setkání s pastýøi i kro-
nikáøi v rámci své dlouholeté
sbìratelské práce. Pøednesené
skladby jsou souèástí CD
„Pastýøské vytrubování na Pod-
brdsku“,  které v tìchto dnech
vydává Etnologický ústav
Akademie vìd Èeské republiky.
O sbírce prof. Svejkovský øekl:
„Pastýøské vytrubování na Pod-
brdsku jsem rozdìlil na èást
o vytrubování pøi vyhánìní
a pasení dobytka a na štì-
droveèerní troubení. Všimnìte si,
že pastýøi jsou nezbytnými fig-
urkami všech betlémù.  Podle
evangelia sv. Lukáše to byli právì
oni, kterým jako první andìl zvìs-
toval, že se narodil Kristus Pán.

Na památku pøeslavné události se
pastýøské vytrubování tradovalo
až do poloviny minulého století.“

Josef Svejkovský, vynikající
trumpetista i skladatel, je
držitelem dvou Zlatých desek
(Trubka svobody a Hudba
pražských vìží) a zakladatel nìko-
lika orchestrù.

thr

Ochotníci zahájili
sezónu Pygmalionem
Po dva víkendy patøilo rozšíøené

jevištì kina v øevnické sokolovnì
divadelnímu souboru, který zde
provedl celkem šest pøedstavení
hry G. B. Shawa Pygmalion.
O tom, že všechna pøedstavení
mìla nadšený ohlas mezi øevnick-
ou veøejností, není sporu. Skvìlá
výprava, výkony hercù i propojení
s plátnem kina èiní s každého
podobného pøedstavení skvìlý
zážitek. Osudy kvìtináøky Lízy
Doolitlové a profesora fonetiky
Henry Higginse ochotníci zpraco-
vali v upravené verzi z roku 1982.
Režisér a herec Petr Øíha k uve-
dení hry v divadelním programu
dodal: „O Pygmalionu pøemýšlím

již dlouho, je to opìt hra pro
pobavení, nabízí hercùm skvìlé
role, ale vždy mì od inscenování
odradily poplatky za autorská
práva, která by náš soubor nemohl
zaplatit. Pøedloni však Pygmalion
uvedlo Národní divadlo, které tu
nejvìtší sumu dìdicùm zaplatilo,
a nám tak zbývají jen poplatky
DILII, což již snad unesem. Letos
tato možnost konèí, a tak je
nejvyšší èas a nadlouho poslední
možnost.“

Kdo Pygmalion nestaèil shléd-
nout, má ještì pøíležitost od 5. do
8. èervence 2007 na zámku
v Dobøichovicích. A jaká další
pøedstavení divadelníci pøipravu-
jí? 5. èervence 2007 bude mít
v Lesním divadle premiéru „Blbec
k veèeøi“ (režisér M. Kirov), 20.
èervence „Ženitba“ (režisérka A.
Èermáková)  a 17. srpna 2007
autorská hra M. Šmerglové
„Pìt + 1 divná zrzka.“ 

Tomáš Hromádka

Dìtský den
V pátek 1. èervna zaèíná v 15

hodin v prostoru pøed
Zámeèkem loutková pohádka
O kohoutkovi a slepièce
v podání Malého divadélka
Praha. Rostislav a Anna
Novákovi už v Øevnicích úèinko-
vali nìkolikrát, a tak víme, že
jejich pøedstavení jsou zdaøilá

a jejich výkony vždy navýsost
profesionální. A není to jistì jen
tím, že svùj rod odvozují pøímo od
legendárního Matìje Kopeckého.
Malí diváci si mohou po pohádce
vyzkoušet, jak se dá ilustrovat èer-
stvý zážitek køídami na cestièky
kolem kašny.

V pøípadì nepøíznì poèasí se
pohádka odehraje v sále a malovat
se bude na papír.

VS

Pozvánka do Jílového
Regionální muzeum v Jílovém

u Prahy nabízí až do 2. 9. výstavu
nazvanou S prádlem je to hraèka,
když je k ruce praèka. Muzeum je
otevøeno dennì od 10,00 do 17,00
hod., mimo pondìlí.

VS

Dagmar Renertová vys-
taví tapiserie

Známá øevnická výtvarnice
Dagmar Renertová bude vystavo-
vat svoje tapiserie od 22. kvìtna
do 1. èervna 2007 ve výstavní síni
mìstské èásti Prahy 5, Štefánikova
15 (naproti od kostela sv. Václa-
va). Otevøeno od pondìlí do pátku
od 14 do 18 hod.

thr

KULTURNÍ PØEHLED - KVÌTEN
1. 5. 9,00 Námìstí Majáles
6. 5. 17,00 Námìstí Setkání u pomníku

Pøipomenutí konce II. svìtové války
6. 5. 18,00 Kostel Slavoš Beroun

Koncert pìveckého sboru
16.5. 18,00 Sál Zámeèku Beseda s A. Vondrou a J. Oberfalzerem
19.5. 8,00   od Zámeèku Vlastivìdný zájezd - Jenštejn, Sychrov, Valeèov, Kost, 

Humprecht a zahradnictví Babièka (Zbraslav)
1. 6.     15,00   pøed Zámeèkem Den dìtí

Pohádka Malého divadélka a malování køídami
2. 6. Námìstí Námìstí Košíkáøský trh

Další roèník øemeslného trhu tentokrát obohacený
prùvodem Karla IV.
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Z MÌSTSKÉ KNIHOVNY
Knihy nakoupené v dubnu 

Dospìlí  
Beletrie: Gordon  -  Šaman, Tajemný diamant, Wood - Hra

osudu,Hoøké tajemství, Pamuk - Istanbul vzpomíná, Carriere  - Goyovy
pøízraky, Smith - Na život a na smrt, Coe - Pár trotlù, Procházková -
Beránek , Serno - Ranhojièova mise, Coelho  - Èarodìjka z Portobella,
Jedenáct minut 

Detektivka: Christie - Schùzka se smrtí, Rané pøípady Hercula Poiro-
ta

Romány pro ženy: Steel  - Muži na ženìní, Brown -Tuèné úterý,
Roberts - Èervená lilie, Tanec vìtru, Quinn - Neèekaná láska,  Wylie  -
Nebezpeèné kouzlo, Cartland  - Láska na vlnách

Nauèná: Brousek  - Sága rodu Brouskù, Kubal  - Válka o Irák, Breuer
- Neuvìøitelné pøíbìhy II. svìtové války 

Dìti
Dobrodružná:  Blyton  -  Záhada pavouèího domu,  Záhada zelené

rukavice, Shan - Krvavé chodby 3, Curley -  Strážci èasu 3., Friedrich
- Ètyøi a pùl kamaráda a skandál ve škole,  Dahl  - Jirkova zázraèná
medicína   

Ètení pro dívky: Wilson  - Lola Rose, Mlynowská -  Šprndy a košt´ata  
Malé dìti: Disney  - Hledá se Nemo,  Jacobsson -  Lotøík Petøík

PV

LETNÍ KURZY ANGLIÈTINY
V ØEVNICÍCH

 Po ètyøi pracovní týdny od 9.7. 2007 bude v øevnickém
Zámeèku znít angliètina. František Chlaò, organizátor a jeden z
vyuèujících nám pøiblížil, jak budou kurzy probíhat. Kdy se budou
kurzy konat a pro koho jsou urèeny?

„Kurzy probìhnou vždy
dopoledne od pondìlí do pátku, tj.
ètyøi vyuèovací hodiny dennì. Pro
dospìlé otevíráme dvì úrovnì,

mírnì a støednì pokroèilé s nejvýše osmi studenty ve skupinì. Úèastníci
však nejsou limitováni vìkem, jediným kritériem je jejich znalost
angliètiny. V ideálním pøípadì by každá skupina mìla lekce dva týdny,
tedy nejdøíve mírnì pokroèilí a od 23.7. støednì pokroèilí. Pokud by pøe-
važoval zájem pouze o jeden týden výuky, otevøeli bychom jednotýdenní
kurzy pro více skupin. Záleží na ohlasu veøejnosti. Výuka pro dìti (4-10
let) bude probíhat ve stejných èasech, èímž kurzy zpøístupníme i rodièùm
s malými dìtmi. Ty se jim pak o pøestávkách budou moci pochlubit
anglickými øíkankami nebo výkresy.“ 
 Mohl byste pøiblížit náplò kurzù?

„U dospìlých pùjde pøedevším o rozvíjení schopnosti aktivnì komu-
nikovat. Budeme tedy hlavnì mluvit a také poslouchat..Porozumìní
rodilému mluvèímu vìtšinou pøedstavuje nejvìtší problém. Mým cílem
však není jen to, aby se studenti "nìjak vyjádøili", ale aby se nauèili
vyjadøovat správnì. Zvládnutí gramatiky tedy pøedstavuje nedílnou
souèást výuky. Abychom bìhem lekcí vyšetøili co možná nejvíce èasu na
aktivity vyžadující odborné vedení, vytvoøil jsem desítky èesko-anglick-
ých vìt na procvièování gramatiky (ke stažení na webu), takže u zod-
povìdných studentù staèí bìhem výuky jen zkontrolovat domácí pøípravu
a hodiny pak vìnovat živé komunikaci, poslechu a výslovnosti. Kurzy
tedy budou probíhat dopoledne, nicménì studenti dostanou svùj náklad
i na zbytek dne. 

Co se týèe dìtí, neklademe si samozøejmì ambice, aby bìhem nìkoli-
ka dní zaèaly mluvit anglicky. Pro dìti v raném vìku je nejdùležitìjší,
aby se pro danou látku nadchly, takže naším hlavním cílem bude, aby si
s angliètinou užily spousty zábavy. Dìti se nauèí pojmenovat zvíøátka,
barvy, nejzákladnìjší fráze a slovíèka, to vše samozøejmì hravou for-
mou. Nebudou chybìt øíkanky, písnièky s klavírem, dìti shlédnou na CD
pøevedenou pohádku o stateèné myšce, atd. Abychom jim dopoledne co
nejvíce zpestøili, rozhodli jsme se zapojit do hodin i výtvarnou èinnost.
Dva z uèitelù, mají kromì plynné angliètiny i výtvarné vzdìlání.“

 Máte již s podobnými kurzy zkušenosti?
„Mám za sebou celkem 16 týdnù intenzivních kurzù angliètiny pro

Výzkumný ústav rostlinné výroby v Ruzyni, kde vedu také pravidelnou
výuku bìhem roku. Pro dìti jsme podobnou akci ještì nepoøádali, i když
zkušenost s výukou angliètiny i výtvarné výchovy pro dìti máme.
Vymyslet program, který dìti zabaví i mnohému nauèí, jistì pøedstavuje
velikou výzvu a vyžaduje hodnì pøemýšlení a pøíprav. Vìøíme, že se nám
to povede a že na tuto zkušenost budeme moct navázat i v pøíštích
letech.“

A kde se mohou zájemci pøihlásit?
„Na www.jazykvhrsti.cz najdete všechny podrobné informace, vèetnì

referencí, profilù vyuèujících a pøihlášky. Dospìlí vyplní také rozøazo-
vací test a spolu s pøihláškou jej elektronicky odešlou. "Papírovou" pøih-
lášku a test spoleènì se základními informacemi si lze vyzvednout
i v MìKS u paní Staré a poté poslat klasickou poštou.“

red

REKONSTRUKCE MODRÉHO
DOMEÈKU JDE DO FINIŠE

V kvìtnu by mìla probìhnout kolaudace Modrého domeèku, a proto
bychom vás dnes rádi blíže seznámili se službami, které v domeèku
chceme provozovat, a s novými pracovními místy, která budou novì
vytvoøena. V souèasné dobì podáváme žádost na Úøad práce Praha -
západ o zøízení chránìné dílny, jejíž  èinnost bude zamìøena na posky-
tování služeb pro obyvatele Øevnic a okolí. 

Chránìná dílna Modrý domeèek v Øevnicích bude vyèlenìna
v rámci OS Náruè jako samostatná jednotka volnì navazující na již 5 let
fungující denní stacionáø v Dobøichovicích.  Naši klienti,   mentálnì, fyz-
icky i  kombinovanì postižení lidé,  po dokonèení povinné školní
docházky (tj. nejpozdìji ve 20 letech) obtížnì hledají zamìstnání , nej-
sou schopni pracovat na bìžném trhu práce, a z tohoto dùvodu zùstáva-
jí doma. Z potøeby pomoci tìmto lidem a dalším obèanùm ze znevýhod-
nìných skupin obyvatelstva našeho regionu  vznikl projekt Modrý
domeèek. 

Bude zde provozována kavárna, kopírovací služby, úklidové služby  a
žehlení prádla pro veøejnost. V kavárnì   budou pracovat klienti formou
podporovaného zamìstnání pod dohledem asistenta. Interiér kavárny
navrhovali odborníci z Vysoké školy umìleckoprùmyslové, bude se zde
podávat vynikající káva Alfredo, èerstvé peèivo a k dispozici dáme zdar-
ma denní tisk a èasopisy. Zároveò zde bude i veøejný pøístup k internetu
a prostory  pro vzdìlávací a pøednáškové akce. Pro matky s dìtmi bude
k dispozici dìtský koutek. Návštìvníci mohou také využít služeb infor-
maèního centra a sociálního poradenství. Do všech prostor zaøízení je
bezbariérový pøístup. Právì je dokonèován asi první výtah v Øevnicích.
V chránìné dílnì uzavøeme pracovní smlouvu pouze s osobami zdravot-
nì znevýhodnìnými a s  osobami se zdravotním postižením. Ostatní
budou pracovat na dohodu o pracovní  èinnosti. Tìšíme se samozøejmì i
na dobrovolníky a na studenty. 

V. Hejmová
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ØEVNICE NA STARÝCH POHLEDNICÍCH - 41
Východní èást Øevnic

Na pøedkládané pohlednici Øevnic, odeslané z Øevnic do
Prahy v bøeznu roku 1939, je zachycena východní èást naše-
ho mìsta. Pohled je orientován smìrem severním. Jeho støe-
dem prochází zleva doprava dnešní Tyršova ulice, která se
køižuje s dnešní ulicí Máchovou. Na obrázku je
patrná tehdejší ještì velmi øídká zástavba této oblasti. Ve støe-
du pohledu vlevo dominuje vila èp. 652, kterou v roce 1937
postavili manželé Jan a Jarmila Hecklovi z Prahy. Jan Heckl
byl výborným varhaníkem, který hrával v øevnickém kostele.
Vpravo od této stavby jsou za sebou vidìt dvì vily. Vpøedu je
vila èp. 659, èásteènì obehnaná lešením, kterou postavil v roce
1938 JUDr. František Hanna, vrchní soudní rada v. v. Za touto
vilou vyènívá èásteènì ukrytá horní døevìná èást vily èp. 651,
kterou v roce 1937 stavìl MUDr. Arnošt Schmidt, zubní lékaø
z Prahy. Za ulicí Tyršovou je - z našeho pohledu -ve støedu
obrázku vila èp. 403, která patøila pùvodnì Klementu Adamcovi, a dále vpravo vila èp. 404 manželù Pollakových. Vlevo od vily èp. 652 je pøes ulici
dùm èp. 208, jehož stavebníkem byl v roce 1903 Jan Burda, a vpravo od ní - skryt za stromy - je dùm èp. 209, který postavil v letech 1903-4 Alois
Dvoøáèek. V pozadí pohlednice za øekou Berounkou je v oblasti Letù zøejmá tehdy ještì velmi øídká zástavba v sousední obci. Kö

MARIE TEREZIE
Letošního roku, konkrétnì 13. kvìtna,

uplyne 290 let od narození významné èeské
panovnice Marie Terezie. Její vláda vyplòuje
pomìrnì dlouhé období ohranièené léty 1740
- 1780, v nìmž se musela èasto potýkat
s øadou složitých problémù. 

Vzhledem k tomu, že její otec, císaø Karel
VI., byl posledním mužským pøíslušníkem
habsburské dynastie a øada evropských státù

odmítla uznat pragmatickou sankci z r. 1713 (zajišt´ující nástupnictví
v ženské linii rodu), vypukly záhy po nástupu Marie Terezie na trùn
„války o dìdictví rakouské“. S podporou Británie se mladièké královnì
podaøilo až na ztrátu èásti italských držav a Slezska uhájit celistvost øíše.
Za úèelem znovuzískání hospodáøsky významného Slezska byla v l.
1756 - 1763 vedena s Pruskem „válka sedmiletá“, jež v pøípadì tìchto
dvou soupeøù skonèila v podstatì remízou potvrzující pøedcházející stav.
Války ovšem na druhé stranì pøedznamenaly i èetné reformy. První
z nich se týkaly armády: Pro všechny muže byla zavedena povinná
vojenská služba, jednotný výcvik a velení, výchova dùstojníkù probíha-
la na novì založených vojenských akademiích. 

Vzhledem k tomu, že administrativní moc stavù, zejména vyšší
šlechty, byla èasto pøekážkou reforem státního organismu, provedla
Marie Terezie dalekosáhlou reformu státní správy: Slouèila nejvyšší
úøady èeských a rakouských zemí a podøídila je své pøímé kontrole, ste-
jnì tak jako všechny jim podøízené nižší instituce; zde vedle pøíslušníkù
privilegovaných vrstev nacházelo uplatnìní i úøednictvo s odborným
právnickým vzdìláním. Podobnì jako v rovinì politické, došlo k cen-
tralizaci i v oblasti soudní; novì zøízený nejvyšší soud se sídlem ve
Vídni byl rovnìž spoleèný èeským i rakouským zemím. Na základì
zákonù èeských a rakouských došlo také k unifikaci právního øádu;
výsledkem byl trestní zákoník a jednací soudní øád, zakázáno bylo
kupøíkladu muèení a nìkteré nelidské tresty. Tìmito opatøeními ovšem
vzniklo v podstatì jedno èeskorakouské soustátí spravované z Vídnì,
èímž byla vážnì ohrožena politická suverenita èeského státu.

Potøebné finance na umoøení státního dluhu, vydržování armády
a státních úøedníkù získával stát z daòových odvodù. Tereziánský katas-
tr spravedlivìji vymìøoval danì nejen podle rozlohy pozemkù, ale i
jejich úrodnosti, zdanìní zaèal podléhat i majetek šlechty, 1750 bylo
dohotoveno exequatorium dominicale - zvláštní soupis panské
(dominikální) pùdy a panských dùchodù. Podobnì i pozdìjší konskripce
- sèítání lidu a domù (provázené pøidìlováním popisných èísel) - slouži-
la pøedevším berním a vojenským úèelùm; evidovala totiž výši majetku
obyvatelstva a poèet brancù. 

Hospodáøskému rozkvìtu zemì mìla napomoci èetná opatøení
provádìná státem, jako kupøíkladu povolávání zahranièních odborníkù
do našich zemí, zavedení povinné školní docházky, zakládání nových
typù škol, vèetnì škol odborných, poskytování státních subvencí zaèína-
jícím podnikatelùm, rozšiøování poètu manufaktur, vydávání pøedpisù
o kvalitì výrobkù. Rozvoji podnikatelské èinnosti a obchodu sloužila
výstavba kvalitních silnic, odstraòování cel a mýt uvnitø státu, zavedení
jednotných mìr a vah i jednotný penìžní systém s prvními papírovými
bankovkami. K lepšímu zásobování potravinami, ale i definitivnímu
odstranìní hladomorù mìly pøispìt nové plodiny, pøedevším brambory.
Ekonomicky neefektivní robota byla v rámci raabizace  (reforma, podle
níž se èást vrchnostenské pùdy pøidìlovala za poplatek nevolníkùm) na
královských panstvích pøevedena na penìžní daò. K zásahu státu ve
prospìch sedlákù došlo také na panstvích šlechty, kde byly robotní
povinnosti odstupòovány podle rozlohy pozemkù od 13 dní v roce po 3
dny v týdnu. 

Výše popisované váleèné události spolu s tereziánskými reformami se
pochopitelnì dotýkaly - at´ už pøímo èi nepøímo - i obyvatel našeho
mìsta. O dìní v Øevnicích a sousedních Dobøichovicích v pohnutých
dobách válek zanechal zprávy tehdejší øevnický faráø  P. Scharschon.
Vedle jeho zajímavého díla jsou v pražském Státním ústøedním archivu
uloženy také materiály dokumentující výsledky práce na konskripci,
dále pak tereziánský katastr i exequatorium dominicale. Zajímavá je
rovnìž skuteènost, že panovnice, vládnoucí v dobì, kdy byl budován
nynìjší øevnický kostel, zùstala v jeho interiéru zvìènìna na jedné
z nástropních fresek, která znázoròuje alegorii Nejsvìtìjší Trojice, pøed
níž se sklánìjí pøedstavitelé nejvyšší svìtské a duchovní moci.

Pavel Beneš

OPÌT SI PØIPOMÍNÁME KVÌTEN 1945
Jako každým rokem, i letos se konalo setkání u pomníku, pøi kterém

uctíváme obìti druhé svìtové války a kvìtnového povstání. Pøi této
pøíležitosti mùžeme vzpomenout i událost, která je zaznamenána
v okresním archivu o náletu hloubkaøù na øevnické nádraží. Podle
hlášení èetnické stanice napadlo osm hloubkaøù 30. dubna 1945 v 8.45
hod. nákladní vlak na zdejším nádraží. Lokomotiva byla tehdy vyøazena
z provozu. Z osmi krytých vagonù, na nichž bylo kromì cukru umístìno
pìt polopásových transportérù, byly tøi vagóny poškozeny. Støely zasáh-
ly rovnìž stanièní budovu a dva sousední domy. Po vypuknutí povstání
obrnìné transportéry 5. kvìtna 1945 ukoøistila místní odnož odbojové
organizace Trávnice a zprovoznila je. Dva z nich pøedala procházejícím
vlasovcùm, se tøemi zbylými se úèastnila bojù v okolí a pøehlídek po
válce. V redakci uvítáme další podrobnosti k tomuto tématu.     

thr (s využitím hloubkari.bloguje.cz)
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SOKOL
Vynikající úspìch dívèího volejbalu v Øevnicích
Žákynì TJ Sokola Øevnice

v loòském roce vstoupily do
Krajského pøeboru starších
žákyò. V záøí a øíjnu sehrály
16 kvalifikaèních zápasù a
úspìšnì postoupily do
nejlepší finálové skupiny,
spoleènì s Pøíbramí A, B,
Kladnem, Mìlníkem,
Benátkami, Benešovem a
Zdicemi. 

Bìhem zimní èásti soutìže
sehrály v 6 kolech 14 utkání.
Jejich výkony se postupnì zlepšovaly.V 1. a 2. kole ještì podlehly
družstvùm sestavených z výbìrových volejbalových tøíd (Pøíbram, Mìl-
ník, Kladno). V dalších kolech se zúroèil  poctivý trénink a získané herní
zkušenosti a naše volejbalistky sehrály vyrovnaná utkání, kdy se støídala
výhra s tìsnou prohrou. Postupnì naše dívky porazily Zdice, Benešov,
Pøíbram B, Mìlník, Benátky.

Družstvo TJ Sokola Øevnice se v koneèné tabulce umístilo na vynika-
jícím 4. místì (ze 17 družstev) s celkovým ziskem 20 bodù, tìsnì za
družstvy oddílù Pøíbram A, B a Kladnem.Tato družstva jsou pøípravka-
mi prvoligových družstev s celotýdenní školní výukou volejbalových
tøíd a výbìrem z mnohem vìtší žákovské základny okresních mìst. V
této konkurenci naše dívky obstály opravdu skvìle. Musíme pochválit
snahu a stále se zlepšující výkony všech dívek, jmenovitì : L. Bolartové,
M. Flaškové, L. Jovanovièové, A. Laiblové, A. Ledvinkové, E. Veselé,
L. Šebíkové a R. Wildmannové.

Dívky se úèastnily i školního Okresního turnaje Volejbalové ligy a
bez jediné prohry se v Davli staly Pøeborníkem okresu Praha-západ.

V kvìtnu budou reprezentovat ZŠ Øevnice
i okres Praha-západ v krajském kole
v Rakovníku.

Za všechny úspìchy mladé volejbalistky
vdìèí i obìtavé trenérce M. Drvotové, která se
jim vìnuje  3x týdnì a díky ní se jejich
sportovní dovednosti velice rychle zlepšují.
Dívky spolu tráví vìtšinu svého volného èasu.
Uèí se volejbalovou techniku a nové systémy,
ale také vzájemné pomoci a spolupráci. Vìdí,
že vítìzit mohou, jen když spolu dokáží pozi-
tivnì komunikovat a øešit krize. Každá se
musí nauèit prosadit ve skupinì, plnit urèitou
roli v teamu a nìkdy se i vyrovnat
s prohrou.To se jim urèitì hodí i v bìžném
životì. Letos vìtšina z nich konèí základní

školu a smìøují do støedních škol. Doufáme, že i pøes obtížný zaèátek
støedoškolského studia zùstanou spolu a budou pokraèovat v Krajské
volejbalové soutìži kadetek. Pøejeme jim mnoho úspìchù.

B. Drvotová

Valné hromady TJ  Sokol Øevnice
a župy Jungmannovy

Dne 23.3.2007 se sešla v naší sokolovnì Valná hromada, která
hodnotila naši èinnost v minulém roce. Souèástí jednání byla zpráva
o hospodaøení a revizní posudky k úèetní závìrce.O tìlovýchovné
a sportovní  aktivitì informovali jednotliví zástupci oddílù, trenéøi
a cvièitelé.V diskusi byla podána øada návrhù na obohacení èinnosti
Sokola, mezi jiným  vystoupil i zástupce MÚ Øevnice, pan Ing. Zdráhal.
Nabídl nám výpomoc pøi tvorbì žádostí o dotace pro vìtší akce, zejmé-
na pro ty, které podporují  zájem mládeže o pohyb pøi sportech, gym-
nastice, turismu v pøírodì a spoleèenských akcích. Na závìr probìhla
doplòková volba do výboru TJ  ses. Ing. Hnátové a Al. Kenclové. Pro
pøíští sezonu se výbor zamìøí zejména na lepší spolupráci s místní
školou, ostatními obèanskými sdruženími v bydlišti i v blízkém okolí.
Pro Valnou hromadu župy Jungmannovy byli zvoleni zástupci M.
Veselá a M. Drašnar. Valná hromada naší župy se konala 14.4.2007.
Župa se skládá z padesáti Jednot, celkový poèet èlenù je 7500. Pøesto, že
v minulém roce byla podstatná èást dotací smìrována na podporu
poøádání župního sletu v Komárovì a XIV. sletu v Praze, podaøilo se
hospodaøení udržet  vyrovnané. Pro další období je složení hlavního
výboru župy bez podstatných zmìn. O co se budeme snažit v naší orga-
nizaci v nejbližším období: podchytit dobrou odezvu na uspoøádaný
XIV. slet, rozšiøovat èlen. základnu, zejména náborem dìtí a mladých
lidí, využívat všech pozitivních možností naplnìní volného èasu k
provozování gymnastiky, zdravotní i rehabilitaèní pro všechny skupiny
obèanù, nezapomínat na aktivitu seniorù, otevøít dveøe sokolských
tìlocvièen a sportovišt´ novým sportovním disciplínám, které jsou mod-
erní spoleèností vyhledávány. Na dlouhodobých prognozách  rozvoje
Sokola se intenzivnì pracuje a více nám napoví výsledky sjezdu ÈOS,
který probìhne 23.6. tohoto roku. Za  Sokol  M.Drašnar

Autoumývárna „CVRÈEK“ Praha 5 - Radotín,
pøijme pracovníka nebo pracovnici

na HPP, popøípadì na VPP (úklidové práce).
Požadujeme bezúhonnost, beztrestnost.

Vyžadujeme kvalitní bezproblémový pøístup
k práci, 100% nasazení a maximální flexibilitu.

Bydlištì v obcích Radotín, Èernošice,
Dobøichovice a Øevnice výhodou.

Další informace na tel.: 257 811 788
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POMNÍKY, RÁMY, DESKY, NÁHROBNÍ KAMENY
Z PØÍRODNÍHO KAMENE - VÝPRODEJ SKLADOVÝCH

ZÁSOB ZA VELMI NÍZKÉ CENY VÁM NABÍZÍ FIRMA

URNOVÝ HROB ŽULA OD 9 000 Kè bez DPH
JEDNOHROB ŽULA OD 19.000 Kè bez DPH
DVOJHROB ŽULA OD 29 000,- Kè bez DPH

DÁLE NABÍZÍME VEŠKERÉ OPRAVY A REPASE
HROBÙ, NÁVRHY, ZAMÌØENÍ S DOPORUÈENÍM A
NEZÁVAZNÉ ROZPOÈTY. PO TEL. DOMLUVÌ I MIMO
PRACOVNÍ DOBU VÈETNÌ SOBOT A NEDÌLÍ.     

PROVOZOVNA:

U Strašnického krematoria
Vinohradská 2509, 100 00 Praha 10

Tel./fax: 274 778 389
Mobil: 602 321 762, 602 379 162

E-mail: firma@kamenictvi-cervenec.cz 
www.kamenictvi-cervenec.cz 

Po 8,00 - 17,30 Út-Èt 8,00 - 16,30  Pá 8,00 - 15,30 

Podlaháøství KAMARÁD 
WWW.PODLAHY-KAMARAD.CZ

tel. 602 388 586 nebo 604 624 631
Nabízíme:

Prodej a pokládka:
plovoucí podlahy laminátové i døevìné
koberce
PVC
parkety

Broušení parket
Pùjèujeme profi stroje na broušení parket
Pùjèujeme stroj na èištìní kobercù

Najdete nás na Zbraslavi v ulici Elišky Pøemyslovny naproti
Husovu pomníku v našem novì otevøeném obchodì.
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HÁZENÁ
Házenkáøi drží dvoubodový

náskok
Po podzimní polovinì mistrovských soutìží

2006/2007 pøezimovalo „A“ družstvo mužù
ve II. lize a stejnì tak družstvo mladších žákù
ve støedoèeské oblasti na prvních místech
s dvoubodovým náskokem pøed svými
pronásledovateli.

V rozehrané jarní polovinì soutìží byla
zatím odehrána první dvì kola.

Mladší žáci nejprve dohrávali odložené
podzimní utkání se svým pronásledovatelem, a
to s „A“ družstvem Sokola Bakov, ve kterém
remizou 10:10 udrželi svoji vedoucí pozici.

Dalším klíèovým zápasem v boji o vítìze
støedoèeské oblasti, a tedy o postup do pøeboru
republiky, bylo opìt utkání s „A“ družstvem
Bakova,tentokrát na jeho høišti. V prùbìhu
utkání  byli žáci lepším celkem, když  vedli i 9
: 6 , avšak závìr utkání nezvládli a opìt remi-
zovali, tentokrát 11:11.

Pøi dvoukolovém systému soutìže mladších
žákù nás tento soupeø èeká ještì jednou. Pro-
tože naše družstvo nemùže prakticky jiný
soupeø ohrozit, pøejme, aby se našim žáèkùm
v tomto klíèovém utkání daøilo lépe a svého
soupeøe koneènì opìt porazili. I když pøípadná
tøetí remiza udrží našemu celku dvoubodový
náskok a pøinese toužebné vítìzství v krajské
soutìži.

S úskalími házenkáøského umìní se zaèínají
seznamovat také házenkáøští „Špunti“. Ze stá-
vajícího kroužku „Pohybové hry a èinnost
s míèi“ je ze zájemcù utvoøeno smíšené družst-
vo chlapcù a dívek, kteøí zaèínají sbírat herní
zkušenosti v pøíležitostných pøátelských
utkáních. Naposledy jeli naši Špunti 14. dubna
do Prahy, odehráli s družstvem mladších žaèek
Spojù Praha pøátelské utkání. Podle oèekávání
sice prohráli 4 : 12 , ale zcela jistì nasbírali
spoustu herních zkušeností.

Starší žáci prohráli ve svém prvním jarním
utkání 14.4. na høišti Spojù Praha 16:19.
Ve druhém utkání hraném 21.4. rovnìž venku
porazili žáky Èakovic 19:8 .

„A“ družstvo mužù zahájilo jarní polovinu
II. ligy na domácí pùdì vítìzstvím nad
Litvínovem 24:21. Ve druhém utkání zajeli
naši muži na høištì Modøan, kterým odvedli

loòskou porážku, a za vítìzství 16:12 získali,
dalo by se øíci, povinné body. Tak i pøi plném
bodovém zisku Èakovic udržujeme stále dvou-
bodový náskok.

Do cíle II. ligy nás èeká ještì 9 utkání. Pøi
souèasné vyrovnanosti soutìže, jak ukazují
aktuální výsledky, mùže kdokoliv porazit
kohokoliv. S velmi úzkým hráèským kádrem
ligového družstva, kdy nám navíc ani
rozlosování nijak nenahrává, bude dobytí
koneèného vítìzství velice tìžké.

Poøadí zápasù, které nás ještì èekají, je zøe-
jmé z následujícího rozlosování
a odhadovaná obtížnost soupeøù z pøiložené
tabulky po 13. kole.

Poøadí dalších utkání:
6.5.  - 11hod.    Èakovice : Øevnice
13.5.- 10,30 hod. Most : Øevnice
19.5.- 15 hod. Øevnice : Litohlavy
20.5.- 10,30 hod.  Øevnice : Plzeò Újezd

Závìreèná utkání pak odehraje náš celek
na  høištích soupeøù:

27.5. -  11hod. Raspenava : Øevnice
2.6. -   16 hod. Nezvìstice : Øevnice   
3.6. -   10 hod. Ejpovice : Øevnice

Házenkáøi dìkují všem stávajícím
pøíznivcùm za jejich podporu a souèasnì zvou
i Vás ostatní pøátele dobrého sportu.

Pøijïte podpoøit ligové družstvo v boji
o postup do I. ligy, ale také naše žákovská
družstva v jejich bojích o mistrovské body.
I oni hrají dobrou házenou tak jako jejich
pøedchùdci. 

Hr

FOTBAL
Rakovník - Øevnice 4:1
Branka: Chaloupka 
Øevnice - Mìchenice 5:0
Branky: Chaloupka 2, Sochor 2, Tùma
Hvozdnice - Øevnice 1:2
Za stavu 1:1 padla vítìzná branka v prod-

loužení. Branky: Bezpalec, Chaloupka.
Øevnice - Velvary 1:3
Branka: Bezpalec
Hoøín - Øevnice 2:1
Branka: Socha
Øevnice B - Vonoklasy B 2:1
Branky: Kraus, Škarda
Mníšek B - Øevnice B 1:3
Branky: Sklenáø 2, Pitauer
Øevnice B - Všenory B 1:4
Branka: Tlášek

ŠTF

TENIS
Okresní pøebory v tenisu

V pátek 20. dubna t.r. se hrály na øevnických
tenisových dvorcích okresní pøebory
v kategorii dorostu. Soutìže dorostencù se
zúèastnilo 10 hráèù. Zvítìzil Jan Hùrka
z domácího LTC Øevnice. Soutìže dorostenek
se zúèastnilo 9 dìvèat. Zvítìzila Alžbìta Nìm-
cová z F. H. TK Dobøichovice.

V sobotu 21. dubna hráli v Øevnicích okres-
ní pøebor jednotlivcù dospìlí. Soutìže mužù se
zúèastnilo 8 hráèù a zvítìzil Lukáš Jedlièka
z domácího klubu. Ženy pro malý poèet pøih-
lášek nehrály.

V nedìli mìla soutìž dìtská pøípravka - dìti
do 9 let. V ní hrálo celkem 12 dìtí, 6 chlapcù a
6 dìvèat oddìlenì.

V Èernošicích hráli v sobotu 21. dubna
okresní pøebor jednotlivcù starší žáci.
V soutìži chlapcù zvítìzil Michal Kadeøábek
z LTC Øevnice.

Kö
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