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Pulci malovali svoji øeku. Jan Matìj Rak pøipomenul Jaroslava Ježka

Tùnì jsou ostrùvkem pøírodní pamìti
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Z RADY
MÌSTA

Ceníky
Rada mìsta schválila ceník

poplatkù za služby poskytované
v Mìstské knihovnì Ignáta Herr-
manna s úèinností od 1. bøezna
2007, ceník inzerce ve zpravodaji
Ruch s úèinností od 1. února 2007
a  ceník úhrad za úkony peèova-
telské služby, s úèinností od 1.
února 2007. 

Školská rada
Rada mìsta schválila za èlena

Školské rady za mìsto paní Hele-
nu Rytíøovou, která nahradí paní
Bohuslavu Drvotovou (na funkci
rezignovala). 

Èistièka
Místostarosta informoval

o kontrolních návštìvách, které
provedl se starostou na provozu
èistièky odpadních vod. Z èistièky
se dostává do øeky dosud nezjištì-
ným zpùsobem zneèištìná voda.

(z jednání rady mìsta 22.1.2007)

Pozemky
Rada mìsta uložila Správnímu

odboru vytvoøit seznam všech
pozemkù, které mìsto vlastní,
s vyznaèením druhu pozemku
a jeho využití. 

Sklep Zámeèku
Rada mìsta uložila Správnímu

odboru pøipravit návrh nájemní
smlouvy na pronájem sklepních
prostor v Zámeèku Obèanskému
sdružení Notièky. 

Dìtské høištì
Komise pro obnovu veøejných

prostor navrhla jako nejvhodnìjší
prostor pro vznik nového dìtské-
ho høištì pozemek è. parc. 91
za obecním úøadem. Pozemek je
v souèasné dobì využit jako
deponie použitých žulových dla-
žebních kostek z ulic Pražská
a Komenského. Rada mìsta vzala
informaci na vìdomí a uložila
tajemníkovi zjistit náklady
na odvoz dlažebních kostek
a možnosti jejich uložení. 

Výstavba Pod Lesem
Rada mìsta konstatuje, že

model zástavby na pozemcích
parc. 3534, 3535/2 a 3536/2 pøed-
ložený investory je nutné dopra-
covat v intencích vyjádøení Ing.
arch. Starèevièe. Konkrétní øešení
je tøeba pøedem projednat s mìs-
tem, aby v územním øízení
nevznikaly zbyteèné problémy. 

Skládka EKOS
Místostarosta informoval, že

pøíprava základních materiálù
k uzavøení provozu skládky
EKOS Øevnice, spol. s r.o.,
zejména tabulková èást k uzavøe-
ní skládky k 30.6.2007, je hotová,
zatím bez komentáøe. V materiálu
na prodloužení provozu skládky
není zapracován koneèný návrh
ceny na odkoupení pozemkù od
rodiny Èervených. Navrhuje vari-
antu jejího pøípadného prodlouže-
ní provést pouze ve formì zprávy,
protože v souèasné dobì nedošlo
k dohodì o odkoupení pozemkù,
na které by se mìla skládka rozší-
øit, nebot´ cena požadovaná rodi-
nou Èervených je pro EKOS eko-
nomicky neúnosná. Materiály
projedná Komise pro životní pro-
støedí.  Rada mìsta vzala informa-
ci na vìdomí a uložila Komisi pro
životní prostøedí zajistit posouze-
ní materiálù nezávislým odborní-
kem. 

Radar
Rada mìsta uložila tajemníkovi

zjistit ceny radarù vhodných pro
mìøení rychlosti vozidel na mìst-
ských komunikacích strážníky
Mìstské policie a zkušenosti s
mìøením rychlosti mìstskou poli-
cií v jiných obcích.

(z jednání Rady mìsta 5.2.2007)

Z MÌSTA
Sbírka na Sochorovu

hrobku
Rada mìsta schválila na svém

jednání dne 19. února 2007
vyhlásit veøejnou sbírku
na opravu hrobky architekta
Sochora na místním høbitovì.
Sbírka se uskuteèní na území
mìsta Øevnice a potrvá
od 1.4.2007 do 31.12.2007. 

thr

Zastupitelé se znovu
sejdou

Další jednání zastupitelstva
mìsta se bude konat 19. bøezna
2007 od 19 hod. v Zámeèku. Pro-
gram jednání nebyl redakci
do uzávìrky tohoto èísla znám,
sledujte vývìsky, úøední desku
a internetové stránky www.revni-
ce.cz, kde budou vèas zveøejnìny
podrobnìjší informace. 

thr

Pro majitelé psù
Z vyhlášky o místních poplat-

cích è. 2/01 vyplývá, že za jedno-
ho psa zaplatíme roèní poplatek
120 Kè, pokud vlastníme psù
nìkolik, za každého dalšího
180 Kè. 

Platba se provádí na MìÚ
v  úøedních hodinách nebo pøevo-
dem na úèet è. 19-
0388051399/0800, vs 1341, ss
èíslo popisné RD. Poplatek je
splatný do 31. 3. 2007.

E. Babková

Studny
Vše, co se týká  staveb studen a

vrtù  a odbìru vody z tìchto dìl,
vyøizuje Odbor životního prostøe-
dí Mìstského úøadu Èernošice,
Karlštejnská 259,  252 28  Èerno-
šice. Referentka pí. Martinová -
tel. 251 081 522. Bližší informace
o této problematice najdou zájem-
ci na adrese 

http://www.zanikpovoleni.cz/

Kompostovatelný
odpad

Mìstský úøad Øevnice oznamu-
je obèanùm, že sbìr kompost.
odpadu ve dvoøe v èp. 2 na
námìstí Krále Jiøího z Podìbrad
bude dne 27. února 2007 ukon-
èen.  Poèínaje nedìlí 4. bøezna
2007 bude zahájen sbìr kompo-
stovatelného odpadu a zpìtný
odbìr elektroodpadu v  areálu
Technické správy mìsta Øevnice,
V Zátiší 1049. Otevírací hodiny:
úterý od 15.00 do 18.00, nedìle
od   8.30 do 11.30 hod.

Aktuální informace
Podrobnìjší informace z rady a

zastupitelstva mìsta a mìstského
úøadu (vèetnì úøední desky)
najdete                                      

na http://www.revnice.cz
thr

Fotografie  na úvodní stranì:
Tomáš Hromádka (2x), 

Zdenìk Valeš (1x)
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SLOVO
STAROSTY

Vážení obèané, vážení ètenáøi
RUCHU,

mìsíc bøe-
zen nám
obvykle pøi-
náší, po kruš-
ném zimním
období, první
jarní dny.
Letošní zima
však byla
zcela atypická. Skuteèné zimy
jsme si neužili  a podzim jakoby
pøešel plynule do jarních mìsícù.
Pøíroda nemìla tentokrát pøíleži-
tost si odpoèinout, mrazy nepo-
mohly v likvidaci rùzných škùd-
cù, ušetøili jsme však za topení a
tím i èásteènì pøírodní prostøedí.
Doufejme, že se zimní období
nepøesune do nadcházejících
dnù.

Hlavním tématem posledních
èísel našeho zpravodaje je sklád-
ka EKOS a její uzavøení, èi pøí-
padné rozšíøení.

Pohledù na tuto problematiku
je samozøejmì více a musím zde
konstatovat, že ani jedna z vari-
ant není optimální.

Spoleènost EKOS má zastupi-
telùm pøedložit k posouzení obì
možnosti a podle nich bude
zastupitelstvo rozhodovat o mož-
nostech øešení. Pro pøípadné roz-
šíøení bude  také velice podstatné
zda se spoleènost EKOS dohod-
ne s vlastníky pøedmìtných
pozemkù.

Jistì bychom uvítali, kdyby
tento zámìr a jeho následná rea-
lizace zde nevznikl, je však
naším úkolem se s ní m vypoøá-
dat tak, aby to našemu mìstu pøi-
neslo co nejménì problémù.

Osobnì se tìším na dobu, kdy
budou  moci zastupitelé zamìøit
své úsilí i jiným smìrem, zejmé-
na k rozvoji našeho mìsta.

Pøeji vám krásné dny.
Miroslav Cvanciger
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ØEVNICEMI HÝBOU EMOCE, NA VINÌ JE SKLÁDKA
RBylo by dobré pøipomenout základ-

ní fakta. Zámìr zøídit Na Borech
skládku se poprvé projednával na jed-
nání Rady mìsta dne 28. èervence
1992. Zde bylo rozhodnuto vstoupit
do jednání, aby byla vytvoøena spoleè-
nost pro pøípravu, realizaci a provoz
skládky odpadu. Byl vytipován sou-
kromý pozemek o rozloze cca 5 ha, po
dohodì s majiteli byl zadán geologic-
ký prùzkum firmì Hydrogeologie
Chrudim. V záøí téhož roku Mìstské
zastupitelstvo jednomyslnì schválilo
úèast obce v obchodní spoleènosti
provozu skládky. Následnì se jednalo
s 10 obcemi od Øevnic po Èernošice o
možnosti úèasti na vybudování øev-
nické skládky. I tehdy hrál dùležitou
roli èas, protože svùj provoz konèila
skládka v Mníšku pod Brdy, kam se
po uzavøení skládky v rokli Hrnèíøské
strouhy vozil domovní odpad.
V dubnu r. 1994 Rada mìsta schválila
pøijetí úvìru na koupi pozemku pro
novou skládku a 24. kvìtna po odbor-
ném rozkladu Ing. Korostenského, po
bouølivé diskusi a ne jednohlasnì,
bylo pøijato toto usnesení: „Mìstské
zastupitelstvo schvaluje výstavbu
skládky skupiny 3 a 4  dle vládního
usnesení 513/92 Sb. s celkovou život-
ností skládky 15-20 let pro svozovou
oblast  Dolního Poberouní. Roèní
objem odpadu 9 500 tun.“

V rozkladu pøed hlasováním bylo
øeèeno, že  po 8 letech provozu sklád-
ky zaène ekonomická návratnost i pøe-
sto, že náklad na zbudování skládky
dle odhadu èiní 2600,- Kè na m2. Bylo
zavrženo sdružení obcí ze svozové
oblasti a zdùraznìna dùležitost vlast-
nictví pozemku obcí. 

6. srpna 1993 byla podepsána
smlouva na vznik spoleènosti EKOS.
s.r.o. v tomto složení: Mìsto Øevnice
35%, Strabag, a.s. 30%, Samson
Èeské Budìjovice, s.r.o. 30%, Eko-
technik Praha - Ing. Korostenský 5%.
Dobøe rozložené síly s pøevahou
Mìsta Øevnice. Kam, v prùbìhu 13
let, zmizela rovnováha sil? Kde zùsta-
la ekonomická návratnost, když poèát-
kem roku 2007 hrozí pøeplnìné sklád-
ce konkurz? Od èervna 2006 je sklád-
ka z 95% majetkem mìsta a dosluhu-
je. Proè máme vìøit, že její rozšíøení
pøinese užitek? Je  souèástí  našeho
života, mìla by sloužit dál?  Co se
stane, když se uzavøe? Mnoho otázek
a názory se rùzní. 

Co na to øíká a jak situaci vysvìt-
luje souèasný vedoucí skládky ing.
Èerný? Zeptali jsme se.

Prosím, pøedstavte se našim
ètenáøùm.

Jmenuji se Lubomír Èerný, jsem
absolventem ÈVUT, stavební fakulty,
bydlím poblíž Kladna a již od roku
1993 se vìnuji svozu a skládkování
komunálního odpadu. 

Kdo vás oslovil v souvislosti
s vedením øevnické skládky?

Byl to váš pan starosta. Oslovil mì
ve chvíli, kdy mìsto dostalo nabídku
od majoritního vlastníka, rakouské
banky OBERBANK, k odkoupení
jejich 65% podílu na spoleènosti
EKOS s.r.o. Byl zpracován audit a na
jeho základì se podíl odkoupil. Neby-
lo moc èasu na rozmýšlení, protože
mìsto bylo upozornìno, že jsou i jiní
zájemci o koupi, ale mìsto mìlo jako
minoritní vlastník pøedkupní právo.

Padlo nìjaké jméno?
Ano, ale já vám to nepovím.
Když jste pøijímal nabídku pana

starosty, znìla na ukonèení skládko-
vání nebo na rozšíøení skládky?

Jednoznaènì na uzavøení. Mìl jsem
dokonèit 5. etapu skládkování a pak
skládku uzavøít.

Jaký byl váš první dojem, když
jste na skládku pøišel?

Bordel. Øevnická skládka je jediná,
co znám, která nevydìlávala.

Takže, když jste se zorientoval,
došel jste k názoru, že se musí
skládka rozšíøit. Z jakého dùvodu? 

Èistì ekonomického. Ale pozor,
zámìr rozšíøit skládku tu byl již pøed-
tím, než se mìsto stalo majoritním
vlastníkem.

Mùžete to vysvìtlit?
Ale ano. Tady vidíte studii z roku

2005, která poèítá s rozšíøením sklád-
ky dokonce o 4 etapy. Tedy na celém
pozemku rodiny Èervených.
A v Územním plánu se s rozšíøením
skládky poèítá. Pozemek parc.è.
3659/1 o výmìøe 40617 m2 je tak
oznaèen. Øevnická veøejnost by to
mìla vìdìt, vždyt´ Územní plán je
pøed schválením k dispozici veøejnos-
ti, aby bylo možné podat pøipomínky.

Z toho se dá vyvodit, že pøedkla-
datelé Územního plánu o této mož-
nosti nejenže vìdìli, ale s rozšíøením
skládky poèítali a øevniètí obèané
s ní souhlasili. Dá se to tak øíct?

Ano.
Èistì teoreticky, mohlo se stát, že

kdyby mìsto nekoupilo onìch 65%,
se svými 30% by bezmocnì pøihlíže-
lo k rozšíøení skládky stejnì tak,
jako po léta minulá pøihlíželo
podivnému hospodaøení?

Dá se to tak øíci.
Zrekapitulujeme situaci. Minulé

vedení skládky vypracovalo studii
na rozšíøení skládky o 4 kazety
na celém pozemku rodiny Èerve-
ných a to v souladu s platným
Územním plánem, který byl Mìst-
ským zastupitelstvem schválen 7.10.
1997.  Na geometrickém Plánu vyu-

žití území è. 3/98 je již tento poze-
mek parc.è. 3659/1 èerveným šrafo-
váním zcelen s pozemkem parc.è.
3659/2, tedy stávající skládkou.
Proto mohla tato „malièkost“ unik-
nout øevnické veøejnosti, protože
bez bedlivého zkoumání a proètení
textové pøílohy bylo snadné zámìr
rozšíøení skládky pøehlédnout.
Vrat´me se k rozhovoru. Mluvil jste
o jedné kazetì. To znamená, že neu-
važujete o realizaci zámìrové studie
pøedešlého vedení?

Neuvažujeme. Navrhl jsem rozšíøe-
ní o jednu kazetu s návozem 170 000
m3 odpadu, což by nám dalo èas stá-
vající skládku poøádnì zrekultivovat,
opravit i pøedešlou špatnou práci
firmy Švestka a vybudovat kogeneraè-
ní jednotku na výrobu elektrického
proudu ze skládkového plynu. 

Když jsem vám telefonovala
kvùli èasu na tento rozhovor, øekl
jste, že skládka se nebude rozšiøo-
vat, protože nedošlo k dohodì
s rodinou Èervených. Tomu nerozu-
mím, to už konkurz nehrozí? 

No, musí se udìlat taková opatøení,
aby konkurz neprobìhl. 

Jaká opatøení?
Ušetøit náklady a rozložit je

na delší období, najít náhradní
program.

Znamená to, že i kdyby teï došlo
k dohodì o koupi pozemku, skládka
se už nerozšíøí?

Nemá to cenu, protože nenavážete
na provoz. Skládka v Radlíku do mìsí-
ce otevøe a firmy pøejdou tam. Øíkal
jsem vedení mìsta, že nejpozdìji se
musí s vyøizování zaèít l. února. Jinak
se to nedá stihnout. Jen studie EIA
o vlivu na životní prostøedí zabere
mìsíc a každé povolení má odvolací
lhùty. Z èasového hlediska je to nere-
álné. 

Pro Vás je to tedy uzavøená zále-
žitost?

Z hlediska skládky ano, z hlediska
firmy Ekos ne. 

Jak tomu máme rozumìt?
Skládka se musí zrekultivovat,

zabezpeèit, vybudovat odplynìní a 30
let monitorovat, to je povinnost vyplý-
vající ze zákona. 

Kde vezmete peníze?
Na vybudování kogeneraèní jednot-

ky se bude muset najít partner. Stát to
bude tak 7.500.000,- Kè. Na stavbu je
poskytovaná 82% dotace, ale nejprve
musíte zainvestovat a pak nárokovat
dotaci.

Mluvíte o kogeneraèní jednotce.
Mùžete to vysvìtlit?

Jak jsem øekl, je to zaøízení
na výrobu elektrického proudu ze
skládkových plynù. Každá skládka
produkuje plyn, to je ten zápach, který
ale nemusí unikat do vzduchu. Dá se 

takto využít a elektrický proud se  pro-
dává ÈEZu. Ten je povinen, opìt ze
zákona, proud vykoupit. 

Kdy se zaène kogeneraèní jednot-
ka stavìt?

To nevím. Pøišel nový návrh zøídit
fléru. Plyn se svede do jednoho místa
a zapálí se. 

To tady bude hoøet vìèný pla-
men?

Ano.
Skládka tedy nebude páchnout,

ale hoøet, bude dobøe zrekultivova-
ná, ale co ty igelity? Všude okolo je
zemìdìlská pùda

Pravdou je, že ty na skládku nepat-
øí. Ale jsou, bohužel, souèástí domov-
ního odpadu. Navíc je sem firmy vozí.

Proè je berete?
Pošlete je pryè, vysypou to venku.

To poznáte, až se skládka uzavøe. Vrá-
títe se k problému èerných skládek.
Taková je pravda. 

Vy jste pro skládkování?
Ano. Dokud budeme produkovat

odpad, jsou skládky nezbytné. Správnì
vedená skládka je výdìleèná, dobøe
zrekultivovaná skládka není nebezpeè-
ná. Nebezpeèné jsou èerné skládky.
Spravujeme jednu skládku, kde se
pasou ovce a jejich zdravotní stav a
pak i maso se pravidelnì kontroluje.
Všechno je v poøádku. 

Mùžete prozradit našich ètená-
øùm, kde tato skládka je? A je
možné jí navštívit za úèelem repor-
táže? 

Skládka je v Lánech, jmenuje se
Ekologie. Návštìvu domluvím. 

Takže, v našem rozhovoru bude-
me pokraèovat v Lánech. Dìkuji.

Závìrem je nutné potvrdit slova
vedoucího skládky Ing. Èerného, že s
rozšíøením skládky vedení mìsta
nepoèítalo. Dùkaz? Je vypracovaná
žádost o zmìnu Územního plánu
sídelního útvaru Øevnice. Dne
9.10.2006 byl projednán návrh na
zadání zmìny ÚP è. 2 kde pod bodem
Lokalita è. 4 Na Boøích je tento text,
cituji:

„V této lokalitì je podle platného
UP možno rozšíøit stávající skládku.
Od tohoto zámìru je upuštìno a jako
optimální øešení se jeví návrat do
pøedchozího stavu a ponechání území
jako souèást otevøené krajiny. Celková
plocha lokality je 4,06 ha a zmìnou
è.2 dojde k jejímu zaèlenìní do ploch
orné pùdy.“. 

Cv

? ??

? ??
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Z KULTURY
Náruè pøipravuje dvì

jarní setkání

Již ètvrtý maškarní benefièní
ples poøádá spoleènì obèanské
sdružení Náruè, obèanské sdruže-
ní Dolní Berounka a Galerie N°1
paní Bartákové. Letošní téma -
Øevnické lesní divadlo - se opìt
váže k našemu regionu a my se
tìšíme, jaké divadelní postavy
potkáme 24. bøezna v sále hospo-
dy U Zrzavého paviána na Halou-
nech. Všichni jsou srdeènì zváni.

Jako již nìkolik let i v závìru
minulého roku uspoøádalo obèan-
ské sdružení Náruè spoleènì
s kulturním støediskem Dobøicho-
vice, skauty a základní školou
v Dobøichovicích Dìtský Vánoèní
jarmark. Program je každý rok
pestøejší a návštìvníkù pøibývá. Je
to urèitì i díky krásnému prostoru
dobøichovického zámku, který je
pro tato setkání jako stvoøený.
Protože nám bylo líto, že tato akce
pro dìti se koná jen jednou
do roka, rozhodli jsme se, že se

pokusíme pøipomenout sobì
a hlavnì dìtem též tradice Veliko-
noc. Rádi bychom vás proto spo-
leènì s kulturním støediskem
Dobøichovice pozvali na Veliko-
noèní tradice na Zámku, které si
budete moci pøijít pøipomenout
v sobotu 31. bøezna. Vy i vaše dìti
si mùžete upéct velikonoèní peèi-
vo, nazdobit kraslice èi se nauèit
plést tu pravou pomlázku.

Zuzana Dudáková

Vlastivìdný výlet
Trasa výletu je už známá: Øev-

nice, Jenštejn, Sychrov, Valeèov,
Kost a Humprecht. 

Odjezd bude 19. 5. v 8 hodin od
Zámeèku a návrat tamtéž pøibliž-
nì v 18,30. Cena pro zahrádkáøe
èiní 200 Kè a pro ostatní 250 Kè.
Cítí-li se nìjaký nezahrádkáø dis-
kriminován, mùže uhradit èlenský
pøíspìvek zahrádkáøùm - 50 Kè - a
jet za dvì stovky. Cena zahrnuje
pouze dopravu, vstupné hradí
každý sám. Podle slibu z minulé-
ho èísla se vracíme k hradu Kost.

Hrad Kost byl založen Bene-
šem z Vartenberka pøed rokem
1349 a radikální pøestavby se
doèkal po roce 1371, kdy staveb-

níkem byl asi Petr z Vartenberka.
Po nìm získali Kost Hazmburko-
vé a po nich Šelmberkové, kteøí
hrad rozšíøili o Šelmberský palác.
Jan z Biberštejna v 1. polovinì 16.
století dal pøistavìt za první hrad-
ní branou renesanèní køídlo s vel-
kou kuchyní. Za Kryštofa Popela
z Lobkovic vznikla roku 1576
celá jižní èást hradu a hospodáø-
ské budovy s pivovarem. Plány
Albrechta z Valdštejna pøestavìt
hrad na zámek a zároveò pevnost
nevyšly - Albrecht v roce 1634
zemøel. V následujícím roce èást
hradu vyhoøela a od té doby pøe-
stal být trvale obýván. Èernínové
z Chudenic ho v 17. století zmìni-
li na sýpku. Díky poškození v tøi-
cetileté válce, úvahám o zboøení a
následnì až novogotické úpravì
po roce 1867 zùstal jedním z nej-
zachovalejších gotických hradù
u nás.

V roce 1993 byl vrácen synovi
poslední majitelky Giovannimu
Kinskému dal Borgo.

Hradu dominuje hranolová Bílá
vìž lichobìžníkového tvaru,
vysoká pìt pater, jihovýchodním
nárožím obrácená do romantické-
ho údolí Plakánku. Je vsazena

do nároží hradební zdi, vybudova-
né z pískovcových kvádrù. Hrad
má ještì menší válcovou vìž pøi
vstupní bránì. Z pøedhradí se
stoupá tøemi branami kolem arkád
Biberštejnského paláce na nádvo-
øí vnitøního hradu. Návštìvníkùm
se nabízejí dva prohlídkové okru-
hy - „Rod Kinských v Èechách“ a
„Muèírna“. Oba trvají asi 50
minut, takže úèastníci našeho
zájezdu si musí z èasových dùvo-
dù vybrat jeden, abychom stihli
ještì Humprecht, kde prohlídka
konèí v 16,30.

VS

Petr Váòa v Jílovém
V sobotu 17. února se v Regio-

nálním muzeu v Jílovém u Prahy
konala vernisáž výstavy Petra
Váni nazvané Sochy pøíbìhy.
Potrvá do 25. bøezna a mùžete ji
navštívit od úterý do nedìle vždy
od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin.

Zároveò v muzeu probíhá
výstava Keltové a Støední Èechy,
která je doplnìna i nìkolika pøed-
náškami: 21. 3. 18,00 hod. Kelto-
vé a Støední Èechy a 11. 4. 18,00
Keltové, pevnosti a svatynì kolem
nás.

VS 

Pastýøské vytrubování
na Podbrdsku

Na 15. dubna 2007 je napláno-
váno stejnojmenné vystoupení
pana Josefa Svejkovského v sále
Zámeèku. Profesor pražské kon-
zervatoøe je znám pøedevším jako
vynikající koncertní hráè na trub-
ku a umìlecký vedoucí Souboru
pražských trubaèù. Je také auto-
rem Fanfár k slavnostnímu zahá-
jení Zemské jubilejní výstavy
v Praze roku 1991. (Autorem Fan-
fár k této výstavì v roce 1891 byl
Antonín Dvoøák.) 

Rodák z Tìní u Rokycan  se
zabývá také pozoruhodnou
hudební kulturou našich pøedkù,
která po staletí žila na èeském
venkovì. Sesbíral a nahrál na
pùvodní hudební nástroje množ-
ství starodávných melodií a sepsal
vyprávìní mnohých pamìtníkù.
V dobì vystoupení pana Svejkov-
ského v Øevnicích by už mìla být
k dispozici publikace se stejným
názvem vydaná péèí Etnologické-
ho ústavu Akademie vìd
vèetnì CD.

VS

4
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TÙNÌ
Øevnice byly vždy mìstem tìsnì  spjatým  s øekou. První osadníci si

na ostrohu nad údolní nivou vybudovali svá obydlí tak, aby jim pøi
povodních neprotekla síní a pøi øece samotné zakládali jen svá políèka
a stavìli mlýny. Øeka mnohokrát za staletí zmìnila své koryto. Tu tekla
støedem údolí, jindy si zase vybrala cestu tìsnì pod kostelem. Leckdy i
vytvoøila rozsáhlý ostrov a øemeslník, jdoucí tøeba jen do Dobøichovic,
se musel nìkolikrát brodit.  Ale èasy se zmìnily a èlovìk dokázal øeku
ve svém toku zkrotit. Postavil hráze, vybudoval jezy, a když pøišla
do kraje železnice, definitivnì urèil øece její místo. 

Zùstaly jen stopy, památky na dobu, kdy øeka svou dynamickou silou
pøetváøela krajinu. Jednou z tìchto památek je i tùò na východním okra-
ji Øevnic.  Staré rameno, kudy øeka protékala nìkdy pøed staletími,  je
poslední ukázkou nìkdejšího øíèního koryta. Lidé sice po dlouhé roky
využívali této vodní plochy ke své obživì, ale nikdy ji úplnì nevyma-
zali z krajiny. Peèovali o ni, bránili jejímu pøirozenému zazemòování
a umožnili jí tak pøeèkat až do souèasnosti. Možná, že ani nebyl úmysl
zachovat tento krásný krajinný prvek dalším generacím, ale stalo se tak.
Tùò je v souèasné dobì významnou pøírodní lokalitou, kde se mùžeme
setkat s mnoha druhy ohrožených živoèichù. „Památky nepatøí nám,
ale tìm, kteøí je vytvoøili, a tìm, kteøí pøijdou po nás. Ten nejlepší pøí-
stup k minulosti je respekt a úcta,“ napsal ve své knize Sedm lamp
architektury roku 1849 John Ruskin. Psal o architektonických památ-

kách, ale jeho slova použil Václav Cílek
v knize Vstoupit do krajiny o pøírodních
památkách. Myslím, že tato slova by mìla
být i naším krédem v péèi o tento ostrùvek
pøírodní pamìti nacházející se ve nejtìsnìjší
blízkosti našich obydlí.

MVDr. Zdenìk Valeš

PULCI MALOVALI SVOJI ØEKU

Ve ètvrtek 31. ledna se v gale-
rii No1 konalo slavnostní
vyhodnocení regionální soutìže
„Pulci malují svoji øeku“. Poro-
ta mìla velmi tìžkou práci,
musela vybírat nejlepší díla
z více než 150 soutìžních pøís-
pìvkù. Slavnostní odpoledne
zahájila Tereza Bartáková,
odmìny pøedával starosta mìsta
Miroslav Cvanciger spolu s Notièkami, které vítìzùm soutìže také
zahrály. Èestné uznání obdrželi za svoji práci také klienti stacionáøe
Náruè (viz fotografie na úvodní stranì).

thr

Výsledky soutìže Pulci malují svoji øeku 

Kategorie autor (autoøi ) škola/ateliér
Školy 4 - 10 let 1. Tonièka Hošková ZŠ Zadní Tøebaò
MŠ a ZŠ 2. Anièka Masnerová ZŠ Øevnice

3. Kristýna Brabcová ZŠ Øevnice
è.u. Anièka Vinterová MŠ Øevnice

Eliška Jelínková MŠ Øevnice

11 - 15 let 1. Karel Král ZŠ Øevnice
2. Bára Laiblová ZŠ Øevnice

Bára Baumruková ZŠ Øevnice
3. Jiøí Motl, Jiøí Pražský, ZŠ Øevnice

Ondøej Païour ZŠ Øevnice
è.u. Ester Kubová ZŠ Dobøichovice

Ateliéry 4 - 10 let 1. Samuel King AIF
vèetnì ZUŠ 2. Doubravka Chlaòová AIF

3. Ruda Dyr DAT
è.u. Tereza Lacigová ZUŠ

11 - 15 let 1. Klára Dudáková AIF
2. Matìj Vávra AIF
3. Michaela Neoralová AIF
è.u. Kristýna Kosová ZUŠ

Vysvìtlivky:
AIF Ateliér Ivy Fialové
DAT Dílna animované tvorby
ZUŠ Základní umìlecká škola Øevnice

Ceny v zaplnìné galerii pøedával starosta Miroslav Cvanciger.
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SPOLEÈENSKÁ RUBRIKA
Odešla nejstarší èlenka ÈÈK v Øevnicích

Se sestrou Ludmilou Dvoøákovou jsme se rozlouèili v pátek 16. února
v 15 hodin v obøadní síni na místním høbitovì. Ludmila Dvoøáková by
se letos 6. èervence dožila 97 let. Byla nejstarší èlenkou Èeského èer-
veného køíže v Øevnicích.

Do ÈÈK vstoupila v roce 1950. Aktivnì pracovala ve výboru Místní
organizace až do roku 1999, kdy pro slábnoucí zrak ukonèila práci
pokladní, kterou v ÈÈK dlouhodobì vykonávala. Za svoji peèlivou
práci v organizaci dostala nìkolik vyznamenání. Na sestru Ludmilu
Dvoøákovou budeme všichni vzpomínat. Èest její památce.

Za ÈÈK v Øevnicích
Helena Navrátilová

ZÁPIS DÌTÍ
DO MATEØSKÉ ŠKOLY

Øeditelka MŠ Øevnice oznamuje, že podle zákona è. 561/2004 § 34,
odst. 2  se koná

Zápis dìtí do Mateøské školy Øevnice 
na školní rok  2007 / 2008
ve støedu 4. dubna 2007

v budovì MŠ, Mníšecká ul. è. 676 (kanceláø øeditelky)
od 10.00 hod. do 17.00 hod.

Náhradní termín : 11. 4. 2007 od 15.00 do 18.00 hod.
Prosíme rodièe, aby k zápisu pøinesli vyplnìnou žádost o pøijetí,

rodný list dítìte a svùj obèanský prùkaz. Formuláøe žádostí o pøijetí do
MŠ  jsou k dispozici od 28. 2. 2007 v mateøské škole. 

Hana Kvasnièková, øeditelka mateøské školy  

NOTIÈKY ZVOU 
ZVANÍ NA HUDEBNÍ PLES; nedìle 24.3.2007
Jako každý rok také letos se mladí muzikanti z Dìtské lidové muziky

Notièky vydají do øevnických ulic, aby osobnì pozvali své pøíznivce
na Hudební ples. S nástroji, pozvánkami a písní na rtech budou Notiè-
ky chodit po Øevnicích v nedìli 24.bøezna od ranních hodin.

HUDEBNÍ   PLES   DÌTSKÉ   LIDOVÉ   MUZIKY NOTIÈKY;
sobota 31.3.2007

Tradièní hudební ples poøádá 31.3.2007 v øevnickém Lidovém domì
dìtská lidová muzika Notièky. Zaèátek je plánován na 19.00. V tomto
èase odstartuje plesové veselí velkolepým pøekvapením. K tanci
a poslechu budou hrát Notièky pod vedením Lenky Koláøové a taneèní
orchestr Karavel pod taktovkou Pavla Marka. Zábavu zpestøí bohatá
tombola, další pøekvapení, speciální volenka èi losování vstupenek
o hlavní výhry.

VELIKONOÈNÍ   KOLEDOVÁNÍ; pondìlí 9.4.2007
Na tradièní pochùzku Øevnicemi se o velikonoèním pondìlí vydají

též mladí muzikanti z Notièek. Kromì svých nástrojù se chlapci chopí
pomlázek, trakaøe a košíkù na koledu, a spolu s dívkami se vydají potì-
šit a hlavnì vyšupat dívky a panímámy po celých Øevnicích. Pochùzka
zaèíná v osm hodin ráno.

TALENTOVÉ  ZKOUŠKY DO  MALÝCH   NOTIÈEK; sobota
28.4.2007

Konkurs do pøípravky Malé Notièky se koná v sobotu 28.4., 14.30
hod. v Zámeèku v Øevnicích. Zvány jsou všechny šikovné dìti ve vìku
od 4-8 let, které rády zpívají, tanèí nebo již  hrají na hudební nástroj.

ZAZNÌLY SKLADBY
JAROSLAVA JEŽKA

Do nostalgické atmosféry 30. let se 11. února ponoøili posluchaèi
koncertu Jana Matìje Raka, který se pod názvem JEŽKOVY WOÈI...
konal v øevnickém Zámeèku. Autorský poøad kytaristy, který hraje pís-
nièky Jaroslava Ježka a vypravuje málo známé okolnosti a pøíbìhy skla-
datelova života, sklidil úspìch i v Øevnicích. Jan Matìj Rak s poøadem
cestuje po celé republice. „Dnes dopoledne jsem také hrál vìzòùm ve
Valdicích,“ svìøil se Ruchu po koncertu. „Oproti souèasným pozmìnì-
ným variacím, ve kterých se dnes Ježkovy písnièky hrají, vycházím z ori-
ginálních klavírních zápisù autora a notových pøepisù (které sháním po
antikvariátech) a nahrávek orchestru Osvobozeného divadla,“ dodal. 

Zdá se, že Jan Matìj Rak zaèíná jít ve stopách svého otce. Absolvent
radotínského gymnázia, kterého zajímá rovnìž fotografování, astrono-
mie a stará auta, na pražské FAMU vystudoval fotografii a na pedago-
gické fakultì UK uèitelství. Na kytaru hraje od pìti let, sedm let
se vìnoval klasické kytaøe. Pùsobil jako kytarista ve skupinì Chesed,
v oblasti World-music, ve skupinì Natalika atd. V souèasnosti vyuèuje
hru na kytaru a vytváøí hudební úpravy ve skupinì Marion.             thr

TENIS
Nové vedení LTC Øevnice

Doplòující valná hromada èlenù LTC Øevnice se konala v pátek 26.
ledna t.r. v Grand hotelu Berounka. Na programu byla zpráva o èinnos-
ti a hospodaøení v roce 2006, volba nového výboru a schválení rozpo-
ètu na rok 2007. Valná hromada zvolila nový desetièlenný výbor klubu.
Prezidentem byl zvolen Ladislav Èeøovský, místopøedsedou Jan Kava-
lírek, jednatelem František Dusík. Dalšími èleny jsou - dle abecedy -
Jana Janeèková, Vlasta Kubátová, Jan Kubricht, Michal Mottl, Milan
Øíha, Otto Šupáèek mladší a Václav Zapp. Dosavadní prezident klubu
P. Satorie se vzdal funkce pro pracovní zaneprázdnìní a dlouholetá
èlenka výboru Jana Navrátilová pro nemoc.

V návaznosti na pøedcházející léta plánuje LTC Øevnice své aktivity
opìt v závodním i rekreaèním tenise. Rovnìž organizace populární
„tenisové školièky“ pro nejmenší dìti je v programu klubu.

LTC Øevnice má k 31.12.2006 123 èlenù nad 18 let.
Kö

KRÁTCE Z FOTBALU
Øevnické posily na jaro 2007: brankáø Huleš, Bouška, Chaloupka.

Prodloužení smlouvy: Rosenkranz a Bezpalec. První mistrovské utkání
se hraje 10. 3. v Knìževsi. V pøátelském utkání v Poøíèí zvítìzily Øev-
nice 3:2. Branky: Chaloupka 2, Bezpalec. Další pøátelská utkání se hrají
s družstvem Vonoklas a Motorletem B.  

ŠTF

Kromì obrazu Karlštejna z radnice
vévodil výstavì  o hradu  v Galerii

No1 model s vtipnou popiskou.
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ØEVNICE NA STARÝCH POHLEDNICÍCH - 39

Hostinec „U Kuèinù“
Dùm èp. 39 na Palackého

námìstí v Øevnicích je dlouhá léta
znám jako restaurace „U nádraží“
nebo pozdìji jako hostinec
„U Kuèinù“. Dvì uvedená pojme-
nování charakterizují struènì
význam tohoto starého objektu.
Kdy pøesnì byl dùm postaven se
nepodaøilo zjistit. Je ale známo, že
v domì dlouhá léta existoval
zájezdní hostinec, kde formané
pøepøahali konì k povozùm. Zøí-
zením železnice Praha - Plzeò
v roce 1862 si hostinec zachoval
svou dùležitost v nové souvislosti.
Pod domem pana Josefa Kuèiny
stál totiž zprvu strážní domek
dráhy - dnešní èp. 76 - a po rozší-
øení provozu na železnici v letech
1881-1882 první nádražní budova
èp. 71, tzv. staré nádraží. Hostin-
ský Kuèina si byl dobøe vìdom

významné polohy své restaurace
pro cestující, kteøí pøijíždìli do
Øevnic. Již v roce 1884 pøistavìl
na pøízemní budovu hostince
poschodí, kde vytvoøil ubytovací
prostory. V letech 1891-1892
vystavìl nová WC pro muže i pro
ženy. V roce 1894 plánoval Kuèi-
na stavbu samostatného taneèního
sálu vedle hlavní budovy. Plán
zrealizoval stavitel František
Sklenáø. Výstavba nynìjší nádraž-
ní budovy blíže ku Praze v roce
1896 asi èásteènì oslabila význam
polohy Kuèinovy restaurace, ale
její popularita a vstøícnost majite-
le ji udržely v provozu další dlou-
há desetiletí (obr. è. 1).

Budiž pøipomenuto - a v Øevni-
cích jsme na to hrdi -, že v létì
roku 1885 pobýval v hostinci
„U Kuèinù“ Tomáš Garrigue
Masaryk, tehdy ještì mimoøádný
profesor filosofie na èeské univer-

zitì v Praze, pozdìji první prezi-
dent Èeskoslovenské republiky,
prezident Osvoboditel. Uvádí se,
že Masaryk pøijel do Øevnic ryba-
øit na Berounce. Na obr. è. 2 je
pamìtní deska na domì èp. 39,
která pøipomíná Masarykùv pobyt
v našem mìstì. Není pùvodní,
roce 1995 nahradila originál, který
byl léty poškozen. Stojí za zmín-
ku, že deska pøipomínající Masa-
rykùv pobyt v Øevnicích nikdy
z domu nezmizela a pøetrvala celé
období socializmu.

Kuèinùv hostinec sehrál  ve své
dobì i dùležitou roli ve spoleèen-
ském a kulturním dìní obce. Dne
15. èervence 1894 se v nìm kona-
la valná hromada, na které byl
založen øevnický Sokol. Na hro-
madì bylo pøítomno 36 budoucích
èlenù, starostou se stal Alois Øíha.
Jedním ze zvolených èlenù výbo-
ru byl i Josef Kuèina , který Soko-
lùm poskytl na pùl roku zdarma

sál i spolkovou místnost. Sál
„U Kuèinù“ sloužil øadu let i diva-
delním úèelùm. Na pódiu zdejšího
divadla vystupovali m.j. i slavní
èeští pìvci Hana Cavallarová-
Weissová a Otakar Maøák (oba
v Øevnicích bydleli). První diva-
delní vystoupení vùbec absolvo-
val v sále „U Kuèinù“ mladý
herec František Smolík (narozen
1891) jako èlen koèovné divadelní
spoleènosti, pozdìji pøední èlen
èinohry pražského Národního
divadla.

V budovì bylo rovnìž zøízeno
první kino v Øevnicích, kde se
hrály nìmé filmy za hudebního
doprovodu orchestru øevnického
Sokola. V hostinci mìl své sídlo
i Okrašlovací spolek.

Dnes je hlavní budova domu èp.
39 zrekonstruována a je v ní pro-
dejna nábytku. V budovì, kde je
sál, je v provozu restaurace.     Kö

MODRÝ DOMEÈEK        
Budujeme internetovou kavárnu

Na vùni kávy, plápolající oheò v krbu a neopakovatelný výhled na
øevnické námìstí si sice budeme muset ještì chvíli poèkat, ale už teï
se dají rozpoznat rozmanitá zákoutí nové kavárny. Možností bude hned
nìkolik. Tak tøeba mùžete sedìt blízko originálního barového pultu,
nebo pøed krbem s plápolajícím ohnìm, možná si dáte kávu pøi ètení
v soukromí ètecího koutku, èi naopak budete upíjet èaj pøi hledání
informací na internetu.  Pro ty, kteøí dají pøednost volnému výhledu
do námìstí, bude dostatek místa v prosklené pøední èásti kavárny, kte-
rou bude možné oddìlit posunovacími dveømi, bude-li si to uzavøená
spoleènost pøát.

Kavárna nebude jen èlenitým prostorem, ale i místem originálnì
pojatým z hlediska výtvarného. To je však zatím pøekvapení. Doufáme,
že se v kavárnì Modrého domeèku budou cítit dobøe všechny genera-
ce návštìvníkù. O dalších možnostech využití kavárny a o tom, kdo tu
bude pracovat, vás budeme informovat pøíštì.

Za Obèanské sdružení Náruè Zuzana Dudáková

Z MÌSTSKÉ KNIHOVNY
Knihy nakoupené v únoru 

Dospìlí   
Beletrie: Fielding  -   Jane utíká, Waltari - Dohra, Márquez - Dobro-

družství Miguela Littína v Chile, Olson - Vìèná ikona, Muecklich -
Zakladatelé mìsta, Novák - Dìda

Romány pro ženy: Cartland - Jak trestá láska, Clayton - Zatancuj si
se mnou, Quick -  Svedený ïábel, Suson - Nachová dáma, Fiallo -
Soledad 

Detektivky: Sueskind - Parfém, Jackson - Hrobaø, Heron -  Nemoc-
nice, Laird -  Èerný pes,  Deaver - Iluze

Životopisy: Matìjková - Menšík, Knopp - Hitlerovi manažeøi, Ker-
saudy - De Gaulle a Roosevelt, Shaw - Mladí lvi

Dìti
Dobrodružná: Brezina - Pomsta železných havranù, Bohatá - Velká

kniha strachu, Curley - Strážci èasu 1. a 2.
Ètení pro dívky:  Mc Kay - Šafránèin andìl, White - Šarlotina pavu-

èinka, Mc Combie - Šílenì nadutá Ráchel, Kubátová - Samota pro dva,
Kessel - Èarodìjky z jezdecké školy

Malé dìti
Øíha - Jak jel Vítek do Prahy, Kratochvíl - Zapište si za uši, Kocour

detektivem, ZOO Praha  - Moja a jiná mláïata 
PV
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BÝVALÁ HOSPÙDKA
SLOUŽÍ TÌM NEJMENŠÍM

V záøí loòského roku zahá-
jilo provoz centrum pro dìti
a rodinu nazvané Bambinári-
um, a to v domì bývalé res-
taurace Na Kovárnì v ulici
Ès. armády. Zaøízení si rych-
le získalo pøíznivce hlavnì
pro širokou škálu nabíze-

ných služeb. Nejzajímavìjší je jistì  hodinové hlídání dìtí ve vìkovém
rozmezí 18 mìsícù až  6 let. Bambiškolièka, neboli celodenní hlídání
s jídlem a vzdìlávacím programem pøedškolní výchovy,  má již za 4
mìsíce provozu svou skupinku dìtí, která  chodí pravidelnì od pondìlí
do pátku. Bambinárium nabízí též  kroužky pro dìti a rodièe s dìtmi a
také divadélka i pro veøejnost. Otevøeno je ve všední dny od 7,30
do 17,30 hod. 

Zakladatelka a vedoucí centra Ing. Dagmar Hrabová a její podnika-
telská spoleènice Klára Koppová žijí v Dobøichovicích a je štìstím
pro Øevnice, že se v Dobøichovicích nepodaøilo najít vhodné prostory.
Proto v Øevnicích vzniklo chybìjící zaøízení, které usnadní život mla-
dým rodinám a zpestøí èas dìtem. Skvìlý je i styl rychlé  komunikace
s rodièi využívající e-mail, kde se dají získat jak aktuální  informace
o dìní v Bambináriu,  tak zaslat omluvenku v pøípadì onemocnìní dítì-
te.Výborným nápadem je ètvrtletní minièasopis Bambinews, který
informuje, hodnotí a pøedevším stmeluje bambipøíznivce. Získat ho lze
pøímo v Bambináriu. Zeptali jsme se Ing. Hrabové. 

Jak se vám líbí v Øevnicích?
Nepotkalo mì tu nic špatného. Naopak, poèínaje pøijetím u pany sta-

rosty a konèe darem pro naše dìtské høištì od øevnického sdružení Èas
dìtem. Jsem ráda, že všem mohu ještì jednou podìkovat.

Kdy zaène vaše dìtské høištì fungovat?
Na jaøe naše bambidìtièky zasadí tújky na zelený živý plot a zároveò

se opraví i ten stávající, pak se všechno upraví, nalakuje a zahrada se
otevøe.

Bude sloužit i veøejnosti?
Nebude. Zahrada je urèena jen pro naše malé klienty.
Je kapacita Bambinária naplnìna?
Zatím není. Ani hlídání, ani kroužky pro rodièe s dìtmi.  Všem

zájemcùm o naše služby je urèena e-mailová adresa  educa.dobrichovi-
ce@volny.cz. 

Za milé pøijetí v kouzelném dìtském svìtì a za rozhovor dìkuje
Jiøina Cvancigerová

MASOPUST JE PRYÈ
V úterý 20. února vyvrcholilo masopustní veselí. Masopust, tlustá a

opilá maškara,  byla  o pùlnoci vyhozena z hospody, nejlépe na hnùj.
Ponocný odtroubil konec masopustu a oznámil zaèátek šestinedìlního
pùstu. Ten má význam oèistný i symbolický. Neznamená jen zøeknutí
se masa, ale èehokoliv, co odvádí od duchovních vìcí. Popeleèní støeda
(letos 21.2.) je prvním postním dnem. V kostelích køest´ané dodržují
rituál, kdy knìz vìøícímu namaluje na èelo køížek z popela rozmícha-
ného ve vodì a vysloví biblickou vìtu: „Pamatuj, èlovìèe, prach jsi
a v prach se obrátíš.“

A zaèíná ètyøicetidenní pùst. Každá ze šesti nedìlí, které následují
po Popeleèní støedì, dostala svùj symbolický název. Èerná, podle
barvy, do níž se oblékaly ženy, aby vyjádøily vážnost postních dnù,
Pražná, podle pokrmu, který se na tento den pøipravoval. Byla to kaše
z pražených obilných zrn. Na Kýchavou nedìli se sloužila mše
k odvrácení moru, k jehož pøíznakùm prý patøívalo kýchání.
V Družebné nedìli se scházela mládež na návsi a také chodíval druž-
ba se ženichem navštívit rodièe budoucí nevìsty. O Smrtné nedìli
vynášeli mladí „smrt“,  slamìnou figurínu, kterou házeli do potoka, aby
voda odnesla zimu. Poslední nedìle pøed Velikonocemi se jmenuje
Kvìtná. V kostele se svìtily proutky koèièek a lísek a ty mìly chránit
dùm pøed bleskem. V køest´anské tradici Kvìtná nedìle, které se ve
svìtì øíká Palmová, pøipomíná den Kristova pøíchodu do Jeruzaléma. A
pak následuje pašijový týden nazvaný podle pašijí - lidových pøedsta-
vení o utrpení Ježíše Krista. Postní období vrcholí. 

Od Škaredé støedy zvané též Sazometná má každý další den svùj
název. A váže se k nim øada zvykù. A jaké? O tom pøíštì.                      

Cv 

Z OKOLÍ 

Masopust v Zadní Tøebani
V únoru v obcích kolem dokola

vypukaly masopustní oslavy. Maš-
karní prùvody jsou èím dál nápa-
ditìjší, nálada èím dál bujarejší,
koblih, jitrnic, medových perníèkù
èím dál více.

Takový veselý masopust se opìt
povedl v Zadní Tøebani, kde býva-
jí poøadatelem Naše Noviny. Na
námìstíèku mezi obìma hospoda-
mi bylo od rána živo.

Všudypøítomný Tøehusk hrál a
zpíval už od rána. Míla Frýdl
nastoupil s harmonikou a moderováním, Saša Skutil s výbornou trum-
petou, Miloš Chroust u basy, Jirka Vitouš u valchy a zpívající muzi-
kanty doplnila Pavla Švédová. Nadšení ochotníci divadelních kroužkù
v nápaditých kostýmech obstarali masopustní entrée s velkou pompou.

Na valníku Jany Èervené, která bravurnì dokoèírovala své koòské
spøežení pøesnì pøed hospodu, pak probìhlo pøivítání kejklíøi, poté
masopustní vystoupení všech ètyøiceti NOTIÈEK, po nich i KLÍÈEK.
Dìti skoro nebylo poznat, jak byly zamaskované.

Masky pak defilovaly kolem  valníku, kde stála porota hodnotící nej-
lepší masku, a senátor Oberfalzer a poslanec Schwippel pøinesli nejlep-
ší masce mobil a dárkový koš. Odmìnìny byly i nejlepší masky psíkù,
které rovnìž defilovaly pøed davem lidí.

Tøebaòský sobotní karneval uzavírala jízda vlakem, do kterého
všichni zájemci naskákali a jeli se podívat také na pøírodu.

Rad
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SKLÁDKOMÌSTO - JAK UKONÈIT SKLÁDKU JEJÍM ROZŠÍØENÍM 
R
Osobnì si myslím, že øevnická

skládka neskonèí nikdy. Podívá-
me-li se do historie, zjistíme, že
místní mìli vždy smysl pro hroma-
dìní odpadkù. První zdokumento-
vanou skládku založil v roce 1780
sedlák Alois Drbal, o èemž
zevrubnì vypovídá Skládkomìst-
ská kronika.

V 18. století byly èasté dva
druhy skládek: bytová skládka a
zahradní skládka. Sedlák Drbal se
nejprve lehce zabýval bytovou
skládkou (kterou øešil pomocí
koberce), na ní nevydìlával a pøi-
rozenì pøešel ke skládce zahradní.
Drbal zanechal zemìdìlství, když
mu jeho zahradní skládka poèala
více vynášet. I když bylo v té dobì
zvykem házet odpad sousedovi
pøes plot, pøekvapil Drbal naopak
své sousedy nabídkou, že od nich
odpad levnì odkoupí. Zájem byl
nad oèekávání. Sousedé ale nedo-
mysleli, že jejich odpad, nad nímž
jeho prodejem pozbyli kontroly,
jim bude smrdìt do oken, bude
pøitahovat mouchy a znechucovat
vodu ve studni. Drbal nebyl ochot-
ný se smetištìm nic zadarmo
dìlat, a tak sousedé platili podru-
hé za alespoò èásteènou „rekulti-
vaci“.  Drbalovo impérium se
však stále rozšiøovalo. Kdykoliv si
ho mìsto pozvalo na kobereèek,
tvrdil, že na zahrabání nemá pení-
ze, které nesežene jiným zpùso-
bem, než že svou hromadu ještì
rozšíøí a pøitom sousedy zkasíruje.
A radní vždy nakonec uznali jeho
logiku. Vysvìtloval jim dále, že
nemùže s hromadou nic dìlat,
když je vtìsnána mezi ploty zahra-
dy do výšky 2-3 metrù, a žádal
radnici o pronájem louky za plo-
tem, kde by mohl odpadky tøídit. 

Tak zaèaly Øevnice 18. století
vydìlávat na Drbalovì skládce.
Ten bohužel musel pravidelnì
dokazovat, co všechno dìlá pro to,
aby se odpad zmenšoval a tolik
obèany neobtìžoval. Napøíklad
nechal pøivézt sùl až z Krkonoš,
hromadu hojnì posypal, takže
všichni vìøili, že je to úèinné, když
byl pro tuto sùl až v Krkonoších.
Zorganizoval neplacenou brigádu
na sešlapávání odpadu. Odpad se
pøíští den bohužel ze sešlapávání
vzpamatoval. Nejednou najal k
ukládání i pana faráøe, což sice
nedávalo smysl, ale pro místní to
bylo velmi pùsobivé. Organizoval
„Dny otevøené skládky“. Všichni
víme, jakou radost mají nejen dìti
z vyhledávání ještì užiteèných

pøedmìtù na smetišti. Toho Drbal
využíval, a tak si obèané radostnì
nosili èást svého odpadu zpìt
domù. Èasto bylo vidìt i psa, jak
si nìco odnáší v tlamì. 

Když se pronajatá louka vrcho-
vatì zaplnila, zaèal si sedlák pro-
najímat i zahrady sousedù. Kuri-
ózní bylo, že ti sousedé, kteøí
Drbala platili za to, že je zbavil
odpadu, mu zároveò pronajímali
zahradu, takže se èastokrát odpad
nepøemístil ani o metr. Ale mìli
jistotu Drbalovy skládkaøské péèe
a profesionality. Zanedlouho ale
zaèali mít sousedé dojem, že
Drbal už vùbec nestojí o jejich
odpad. Sedlák totiž vymyslel otví-
rací dobu svého smetištì tak, aby
jeho sousedé a hlavnì majitelé
pronajatých pozemkù byli v tu
dobu zrovna v práci. Drbal už
opravdu nestál o jejich odpadky,
ani o jejich obtìžující pøítomnost,
mìl už lukrativnìjší zákazníky.
Rozèarováním pro místní bylo,
když na své zahradì zaèali nachá-
zet odpadky popsané nápisy, kte-
rým nerozumìli. 

Na Drbalovo smetištì se již
navážel odpad habsburské monar-
chie. Místní museli chodit s vlast-
ním odpadem až na odlehlé, tìžko
pøístupné oblasti skládky, na svou
zahradu už nemohli hodit nic, pro-
tože se tam hromadil odpad nená-
vidìné monarchie. Do podobných
problémù se kupodivu dostal sám
Drbal. Jako bohatý podnikatel
nemohl pøed svými váženými
zákazníky prostì vzít pytel smetí a
hodit ho na hromadu. Støed mìsta,
respektive støed skládky, mìli
rakouští zákazníci vyhrazený pro
sebe a ani majitel Drbal nemohl
nic pøihazovat. Tak se Drbalovi z
po desetiletí prosperující zahradní
- luèní - lesní - parkové skládky
tvoøila doma opìt bytová skládka.
Ale bohatý èlovìk si z takové prko-
tiny nic nedìlá.

I mìsto bohatlo, soudì podle
obleèení a koèárù jeho pøedstavi-
telù. Ti pøehodnotili kritický pøí-
stup k Drbalovu podniku. Symbió-
za mìsta a skládky geniálnì fun-
govala, daøilo se jak mìstu, tak
skládce a všem lidem okolo. V
roce 1784 propùjèil panovník
mìstu titul SKLÁDKOMÌSTO.
Obèané byli na své
SKLÁDKOMÌSTO ØEVNICE
hrdí. I v tehdejší dobì udìlala rad-
nice mnoho pro spokojený život
obèanù na skládce. Napøíklad zøí-
dila rozlehlý psí útulek, èímž

nejenže odpsili smetištì, ale vyøe-
šili problém neodbytného øevnic-
kého zápachu. Pøedstavitelé
skládkomìsta sami nechali psát
na radnici stížnosti na zápach
psího útulku, a když jejich poèet
pøevýšil poèet stížností na smrad
skládky, øešil se už jenom zápach
psù, které z humanitárních dùvodù
nebylo možné jen tak vyhnat nebo
utratit. Skládkomìsto samozøejmì
dbalo i na udržovaní poøádku,
prùbìžné zasypávání a „rekultiva-
ci“. Pøevzalo Drbalovu taktiku, že
na tuto údržbu se neseženou pení-
ze jinak, než výdìlkem z dalšího
rozšíøení skládky. V tìchto
momentech nebylo skládkomìsto
vùbec bohaté. Také použilo Drba-
lovu metodu protlaèovaní odpadu
kanalizací za hranice skládkomìs-
ta. Možná proto dalo postavit
svou první kanalizaèní sít´. V noci,
když lidé spali, se kanalizací sunu-
ly tuny smetí. 

Pøestože obyvatelé už prakticky
ztratili možnost navážet na sklád-
ku vlastní odpad (museli by kvùli
tomu poprosit v práci o mimoøád-
né volno a pak se s pytli trmácet
až na okraj skládky, kde jim snad
odpadky vezmou), nechtìl nikdo z
nich ani slyšet, že by se smetištì
zavøelo. „Kam bychom vozili naše
odpadky?,“ znìlo všude. „Copak
jste pøed skládkou mìli tak krásné
ulice, tak krásné námìstí, kanali-
zaci, dìtské skládkohøištì, moder-
ní høbitov s krematoriem, ètyøi
zdravotnická zaøízení, psycholo-
ga, desinfekèní láznì, hasièe,
popeláøské firmy rozvážející
odpad až k vám domù ?!“, odpo-
vídali pøedstavitelé skládkomìsta,
kteøí dostávali další a další odmì-
ny a øády monarchie za svou
záslužnou èinnost. 

Postoj vrchnosti i místních oby-
vatel se zmìnil po dvou událos-
tech. Jednak po „Velkém otøesu“,
což byl prostý výbuch plynu,
nahromadìného vespod skládky.
Pøiotrávily se svìøenkynì kravína,
což vedlo øevnické vìøící k pøe-
svìdèení, že zemì se zachvìla a
uhranuté krávy jsou zlé znamení.
Pozdìji se v okolní vesnici objevil
drobný výskyt moru. Tamìjší
neprávem obviòovali Øevnice z
jedovaté vody a vzduchu, které jim
mor pøinesly. Nebyla to pravda,
tvrdily vystrašené Øevnice, za
nákazu mohla svaèina jejich tru-
hláøe, která byla déle na sluníèku,
nepravidelnì namazaná, a také ji
chvíli mìla koèka… 

Vrchnost pøesvìdèily uhranuté
krávy, skládku oznaèili za dílo
ïáblovo a naøídili øevnické radni-
ci, že „skládka musí zmizet“. Øev-
niètí nechápali, jak má skládka
„zmizet“. Poprvé si uvìdomili, že
skládka je tu navždy. Nemohou ji
pøece celou zahrabat do zemì
nebo obrácenì vyhrabat a naházet
k nìkomu jinému. Nemùže zmizet,
když jednou tady je, je tu navždy.
Bylo to období nejvìtší paniky a
chaosu na radnici za celé 18.sto-
letí. Stranická disciplína tìžce
trpìla. Pod tlakem shora i zdola
pøedstavitelé skládkomìsta nešet-
øili slovy o tom, jak smetištì
zavøou, nejednou si demonstrativ-
nì zavøení skládky odhlasovali,
ale døíve, než k nìjakým zakonèu-
jícím pracím došlo, rychle a poti-
chu se rozhodli pro pokraèování a
rozšíøení. Když vrchnost zakroèila
nebo místní moc hudrali, radní
znovu obrátili a skládku uzavøeli,
otevøeli, uzavøeli, rozšíøili, zasy-
pali, odhrnuli… Pøes deklarova-
nou vùli smetištì zavøít, se zavøení
nikdy nepodaøilo, vždycky se uká-
zalo, že bez výdìlku ze skládky
mìsto nepøežije ani týden. Mìsto
po desetiletí symbiózy se skládkou
už opravdu nemìlo z èeho žít, pro-
tože ve skládkomìstì se už nepro-
vozovala žádná øemesla, nikdo nic
nevyrábìl a nepìstoval, všichni se
jen hrabali v odpadcích. Tlak
shora však nepolevoval a radní
hledali øešení, jak má skládka
zmizet a pøitom pokraèovat.
Mnozí z toho zešíleli, starosta se
rozhodl spáchat sebevraždu a
pøímo na námìstí skoèil pod
jedoucího konì. Zástupce mìsta
pro otázky skládky vzal èert. Po
výmìnì vedení se skládka opìt
zavøela a otevøela. Radnice hleda-
la úniku ze svízelné situace, a když
nemohla (zrovna právì zavøenou)
skládku prodat, protože vlastnì
nebyla její, našlo mìsto øešení
prodat samo sebe. Pøes horentnì
vysokou cenu po nabídce skoèil
sám Drbal, nebot´ si spoèítal, že
ty peníze vlastnì zaplatí sám sobì.
Pøi prodeji sama sebe to tak dopa-
dá. Prodej vèas zarazily úøady a
skládka musela pryè, jinak vojsko
prý vyžene obyvatele do lesù a
skládkomìsto srovná se zemí.

Hledalo se tøetí øešení, jak
skládka, bez které mìsto nemùže
dál existovat, nebude oficielnì
skládkou. První pokusy byly pro-
kouknuty. Do oblastí nejvìtšího
zneèistìní mìsto ubytovalo ty
osoby, pro které byl život bez
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nejmenších známek hygieny pøiro-
zený a bylo to všeobecnì známo.
Ti si však nenechali smetí podstr-
èil a hrdì se k nìmu nehlásili.
Dalším krokem bylo rozšíøení dìt-
ského skládkohøištì. Založení
„Høbitova zvíøat“ na skládce se
setkalo s odporem vìøících, nebot´
vìtšina zvíøat nebyla pokøtìná. 

Originální nápad byl postavit
letohrádek na jedné ze skládko-
vých hromad. Na první pohled
uèinìný nesmysl. Stavìt letohrá-
dek na skládce bylo stavebnì i
úøednì nepøípustné, nikdo by tam
ani v nedìli nechodil. Pokud se
však podaøí tam letohrádek
opravdu postavit, uvažovali radní,
hromada tím získá statut kopce,
který je pøirozenou souèástí kraji-
ny. Letohrádek se podle oèekává-

ní propadl do smetí, ale mezitím
už Øevnice mìly nový nevinný
kopec (skládkopec). Nevíme, koli-
krát skládkomìsto tento trik zopa-
kovalo, kolik kopcù bylo v Øevni-
cích pøed Drbalem totiž nikdo
nepoèítal. Øíká se, že souèasný
høbitov je také postaven na jedné
takové hromadì. Hroby mají
výhodu, že jejich propadání si
málokdo všimne a mohou se stále
stavìt nové. Nevíme, jestli je
legenda o høbitoskládce pravdivá,
ale vysvìtlovalo by se tím mizení
mrtvých z hrobù i strašení jejich
duchù. 

Hledání øešení pøineslo i nená-
vratné škody. Pøi rozšiøování
skládky byla objevena severový-
chodní vìtev Konìpruských jesky-
ní, které konèily až v Øevnicích.

Bylo tehdy vcelku opodstatnìlé, že
krápníkové skvosty øevniètí ucpali
odpadky, co se jen do nich vešlo,
nebot´ logicky bez elektrického
proudu nebylo možné jeskynì
osvìtlit a turisticky využívat. 

Po úspìšných projektech sklád-
kopcù a ucpání jeskyní mìlo již
skládkomìsto dostatek penìz na
ukonèení skládky. Mnohé peníze
obdrželo od samotné monarchie!
Uspokojivé bylo, že tyto peníze
staèily na rozebrání a zahrabání
zbytku hromady, na které pùvodnì
skládka vznikala. Vìtšina odpadu
už byla schována v kopcích, v jes-
kyních, ve studnách, v rybnících, v
bývalé tìlocviènì a na soukro-
mých pozemcích. Za obìt´ padlo i
loutkové divadlo a jeho klavír.
Odpad byl všude, ale to bylo

jedno, jen když je oficiální sklád-
ková hromada pryè. A tak mohl
starosta prohlásit skládku za
ukonèenou a zakázal na toto téma
psát a mluvit. 

Skládkomìsto od té doby úèto-
valo svým klientùm za ubytování v
hotelu. Hotelové pøíjmy pøesaho-
valy Prahu a bohužel se v Øevni-
cích zaèali objevovat i opravdoví
turisti, kteøí dychtivì pátrali po
nìjaké atrakci. Co se s odpadem
dìlo dál, se už neví, nebot´ dobo-
vé kroniky od té doby píší jen o
ruènících, mýdlech, šamponech,
rolích toaletního papíru, kubíkách
teplé vody a rozlitém pivu. 

Michal Trnka 
(zkrácená autorská verze)

650 LET HRADU KARLŠTEJNA

Dne 27. bøezna roku 1357 byl slavnostnì vysvìcen hrad Karlštejn.
Jde o významné datum, které se týká naší oblasti, a proto stojí za to se
o nìm nìkolika slovy zmínit.

Èeský král a øímský císaø Karel IV. plánoval vybudovat poblíž Prahy
pevný hrad, ve kterém by mohly být bezpeènì uchovávány dùležité lis-
tiny a cenné pøedmìty v dobì váleèné. Hrad mìl být obdobou francouz-
ského hradu na hoøe svatého Michala na pomezí Normandie a Bretanì.

Základní kámen hradu byl položen dne 10. èervna 1348 za pøítom-
nosti pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic. Stavbu øídil Matyáš
z Arrasu. Po jeho smrti v roce 1352 se ve stavbì hradu pokraèovalo se
stejnou intenzitou. Za devìt let byl hrad postaven a jeho prostory
nákladnì vyzdobeny. Proto mohl být 27. bøezna 1357 slavnostnì vysvì-
cen.

Hrad Karlštejn byl po 300 let místem, kde se uchovávaly významné
èeské památky - korunní archiv, øíšské klenoty, svaté ostatky a jiné. Ani
za válek husitských, ani pozdìji nebyl hrad dobyt. Na Karlštejnì býva-
lo i státní vìzení. Hrad byl v prùbìhu staletí nìkolikrát opravován.
Poslední významnou stavební rekonstrukci Karlštejna provedl architekt
Josef Mocker v letech 1888 - 1897. Tato úprava vedla ke vzniku nové-
ho zevního vzhledu hradu, tak jak jej známe dnes.

Hrad Karlštejn je nespornì cenným klenotem nejen mezi èeskými
hrady, ale i mezi støedovìkými stavebními památkami v Evropì. Uvá-
dím zde reprodukci obrázku hradu z roku 1848.

Kö

VYSTØIŽENO
O Øevnicích a øevnických osobnostech se èasto píše na stránkách

denního tisku. Stejnì tak se píše i o podobných problémech, které øeší
naše mìsto. Smyslem této obèasné rubriky je proto tyto zajímavé èlánky
vám ve zkrácené podobì zprostøedkovat. V redakci uvítáme upozornìní
na podobné èlánky.

Navrátilová bojuje za práva beranù
Smíme si hrát na Boha a experimentovat se sexuální orien-

tací savcù? To je podstata sporu ochráncù zvíøat v èele s Mar-
tinou Navrátilovou na stranì jedné a vìdeckou obcí v USA na
stranì druhé. Možná o tom leckdo slyší poprvé, ale i mezi
berany se nachází asi osm procent jedincù, které pøitahují
jedinci stejného pohlaví. A tady se nachází první názorová
køižovatka - podle ochráncù zvíøat vèetnì Martiny Navrátilové to tak má
zùstat, podle chovatelù ovcí by nebylo od vìci takové jedince ze stáda
vyøadit. Zaèalo to pokusy s beraními hormony na Oregon Health & Sci-
ence University (OHSU). Nìkolik let výzkumu mimo jiné odhalilo, že
mozek „berana-gaye“ se svou strukturou liší od mozku heterosexuální-
ho jedince. Aby se na to pøišlo, muselo být usmrceno asi 55 ovcí…
„Èím více si budeme hrát na Boha ve snaze opravovat pøírodu, tím více
škody napácháme,“ øíká  Martina Navrátilová.  

Mladá fronta Dnes, 1.2.2007, Lubomír Heger

Radnice pøišla o víc než patnáct milionù 
S rozpoètem o patnáct milionù korun nižším musí v letoš-

ním roce hospodaøit radnice v Jílovém u Prahy. Mìsto navíc
pøichází o další miliony, které by mohlo získat z poplatkù za
uložení odpadu na zdejší skládce. Ta je však kvùli moderni-
zaci a rozšíøení stále uzavøena. V provozu pøitom mìla být už
od loòského listopadu. … Kvùli nedostatku penìz si tak

mìsto letos nebude moci dovolit takøka žádné investièní akce. Starosta
Èmelík se navíc domnívá, že bývalé vedení radnice uzavøelo nevýhod-
nou smlouvu týkající se pronájmu a rekonstrukce místní skládky.
„Mìsíènì pøitom pøicházíme asi o 700 tisíc korun, které bychom mìli
získávat z poplatkù za uložení odpadu na skládce,“ vypoèetl Èmelík.
Navíc mìstu vzrostly náklady za svoz a likvidaci odpadu, který se nyní
vozí až na skládku v pražských Ïáblicích… 

Mladá fronta Dnes, 3.2.2007, pš
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CENNOSTI DO AUTA NEPATØÍ
Krádež osobního automobilu a vloupání se do nìj je každodenním jevem v našich mìstech a obcích. Lidé, kteøí tento „zpùsob obživy“ považu-

jí za normální, mezi námi byli, jsou a vždy budou. Èeho se ovšem lze vyvarovat je to, že zlodìjùm nedáme pøíležitost k tomu, aby se do našich
vozidel vloupali. 

Velice èasto se stává, že lidé nechávají ve vozidlech cenné vìci, jako je napø. penìženka, osobní doklady, mobilní telefony, fotoaparáty a pøíruè-
ní zavazadla s obdobným obsahem. Toto je impulsem pro zlodìje, aby si vzal, co je mu viditelnì nabízeno! Zlodìji si vyhlížejí auta, ve kterých jsou
takto odloženy cenné vìci, potom už jen rozbijí boèní okénko a vezmou si, co si pøedem vyhlédli. Stávají se také pøípady, kdy na parkovištích pøed
obchodními domy lidé odloží své cennosti na pøední sedadla, zatímco si do zavazadlového prostoru vozidla ukládají nákup. Zlodìj se k automobi-
lu pøiblíží tak, že si ho vùbec nevšimnete, a bìhem pár vteøin si z pøedního sedadla vezme, co je mu „nabízeno“. O tyto pøípady nejde jen na par-
kovištích nákupních center, ale i pøed mateøskými a základními školami, kde se maminky v pøesvìdèení, že za tìch nìkolik málo okamžikù, než
odvedou svého potomka do školky, nemùže nic stát, odloží kabelku na pøední sedadlo a vozidlo ponechají nìkdy i odemèené. Zlodìjùm celá tato
jejich akce trvá jen nìkolik málo vteøin, takže si lidé èasto nièeho nevšimnou. Ale pokud se stanete svìdkem takového pøípadu a vidíte vozidlo, kte-
rým zlodìji odjíždìjí, tak je dobré si zapamatovat nejen typ, barvu a registraèní znaèku jejich vozidla, ale i rùzné zvláštnosti na vozidle, napø. stopy
po dopravní nehodì a rùzné nálepky. 

Z toho plyne, že èasto dáme zlodìjùm sami pøíležitost k tomu, aby si na nás vydìlali. Proto v žádném pøípadì, ani na tìch nìkolik málo nestøe-
žených okamžikù, nenechávejte ležet ve vozidle kabelky, penìženky, batohy, rùzné osobní doklady, mobilní telefony, fotoaparáty a jiné cennosti.
Nesmíme zapomínat, že se jedná o náš majetek, který si musíme chránit a nedávat tak pøíèinu zlodìjùm, aby se na nás pøiživili.

nprap. Lucie Králová
tisková mluvèí OØ PÈR Praha-venkov

ØEVNICKÉ SPOLKY A ORGANIZACE NA INTERNETU
O dìní na internetové adrese http://www.revnice.cz na stránkách

Ruchu prùbìžnì píšeme. Zajímavé jsou ale i další internetové strán-
ky, které informují o èinnosti spolkù a organizací v našem mìstì. 

Pravdìpodobnì nejaktuálnìjší stránkou je prezentace Základní
školy Øevnice umístìná na adrese http://www.zsrevnice.cz/.  K dis-
pozici jsou nejen základní informace o škole (složení pedagogické-
ho sboru, plán akcí, dokumenty školy), ale také informace o prospì-
chu žákù, rozvrhy tøíd (vèetnì aktuálního suplování), aktualizovaný
jídelní lístek školní jídelny, rozsáhlé fotogalerie ze školních akcí a
novinky z dìní ve škole. Zajímavou novinkou jsou interaktivní testy
z èeského jazyka. 

Novou prezentaci mají øevniètí dobrovolní hasièi. Na adrese
http://www.sdhrevnice.com/ jsou umístìny informace o zásazích,
technice a historii sboru. Zajímavou službou je kanál RSS, který
umožní ètenáøi prostøednictvím speciálního programu sledovat dìní
na internetových stránkách sboru, aniž by musel být na stránky pøi-
pojený. Obsah hlavní stránky zatím tvoøí pøevzaté zprávy z hasièských internetových serverù.

Graficky velmi povedené internetové stránky provozuje Divadelní soubor Øevnice na adrese http://www.divadlorevnice.cz/. Zaujmou nejen
informace o divadelních pøedstaveních, historii souboru i divadla nebo fotogalerie.   

Jednoduché, pøesto funkèní, internetové stránky má SK Slavoj Øevnice na adrese http://www.skrevnice.cz/ - obsahují informace o vedení, sesta-
vì a zápasech. Své stránky má také Florbalový klub Sokola Øevnice (http://fbcrevnice.webz.cz/). Naposledy jsou však aktualizované v roce 2003.  

Naopak pravidelnì aktualizované mají stránky turisté z oddílu
Tulákù na adrese http://www.tulaci.cz/. Stránky obsahují informa-
ce o oddílu, fotografie z akcí, starší èísla Tuláckého zápisníku,
zájemci mohou nahlédnout do archivu oddílových kronik.

Pravidelnì doplòované jsou také stránky Notièek
na http://www.noticky.cz/.

Šachový klub Øevnice najdete na adrese http://www.sachy.mys-
teria.cz/, poslední informace jsou zde zveøejnìny k listopadu loò-
ského roku. 

O svojí èinnosti referuje na internetu také sportovní bowlingový
klub SBK Strike Øevnice na http://www. mujweb.cz/sport/strike/.

Svoji stránku na internetu má také Církev èeskoslovenská husit-
ská v Øevnicích na http://sweb.cz/cirkev.ceskoslovenska.husit-
ska.revnice/ a øímskokatolická farnost Øevnice - adresa
http://www.revnice.farnost.cz/ však v dobì psaní tohoto èlánku
nefungovala. Tomáš Hromádka 
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Z DOPISÙ

Vyhýbáme se exkrementùm
Chtìlo by se spíše øíci psím hovínkùm. Pokud ale pøišlápnete exkre-

ment velkého psa, máte co dìlat se svou obuví nebo kalhotami opravdu
dlouhou dobu.

A toho vzteku!
Vidìla jsem už v okolních obcích, napø. v Èernošicích, odpadové sto-

jany se vzornì natoèenými igelitovými pytlíky, aby si pán, jehož pejsek
chodník zaneøádil - rychle posloužil. Stojí v ulicích jako nabídka. Což
kdyby také náš obecní úøad pustil pár tisícovek na tento úèel?

Mnozí øevniètí majitelé pejskù si své miláèky hlídají, a tak za  nimi
pøece jen toho zbude ménì, ale v Berounské ulici, kudy chodí také maji-
telé chat se psy, jsou chodníky skoro k pozvracení.

A než nám obec ty stojany postaví, mìli bychom se navzájem pohlí-
dat ! Už kvùli našim kalhotám  a botám by to bylo výhodné! Co si pak
poèít ve vlaku a v metru?

Rad

Jenom kapièku štìstí, toho pokakanýho štìstíèka
Jelikož vše, co lidé bìhem noci nasbírali do nádob, vyhodili okny

do ulic, tonula dláždìní a námìstí ve špínì. Král Filip Slièný pøikázal
v roce 1285 paøížským obèanùm, aby se postarali o èištìní ulic pøed
svými domy. Netrvalo dlouho a toto naøízení  bylo brzy zapomenuto.
Rada mìsta Mnichova naøídila v roce 1370, že kdo vyhodí nebo vylije
neøád pøed své dveøe, nebo do ulic a nikoliv do potoka, ten zaplatí za
každý jednotlivý trestní pøípad soudci 24 fenikù, mìstu jeden fund a
biøicùm 8 fenikù.

V Paøíži panovala ještì ve 14. století svoboda, na jejímž základì mohl
kdokoliv cokoliv a kdykoliv vyhazovat nebo vylévat z oken, když pøed-
tím tøikrát zavolal: „Pozor, voda!“ V Reutlingenu, ve svobodném øíš-
ském mìstì ve Schwarzwaldu, se císaø Fridrich III. dne 28. srpna 1485
málem proboøil spolu se svým konìm v ulièním marastu.

A dnes v Øevnicích? Mohli bychom si spolu s panem Doolitlem z My
fair lady zpívat. Mohli, kdyby... Jenom kdybychom nebyli takoví ška-
rohlídové a dokázali se povznést nad zánovní lodièky od psího hovín-
ka, nad pohled na totéž symetricky rozmáznuté po celé šíøi chodníku, èi
nad pohled na skupinku dìtí at´ už ze školky èi ze školy, jak zoufale, leè
marnì, klièkují mezi menšími, ale spíš vìtšími hromádkami. Kultura
národa se prý mìøí i podle úrovnì hygieny na toaletách. A co chodníky
a trávníky? Nebo se snad majitelé domnívali, že jejich miláèek nebude
kálet a teï jsou nemile pøekvapeni a nevìdí, co s tím? Ba ne, je to jen
obyèejná lidská bezohlednost. která velice vulgárním a smradlavým
zpùsobem omezuje svobodu nás ostatních, kteøí po pejscích uklízíme,
nebo je prostì nemáme.  Zkuste se projít po ulicích Školní nebo Tyršo-
va. A nejen tam. Není to tak dávno, co jsem potkala velice slušné psí
lejno pøímo pøed prahem fary. Nebo radìji ne, nezkoušejte to. Pøesto
volám o pomoc. Mìstskou policii, Mìstský úøad i všechny slušné Øev-
nièáky. Nejsme pøece ani ve 13., ani v 15. století. Nebo snad ano?

Mgr. Jiøina Dopitová

KRÁTCE

Setkání mladých v Common Grounds
Každý pátek v 17.30 hodin se v Common Grounds, Žižkova 257,

Øevnice, scházejí kluci a holky, kteøí si chtìjí povídat o tom, co má
v životì cenu a co je jen ztráta èasu, kteøí chtìjí øíct svùj názor nebo si
poslechnout názor tìch druhých. Uvolnìnou náladu navodí spoleèná
veèeøe, podíváme se na televizní poøad na jedno téma, jako je láska,
zklamání, víra, úspìch nebo tøeba samota, a to je pak tématem celého

setkání. Je ti mezi 15 a 25? Chceš poznat nové lidi? Být tam, kde to
žije? Najít kamarády? Neváhej, neboj se a pøijï, rádi tì uvítáme! Víc
informací ti dá Kuba Truschka, tel. 775 273 000, truschka@atlas.cz. 

Léèebný pobyt
Agentura Medea Central Europe, a.s. nabízí jako každý rok nabídku

leteckého zájezdu na Kypr s lékaøským doprovodem paní doktorky
Heleny Fuchsové a letos novì také paní doktorky Hany Šípové a samo-
zøejmì  dalším doprovodným programem na místì jako je hlídání dìtí,
masáže a cvièení. Ubytování je zajištìno v rezidenci SUN FUN v leto-
visku Ayia Napa ve studiích a apartmánech. Bližší informace Dr. Fuch-
sová 605 508 879 , Dr.Šípová 257 712 625, Dr. Pešková 257 720 444.

Úspìch ZŠ Øevnice
Žák ZŠ Øevnice Christian Wendel vyhrál okresní kolo Olympiády

v nìmeckém jazyku a postoupil do krajského kola.                           thr

Ochranáøi informovali o obnovitelné energii
Èlenové ZO ÈSOP Zvoneèek informovali v sobotu 24. února pøed

prodejnou potravin p. Noska o výhodách použití obnovitelných zdrojù
energie v našich domácnostech.                                                      thr

Rekonstrukce nádraží pokraèuje
Bìhem uplynulého mìsíce bylo upraveno okolí øevnického nádraží

novým dláždìním, zmizel nevkusný pøístøešek úschovny a na nové
místo byl umístìn telefonní automat. thr

Taneèní kurzy v Lidovém domì
Uèitel tance František Mochán poøádá od záøí 2007 v sále Lidového

domu kurzy tance a spoleèenské výchovy. Pro chlapce a dìvèata je pøi-
praveno 10 výukových lekcí se základním taneèním repertoárem, 3
lekce prodloužené, kapitoly ze spoleèenského chování a závìreèný
vìneèek. Zápis se koná 1. nebo 14. dubna 2007 od 16 do 18 hod. v Lido-
vém domì. Bližší informace na tel. 313 771 173 nebo 723 242 708, e-
mail: mochanf@seznam.cz, internet www.kurzy-tance.cz/mochan.   thr

NABÍDKA ZAMÌSTNÁNÍ
Policie Èeské republiky, okresní øeditelství Praha - venkov

nabízí uplatnìní uchazeèùm se zájmem o policejní práci v pøímém
výkonu služby u Policie Èeské republiky. Policistou se mùže stát obèan
ÈR, starší 18 let, který o pøijetí písemnì požádá, je bezúhonný, má
úplné støedoškolské vzdìlání, je fyzicky, zdravotnì a duševnì zpùsobi-
lý pro pøímý výkon služby, není èlenem politické strany, nevykonává
živnostenskou nebo jinou výdìleènou èinnost. 

Nabízíme
- zajímavou práci policistù na obvodních oddìleních: Brandýs nad

Labem, Èelákovice, Èestlice, Jílové u Prahy, Libèice, Odolena Voda,
Øíèany, Úvaly, Mníšek pod Brdy, Velké Popovice, Øevnice, Hostivice,
Hradištko,

- na oddìlení hlídkové služby Brandýs nad Labem,
- na dopravním inspektorátu Zdiby - skupinì dohledu nad silnièním

provozem
- možnost profesního rùstu, možnost dalšího vzdìlávání, dobré plato-

vé podmínky
Pokud splòujete uvedené podmínky, mùžete se pøihlásit každý všed-

ní den v dobì od 7:00 do 15:30 hod. na Policii Èeské republiky, okres-
ní øeditelství Praha - venkov, Zborovská èp. 13, 150 00 Praha 5. Bližší
informace rádi poskytneme ve stejnou dobu na tel. èísle 974 882 400.
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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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MALÝ OZNAMOVATEL

Firma, zabývající se kompletní dodávkou interierù, pøijme do úseku
atypické truhláøské výroby (lamino, dýha, masiv, konglomeráty) kvalifikované
a samostatné pracovníky na tyto pozice: truhláø, truhláø - lakýrník, truhláø - mon-
tážnik,  kalkulant - konstruktér. Sídlo výroby Všenory. Kontaktujte nás na tel.
222 783 585 nebo loci@loci.cz.

Interiérová firma s truhláøskou výrobou hledá dodavatele pro montáž
truhláøských a tesaøských konstrukcí v exteriéru. Kontaktujte nás na tel. 222 783
585 nebo loci@loci.cz.

Øádkovou inzerci pøijímáme na adrese redakce. Firemním zákazníkùm nabí-
zíme øádkovou inzerci o rozsahu 300 znakù na jeden inzerát. Cena inzerátu je
180 Kè. 

Pro soukromou ètenáøskou inzerci („prodám zánovní pianino“) je urèen
Malý oznamovatel, kde cena inzerátu závisí na jeho rozsahu. Platí pravidlo, že
1 slovo = 6 Kè. Za jedno slovo považujeme také telef. èíslo, e-mail, interneto-
vou adresu, zkratku. Nepoèítáme pøedložky a interpunkèní znaménka. Oznáme-
ní o významných životních jubilejích a blahopøání zveøejòujeme zdarma.

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.

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 
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JUDR. ZUZANA HLISTOVÁ
ADVOKÁTKA

ÈLEN ÈAK, SAK
Pøedcházející praxe:

8 let soudcovská praxe 
5 let advokátní praxe

certifikát o absolvování komplexního
mediaèního výcviku

nabízí advokátní služby v oblasti 
civilního práva a obchodního práva, 

právní pomoc pøi øešení sporù 
s využitím mediaèní techniky.

Advokátní kanceláø 
Sochorova ul.159
252 30 Øevnice

Kontakty: 
Mobil:  607 554 596

E-mail: hlistovaz@seznam.cz

Mediaservis s.r.o. 
pøijme doruèovatele (pøípadnì øidièe na rozvoz)

na roznos tisku v ranních hodinách 
v obci Øevnice. 

Zkrácený úvazek Po-So á cca 3 hod. 
Bližší inf. na tel. 311 625 345, mobil 724 258 679.

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.

KULTURNÍ PØEHLED - BØEZEN
10. 3. 20,00 Lidový dùm Jarní ples Salonu Klára
18. 3. 15,00 Sál Zámeèku Pohádka o tøech kùzlátkách

Hrají marionety a Vladimír Tausinger
21. 3. 10,00 Sál Zámeèku Setkání seniorù
24. 3. 19,00 U zrzavého paviána Dobroèinný maškarní ples

Pro stacionáø Náruè tentokrát ve znamení Divadla (lesního)
25. 3. Notièky zvou na svùj Hudební ples
31. 3. 19,00 Lidový dùm Hudební ples dìtské lidové muziky Notièky
1. 4. 18,00 Sál Zámeèku Písnièkový veèer

Reportér Josef Klíma hraje, zpívá a také vypráví 
za podpory Pavla Pùty

AKTUÁLNÍ INFORMACE NAJDETE NA WWW.REVNICE.CZ

P
la

ce
ná

 in
ze

rc
e




