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Notièky pøed Vánoci zahrály v øevnickém kinì.

Divadelníci zopakovali oblíbenou pohádku.

Mìsto Øevnice
pøeje všem svým obyvatelùm 

i návštìvníkùm 
zdraví a spokojenost 

v roce 2007.
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Z RADY
MÌSTA

Dìtské høištì
V souèasné dobì na katastru

mìsta není žádné veøejnì pøístup-
né dìtské høištì. Pro doplnìní
základní vybavenosti mìsta je
dìtské høištì nezbytné a pro rodi-
ny s  malými dìtmi by znamenalo
výrazné vylepšení infrastruktury
mìsta. Rada mìsta uložila Komisi
pro rozvoj veøejných prostor
vyhledat a doporuèit vhodné loka-
lity pro dìtské høištì v termínu
do 15. ledna 2007.

Sociální politika mìsta
Rada mìsta uložila Komisi

sociální a zdravotní vypracovat
návrh sociální politiky mìsta
vèetnì provozování peèovatelské
služby v termínu do 31.1.2007.

Sochorova hrobka
Rada mìsta, s odvoláním

na usnesení zastupitelstva mìsta
z 20.10.2003, uložila Správnímu
odboru vyvinout vìtší úsilí pøi
pøevodu Sochorovy hrobky
do majetku mìsta Øevnice tak,
aby hrobka byla co nejdøíve
v majetku mìsta a mohlo se pøi-
kroèit k její opravì. 

Nájemné v obecních
bytech 

Podle zákona è. 107/2006 Sb.
zvýšila Rada mìsta nájemné
u bytù s regulovaným nájemným.

Nájemné v penzionu bude øeše-
no následnì podle provádìcího
pøedpisu k zákonu è. 108/2006
Sb., který má platit od 1.1.2007.

Peèovatelská služba
Rada mìsta uložila starostovi

a tajemníkovi jednat s vedoucí
Peèovatelské služby Øevnice paní
Helenou Navrátilovou a paní Lid-
milou Svobodovou o zmìnì
vedoucí Peèovatelské služby
od 1.1.2007.

Zápach z kanalizace
Tajemník informoval Radu

mìsta o opatøeních, která provedl
provozovatel mìstské kanalizace
VHS Benešov a  která mají zabrá-
nit zápachu z nìkterých kanali-

zaèních šachet. Provozovatel zaji-
stil zvýšený dozor pøi odbavení
fekálních vozù pouze na jednom
zabezpeèeném místì na ÈOV,
postupnì provádí izolaci vík
kanálových vpustí v ulicích, kde
byl zápach zaznamenán. V místì
vyústìní tlakové kanalizace
do kanalizace gravitaèní na Palac-
kého námìstí bude provedeno
mìøení a podle jeho vyhodnocení
provozovatel zajistí dávkování
speciální chemikálie pøímo do
styku obou typù kanalizace.

Výstavba v lokalitì
pod lesem

Vlastníci pozemkù v lokalitì
Pod Lesem požádali radu mìsta
o osobní jednání ve vìci zamýšle-
né zástavby na svých pozemcích
v prodloužení Sochorovy ul. Jed-
nání se m.j. zúèastnil autor Archi-
tektonicko-urbanistického kon-
ceptu lokalit Vrážka a Pod Lesem
a zpracovatel zmìny è. 2 územní-
ho plánu mìsta Ing. arch. Petr
Starèeviè. Vlastníci pozemkù
a Rada mìsta si vzájemnì vyjas-
nili názory na zpùsob využití
pøedmìtné lokality a Rada mìsta
upozornila vlastníky na skuteè-
nost, že v otázce využití daného
území je nutné vzít v úvahu v sou-
èasné dobì již zpracovanou
zmìnu è. 2 ÚP a že mìsto musí
v této otázce z dùvodu ochrany
veøejného zájmu postupovat s nej-
vìtší opatrností.

Rozpoèet na rok 2007
Po projednání rozpoètu mìsta

Øevnice pro rok 2007 Finanèním
výborem a na základì jeho klad-
ného stanoviska Rada mìsta
doporuèuje Zastupitelstvu mìsta
tento rozpoèet schválit  

Odmìny
Rada mìsta schválila udìlení

odmìn øeditelce Mateøské školy
Øevnice a øeditelce Základní
umìlecké školy Øevnice.

Doplòková péèe
Rada mìsta po doporuèení

Komise sociální a zdravotní
schválila vyplacení pøíspìvku
sociálnì slabým obèanùm mìsta
v celkové výši 25.000,- Kè. 

Komise
Rada mìsta schválila rozšíøení

Komise pro rozvoj veøejných pro-
stor o Ing. Martina Sudka a Tomá-

še Kramoliše, Komise školské
o Ing. Helenu Vaòkovou, Komise
pøestupkové  o Ing. Helenu Vaò-
kovou, Komise pro životní pro-
støedí o Luïka Parkana.

Pohledávky 
Místostarosta informoval Radu

mìsta o pohledávkách nezaplace-
ných pøíspìvkù na žáky a neza-
placených faktur vydaných Tech-
nickou správou mìsta. Rada
mìsta vzala informaci na vìdomí
a všem složkám Mìstského úøadu
uložila vypracovat soupis všech
pohledávek a pøipravit jejich
vymáhání.

Poplatek za zhodnocení
pozemkù

Výstavbou vodovodních
a kanalizaèních øadù do blízkosti
dosud nezastavìných pozemkù
soukromých vlastníkù byly tyto
pozemky zhodnoceny.  Podle
§ 10c zákona èíslo 565/1990 Sb.
o místních poplatcích lze zavést
poplatek, který platí vlastník sta-
vebního pozemku zhodnoceného
možností pøipojení na obcí vybu-
dovanou stavbu vodovodu nebo
kanalizace. Rada mìsta uložila
Správnímu odboru ve spolupráci
s Hospodáøským odborem vypra-
covat seznam tìchto pozemkù
v termínu do 29. ledna 2007.

Stavba v lokalitì
Pod Lesem

Jednání se zúèastnili budoucí
investoøi stavby rodinného domu
a stájí. Stavba má být realizována
na pozemku, který bude mít cel-
kovou výmìru cca 6 500 m2.  Sta-
vebníci vysvìtlili radním svùj
zámìr postavit v zadní èásti loka-
lity Pod Lesem rodinný dùm
s hospodáøskou stavbou s mož-
ností ustájení max. 8 koní výhrad-
nì pro soukromé úèely majitelù
(tj. nikoliv k podnikání). Pozemek
by byl využíván z vìtší èásti jako
výbìh a pastva pro konì. Staveb-
níci zajistí vypracování konkrét-
nìjšího návrhu stavby a umístìní
rodinného domu a hospodáøské
budovy na pozemku, který bude
pøedán zpracovateli zmìny èíslo 2
Územního plánu sídelního útvaru
Øevnice Ing. arch. Petru Starèevi-
èovi k pøíp. zapracování do
zmìny územního plánu.  

Jednání s pøedsedy
komisí

Pøedsedové komisí seznámili
11. prosince 2006 radní mìsta
s okruhem problémù, kterými se
jednotlivé komise budou v pøíštím
období zabývat. 

Komise pøestupková - výkon
státní správy v pøenesené pùsob-
nosti

Komise pro rozvoj veøejných
prostor - vytypování prostoru pro
dìtské høištì, dokonèení úprav
v Havlíèkových sadech (oprava
mostku pøes Nezabudický potok)
apod.

Komise školská - spolupráce
s Radou školy, klást dùraz na
výuku cizích jazykù a tìlesné
výchovy a pod.

Komise sociální a zdravotní -
získávání grantù na sociální služ-
by z Evropské unie, doøešit pro-
blematiku peèovatelské služby -
možnost zøízení obecnì prospìšné
spoleènosti apod.

Komise letopisecká - pravidel-
né zápisy do kroniky mìsta a
èlánky do zpravodaje RUCH,
akce vlajka mìsta Øevnice, mož-
nost umístìní muzejní sbírky
mìsta v èp. 3. Námìt - album sta-
rých pohlednic mìsta.

Komise povodòová - pøíprava
úprav povodòového plánu, pre-
vence.

Komise sportovní - organizace
sportovní soutìže pro dìti
i dospìlé se zapojením spolkù ve
mìstì

Komise stavební - prùbìžné
projednávání a pøíprava podkladù
pro øešení stavebních problémù
na Radì mìsta. 

Nevyužitelné pozemky
Rada mìsta uložila vedoucí

správního odboru vypracovat
seznam mìstem nevyužitelných
pozemkù ve vlastnictví mìsta,
které by bylo možno nabídnout k
prodeji (zejm. historicky vzniklé
parcely o malé výmìøe zaèlenìné
do pozemkù, napø. zahrad vlast-
nìných soukromými osobami).

Informace z Rady mìsta
najdete také

na www.revnice.cz.

Fotografie  na úvodní stranì:
MìÚ Øevnice, Jindøich Koláø

a internetová prezentace divadlo-
revnice.cz.
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ROZPOÈET MÌSTA ØEVNICE NA ROK 2007

ØEVNICE MAJÍ JEDINÉHO
SPRÁVCE VODOVODU

Na Moøinské ulici v lokalitì mìsta Za vodou vybudoval správce
vodovodu a  kanalizace v Øevnicích, firma VHS Benešov, pøedávací
vodomìrnou šachtu a hlavním pøivadìèi vody z Letù do této lokality.
Zabudované mìøení umožní úètování spotøebované vody na øevnickém
území mezi dodavatelem vody Aquaconsultem Èernošice a provozova-
telem vodovodu VHS Benešov. 

Od 1.1.2007 pøebírá VHS Benešov správu vodovodu Za vodou. Mìsto
od tohoto dne bude mít  jednoho správce vodovodu a kanalizace a samo-
zøejmì i jednotnou cenu vodného a stoèného.  Zákazníci, kteøí mají uza-
vøenou smlouvu o dodávce vody s Aquaconsultem Èernošice, obdrží k
podpisu nové formuláøe smlouvy od VHS Benešov.

SH



Ruch  1/20074

ZASTUPITELSTVO
O ROZPOÈTU A SKLÁDCE

Druhé zasedání øevnického zastupitelstva, které se konalo 18. pro-
since 2006, se neslo již v pracovním duchu. Hlavními tématy jednání
byly rozpoèet mìsta na rok 2007 a situace v EKOSu. 

Zaèátek jednání poznamenala patnáctiminutová pøestávka, kterou byl
nucen starosta mìsta Miroslav Cvanciger vyhlásit vzhledem k tomu, že
zastupitelstvo neschválilo navržený program. Sporný bod (mìsíèní
odmìna místostarosty) nebyl po pøestávce do programu  schválen a tak
schùze, které pøihlížela asi dvacítka obèanù, mohla pokraèovat.  

Vìtší diskuse se rozpoutala v otázce rozpoètu mìsta. Napø. radní
Martin Sudek upozornil na fakt, že do rozpoètu jsou zapoèítány pøíjmy
ze skládky EKOS, pøièemž podle nìj není vùbec jisté, jak bude skládka
v roce 2007 fungovat (vzhledem k rozhodnutím zastupitelstva v minu-
lém období), a upozornil na nesrovnatelnost výše nákladù v nìkterých
položkách rozpoètu. Starosta Miroslav Cvanciger spoleènì s radním
JUDr. Pavlem Dudákem oponovali, že rozpoèet bude v prùbìhu roku
operativnì upravován (a to i v souvislosti se situací na skládce EKOS).
Zastupitelstvo rozpoèet nakonec schválilo. 

V dalším programu byla schválena Vyhláška 1/2006 o likvidaci odpa-
du (cena za odvoz odpadu bude i následujícím roce 400 Kè/osoba/rok)
a byl schválen zástupce mìsta na Valné hromadì Ekosu (Miroslav
Cvanciger).

Delší diskusi a dokonce i emotivní ohlasy z øad pøítomných obèanù
odvolávající se na volební programy stran kandidujících v komunálních
volbách vyvolalo projednávání situace na skládce EKOS. V diskusi se
totiž zastupitelé mìsta vážnì zabývali rozšíøením skládky EKOS o 200
tisíc m3. Co zpùsobilo tento obrat u nìkterých zastupitelù, kteøí ještì
pøed pùl rokem, kdy se mìsto stalo majoritním vlastníkem skládky na
Boøích, prohlašovali, že skládku zruší jak nejrychleji bude možné?
Obèané se dozvìdìli, že je to èástka 17 milionù korun, kterou by mìsto
muselo dát na její likvidaci (tøetina rozpoètu mìsta).

Proti rozšíøení skládky o více než polovinu souèasné kapacity (ta èiní
328 000 m3) razantnì vystoupil jako jediný Martin Sudek. V pøiprave-
né prezentaci promítané dataprojektorem na stìnu pøedvedl možná
øešení a upozornil na nedostatek podstatných a rozhodujících informa-
cí o skládce a prohlásil, že by mìly být  odpovìdnì zváženy obì vari-
anty (rozšíøení i zrušení skládky). Na nedostatek informací si stìžovali
i další zastupitelé, Ing. Josef Beneš navrhl zøízení dozorèí rady. Ing.
Ivana Veselá prohlásila, že vždy byla pro ukonèení existence skládky za
pøedpokladu, že na skládce nebudou žádné dluhy a že za tohoto stavu
je pro prodloužení aktivit skládky na nezbytnì dlouhou dobu. Tento
názor podpoøil v závìru i starosta mìsta Miroslav Cvanciger, který pøi-
pomnìl tøi body, které musí být splnìny, aby skládka neprodìlávala, a
to získat povolení na rozšíøení, sehnat peníze a dohodnout se s vlastní-
ky sousedních pozemkù.

thr 
P.S. Oficiální usnesení zastupitelstva mìsta najdete

na  www.revnice.cz.  

KULTURNÍ POZVÁNKA
Skupina Njorek

Všichni tøi èlenové skupiny Njorek už v Øevnicích hráli, ale pohro-
madì se u nás pøedstaví poprvé. V nejživìjší pamìti je zøejmì Standa
Barek, iniciátor festivalu Kytara napøíè žánry. Zahrál si jako pøedsko-
kan Peppina D´Agostina ( It/USA ) a spoluhráè Shahaba Tolouie (Írán).
V Njorku hraje samozøejmì na kytaru a zpívá.

Michael Müller, jediný graduovaný citerista v Èeské republice, kon-
certoval na Zámeèku sólovì a jeho koncert patøí k tìm opravdu objev-
ným. Víme, že na citeru zahraje v postatì cokoliv a v Njorku urèitì
nebude hrát (a zpívat)  „druhé housle“.

Olin Nejezchleba hrál v Lesním divadle jako èlen skupiny Vladimí-
ra Mišíka Etc…a mnozí ho jistì mají v pamìti také jako èlena legen-
dární skupiny Marsyas, kde jeho elektrické violoncello i neotøelé dvoj-
hlasy se Zuzanou Michnovou a Petrem Kalandrou tvoøily souèást cha-
rakterického zvuku.

Zájemci si mohou krátké ukázky ve formátu mp3 poslechnout
na www.njorek.cz.

Skupina se hlásí k inspiraci lidovou písní, jejich úpravy i vlastní
skladby jsou originální. V mìsteèku, ve které pracují hned dva dìtské
soubory v tomto žánru, se snad dá oèekávat zájem o to, jak to dìlají
druzí. Pøijïte se pøesvìdèit ve støedu 17. ledna do sálu Zámeèku, že to
dìlají nápaditì a skvìle. Zaèátek je v 19,30 hod.

VS

Milí pøátelé, již potøetí vyhlašuje Galerie Salon No1,
dìtskou soutìž o nejpodaøenìjší výtvarnou práci pro dìti
od pìti do patnácti let. Téma bylo pro tentokrát vybráno
s ohledem na to, že všechny zúèastnìné  dìti žijí na toku
Berounky a jistì o ní mnoho vìdí.

„PULCI MALUJÍ SVOJI ØEKU“

Stejnì jako pøedešle musíme výtvarné práce
soustøedit v galerii  nejpozdìji do 10. ledna  2007.

Výbìr prací pøenecháváme na vùli žákù a  jejich peda-
gogù. Každý žák vystavuje pouze jeden obrázek. Práce
budou vystaveny od 15. do 31. ledna 2007. Pøed kon-
cem výstavy odborná porota posoudí a udìlí svá ocenìní.

Dìkuji Vám za radostnou spolupráci a moc se tìším
na leden.

Tereza Bartáková

KULTURNÍ PØEHLED - LEDEN
10. 1. 19,00 Sál Zámeèku I ty ovládáš zmìny klimatu

Jak pomoci životnímu prostøedí a navíc ušetøit. Pøednáška
Èeského svazu ochráncù pøírody, spojená s prezentací výrobkù 
v rámci projektu Fair Trade

17. 1. 19,30 Sál Zámeèku Njorek
Koncert skupiny, která hraje lidovou píseò úplnì jinak



Z KULTURY

Výstava panenek
a koèárkù

Nejenom maminky s dìtmi spì-
chaly na výstavu panenek a koèár-
kù, které v prosinci v Zámeèku
uspoøádala zanícená sbìratelka
panenek  Ivana Zrostlíková a její
neménì zapálená kolegynì Hedvi-
ka Hrdá, kterou okouzlily dìtské
koèárky.

A tak jsme mohli vidìt obrov-
ské množství nádherných napará-
dìných a usmìvavých panenek
vyrobených od poèátku 19. století
až po dnešek. Panenky hadrové,
kauèukové, panenky v krojích
i moderních soudobých obleècích.
Také koèárky budily velký zájem,
nebot starší návštìvnice dokonce
poznávaly tvary košatin, ve kte-
rých pøed padesáti šedesáti lety
vozily svá dítka. Exponát, který
byl pøímo støedem pozornosti,
byla ohromná døevìná bouda na
koleèkách, ve kterém hýèkala
maminka své miminko nìkdy na
zaèátku 19. století. Ohromné
množství vystavených exponátù
umnì naaranžovala paní Renner-
tová a její pojetí a sestavy dokona-
le vystihlo atmosféru té které
doby.

Po prohlédnutí celé výstavy
návštìvníka musí napadnout otáz-
ka, kde asi obì mladé ženy berou
kromì své sbìratelské vášnì èas
na restauraci a úplné vybavení
svých objevù.

Na zahájení celé výstavy pøišel
zatanèit a zazpívat KLÍÈEK, kde
se zauèují roztomilé pøedškolní
dìti a mezi nimi vynikali kromì
zkušené a témìø dospìlé Lenky
Zrostlíkové oba sourozenci  Kenc-
lovi. Obdiv sklidily také sestøièky
Reichlovy, které pøednesly pøe-

dlouhé básnì Zdeòka Svìráka.
Obì pøipravil p. uèitel Ivo
Tamchyna, který rovnìž výstavu
zahájil.

Lidé, kteøí se nedostali do sálu
a postávali na schodišti, pøišli
opravdu o hezký zážitek.

Rad

Mikulášský koncert
Notièek

V prosinci mìla dìtská lidová
muzika - jak hrdì sami øíkají
- z Øevnic - hodnì práce. Koncert
stíhal koncert a dìti se disciplino-
vanì podøídily nároènému progra-
mu.

Kromì úèasti na festivalu dìt-
ských lidových muzik v Praze,
kromì hraní na pøedvánoèním
øevnickém námìstí nebo koncertu
ZUŠ Charlotty Masarykové
v hotelu CROWN PLAZA pøijaly
Notièky pozvání k úèasti na slav-
nostním benefièním koncertu
ve Španìlském sále pražského
Hradu. Koncert se konal  pod
záštitou Nadace Livie a Václava
Klausových a paní Livie byla
osobnì celému programu pøítom-
na. Velmi se zajímala v rozhovoru
s Lenkou Koláøovou o její práci
s dìtmi a k souboru vznášela
obrovskou chválu.

Koncert, na který se Notièky
rovnìž dùkladnì pøipravovaly, byl
poøádaný v pøedveèer svátku sv.
Mikuláše v kinì v Øevnicích.
Není to sice ideální prostøedí, ale
chodby i sál byl slavnostnì vyzdo-
ben nádhernými andílky z dílny
Zuzany Dudákové a tøi stovky dìtí
s rodièi mohly dobøe vidìt i slyšet
i v tìch nejposlednìjších øadách.

Celý program zahájila Malá
muzika vedená Milenkou Koláøo-
vou a složená skoro ze samých
sólistù, z nichž vìtšina už zažila
zájezd do Ameriky.  Sebi Habeš,
Klárka Dudáková, Anetka Nejtko-

vá, Adélka Jodlová, Natálka
Klimtová,  Adélka Vinterová,
Martinka Digrinová, Vašík Heø-
man a Anièka Hlinková. Jen
za nemocnou basistku Dianku
Šeplavou musel zaskoèit již ostøí-
lený Boøík Ledvinka. Malá muzi-
ka doprovodila ty nejmenší, Malé
notièky, které už letos dostaly pøí-
ležitost ke koncertování. Bájeènì
pøipraveny Pavlínkou Petrovou
zatanèily a zazpívaly velmi pìknì
a zkušenì. Na konec celého pro-
gramu  pøedvedly dokonalou kou-
lovaèku papírovými koulemi
na motivy pochodu Karla Kmocha
Na motoru. Nejdøív házely
po sobì,  ale pak koule létaly
až do páté øady pøeplnìného sálu.
V první øadì si tak užili i sólisté
Èeské filharmonie, FOK, Národ-
ního divadla a Státní opery
se svými dìtmi, kteøí s velkou
oblibou chodí na vystoupení Noti-
èek.

Velká muzika, vedená Kaèkou
Klailovou, pøedvedla zcela nový
program z písní støedoèeského
kraje, kde zazáøili Mirek Smola,
Kristýnka Koláøová a Míša
Macourková.

A Mikuláš??? Opravdu pøišel,
krásný, dùstojný, s mitrou a ber-
lou, doprovázen dvìma andílky
a dvìma bájeènými èertíky. Mire-
èek Kus, který se mikulášské role
zhostil s laskavou vlídností
a potøebnou moderností,  dokázal
všechny dìti vyzpovídat a pøivést
k mikrofonu, aby zarecitovaly
nebo zazpívaly. Bylo tu hodnì
dìtských talentù, které èertíci
nìkdy odnášeli z jevištì, at´ dìti
chtìly nebo nechtìly.  Mezi tìmi,
kteøí obdrželi koš dárkù, byla také
skupina dìtí z  diagnostického
ústavu z Dobøichovic, které rov-
nìž dokázaly na mikrofon zazpí-
vat. Jeden chlapec dokonce cikán-
skou píseò v originále a další tan-

èil improvizovanì na jevišti
s Notièkami. Byl to úspìch!

A tak se nemusíme bát, že témìø
dospìlé dìti z Notièek, které už si
hledají vlastní cestu životem, pøíš-
tì neuvidíme. Setkáme se s další
garniturou dnešních Malých noti-
èek, které již dnes prokazují
obrovské zkušenosti a velký um.

Rad

Vítání obèánkù
V dokonalých kulisách výstavy

panenek a koèárkù probìhlo
10.12.2006 vítání nových obèán-
kù v sále Zámeèku. Od nejmladší-
ho Šimona po nejstarší Terezu
zvládly tyto øevnické nadìje obøad
dùstojnì, dívèí kvarteto za klavír-
ního doprovodu Martiny Klimto-
vé pøispìlo k navození té správné
atmosféry, a i když došlo k nìko-
lika organizaèním chybièkám,
byla to velmi pøíjemná pøíležitost
k seznámení se s tìmi nejmladší-
mi. Naštìstí se Øevnice vymykají
všeobecnému trendu snižování
porodnosti, takže napøíštì bude
vhodnìjší vítat nové pøírùstky
èastìji.

VS

Èertùv švagr
Tuto pohádku Boženy Nìmco-

vé pøevyprávìl podle svého a také
velmi originálnì výtvarnì pojal
Jiøí Trnka. (Ten náš, øevnický.)
Úvodní scéna, v loutkových
pohádkách pomìrnì výjimeèná,
možná trošku menší diváky zara-
zila. Však také jistì loutkovou
smrtelnou postel ještì nevidìli.
V následujících scénách, do pøe-
kvapivých detailù propracova-
ných, se už vyskytovaly i vtipné
pasáže, pøední dìtské øady se
zklidnily a všichni se dobøe bavili.
Nenásilné mravouèné poselství
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o škodlivosti lidského pachtìní
za mamonem bylo v dobì advent-
ní zcela  na místì. Loutky vyjad-
øovaly dokonale charakter postav,
herci podali procítìné výkony
(za dokonalých zvukových pod-
mínek)  a drobné nepøesnosti ve
vedení loutek jen podtrhly amatér-
ství v tom nejlepším slova smyslu.
Obecenstvo odcházelo navýsost
spokojené a bylo jedno, že pochá-
zelo z velmi rùzných vìkových
kategorií. Na další poèin divadla
Kotrmelec se mùžeme tìšit. Tuhle
partièku vedenou Jiøím Trnkou,
kam dál patøí dámy Šímovy, Josef
Sádovský a Jirka Cicvárek, všech-
no kolem divadla baví a je to znát.

VS

Houslový koncert
Po pohádce Èertùv švagr se

publikum v sále Zámeèku obmì-
nilo jen èásteènì a vyslechlo hou-
slový koncert sester Koláøových.
Z obou starších - Barbory
a Kristýny - vyrostly nejen doko-
nalé mladé dámy, ale také osobité
houslistky. Na Barboøe je znát
schopnost bezvadného soustøedì-
ní na èas vrcholného výkonu, její
repertoár je nároèný a ona ho zvlá-
dá „s rezervou“. V prùbìhu kon-
certu se zdá, že se zvuk jejích
houslí stále zlepšuje a její hra pro-
myšlenì graduje. 

Kristýna dìlá dojem, že se snad
ani nijak soustøedit nepotøebuje,

hraje s obrovským pøehledem,
uvolnìnì a s radostí. Ona to tak
možná necítí, ale dojem z její hry
vyvolává pocit lehkosti. 

Ještì ani ne desetiletá Milena
rodinné „zatížení“ nezapøe. Samo-
zøejmì má jiný repertoár, ale její
projev je vyspìlý a posluchaè má
radost, že u nìèeho tak pìkného
mùže být.

Celý koncert byl skvìle vysta-

ven, klavírní doprovod prof.
Maixnerové byl nejen profesio-
nální, ale vlastnì velmi osobní.
Prostì to byl krásný zážitek, rodi-
èové Koláøovi mohou být právem
hrdí (i trochu pyšní), stejnì jako
babièka Radechovská. Sleèna
setra, která sledovala koncert
radìji s matkou v zákulisí, už jistì
tuší, co ji èeká. Bude to døina.

VS

Školní akademie
19. prosince probìhla v øevnickém kinì Vánoèní akademie Základní školy Øevni-

ce.  V pøedstavení, které trvalo více než jeden a pùl hodiny, pøedvedly dìti z prvního
i druhého stupnì tradièní koledy a zvyky, krátkým vstupem nás potìšil i soubor Klí-
èek.Diváci dopoledního i odpoledního bloku byli vtaženi do vánoèní atmosféry a už
v první polovinì si všichni zpívali spoleènì s dìtmi z 1.A veselé písnièky z veèerníè-
kù. Na programu byla i pohádka o Popelce, která v provedení dìtí z první tøídy vzala
u srdíèka každého v hledišti. „Šest´áci“ stavìli živý betlém a v zákulisí se v té chvíli
už netrpìlivì chystali letošní budoucí absolventi. Pod vedením urostlého andìla se
pøedvedla Nebeská ZOO vèetnì osla a vola, kteøí nám nakonec vysvìtlili, co že je to
na Vánocích vlastnì nejdùležitìjší. Trochu s obavami jsme èekali, zda si to pøece
jenom letošní Vánoce nerozmyslí, protože ještì pøed vstupem andìla na scénu pro-
hlásily, že letos prostì vzhledem k všeobecné lidské špatnosti nebudou. Všechno
dopadlo naštìstí dobøe, rozcházeli jsme se domù a v uších nám poøád ještì znìlo pøání
malých moderátorù, aby byli lidé milí a usmìvaví nejen na Vánoce. 

Uèitelé, vlastnì paní uèitelky, které s dìtmi akademii nacvièily, byly unavené, ale
spokojené, protože dìti ze sebe vydaly opravdu to nejlepší. Vánoèní akademie byla

živá, vtipná i originální. Sál kina i balkon byly plné k prasknutí a aplaus byl krásnou odmìnou. I z toho dùvodu vedení školy rozhodlo, že aka-
demii zopakujeme ještì jednou, i když ve zkrácené verzi, a to v pátek pøed Tøemi králi v deset hodin dopoledne. Zvaní jsou nejen dùchodci, ale
i všichni, kteøí si nemohli udìlat èas na premiéru.

Odborná veøejnost se o prùbìhu akademie mùže doèíst také v lednovém èísle èasopisu Moderní vyuèování, v rubrice Ze života školy.
dop

V popøedí Milena,  z leva Kristýna a Barbora Koláøovy.
V pozadí prof. Pavel Prantl a vpravo prof. Martina Maixnerová.

Nejmenší posluchaèi koncertu zleva: Kaèenka Koláøová,
Kamilka Koláøová, Terezka Petrová. (foto: Lenka Koláøová)

Popelka s princem (Honzík Sklenka a Terezka
Klímová). Foto: Miloš Bartunìk - zsrevnice.cz
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PEÈOVATELSKÁ SLUŽBA
V ROCE 2007

Mìsto Øevnice Peèovatelská služba - pod tímto názvem peèujeme
dál o své klienty od 1. 1. 2006 a budeme v péèi pokraèovat i v roce
2007.

Co se zmìní?
Platí nový zákon o sociálních službách è. 108/2006 Sb., který dává

obèanùm nové možnosti ve výbìru pomoci. Cituji: „Tento zákon upra-
vuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám
v nepøíznivé sociální situaci prostøednictvím sociálních služeb a pøís-
pìvku na péèi. Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté prostøed-
nictvím sociálních služeb musí zachovávat lidskou dùstojnost osob.
Pomoc musí vycházet z individuálnì urèených potøeb osob, musí pùso-
bit na osoby aktivnì, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat
je k takovým èinnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvání nebo
prohlubování nepøíznivé sociální situace, a posilovat jejich sociální
zaèleòování. Sociální služby musí být poskytovány v zájmu osob
a v náležité kvalitì takovým zpùsobem, aby bylo vždy dùslednì zajištì-
no dodržování lidských práv a základních svobod osob. - konec citace
zákona.“

Dle tohoto zákona bude pøíspìvek na péèi poskytnut osobám závis-
lým na pomoci jiné fyzické osoby za úèelem zajištìní potøebné pomo-
ci. Náklady na pøíspìvek se hradí ze státního rozpoètu.

Nárok na pøíspìvek „má osoba, která z dùvodu dlouhodobì nepøíz-
nivého zdravotního stavu potøebuje pomoc jiné fyzické osoby pøi péèi
o vlastní osobu a pøi zajištìní sobìstaènosti v rozsahu stanoveném stup-
nìm závislosti podle §8. O pøíspìvku rozhoduje obecní úøad obce s roz-
šíøenou pùsobností.“

Znamená to, že nìkteøí naši klienti budou mít od letošního roku na
úhradu sociálních služeb vyšší pøíspìvek od státu, který budou moci
použít dle svého uvážení. Budou si moci vybrat poskytovatele služeb,
který jim bude vyhovovat.

Já vìøím, že vìtšina klientù je s naší péèí spokojena a zùstane v naší
péèi i nadále. Pøeji jim i všem ostatním, kteøí se rozhodnou jinak, hodnì
zdraví a osobní v roce 2007. Podìkování a pøání š•astného nového roku
2007 patøí i kolektivu kuchaøek ve školní jídelnì pod vedením paní Pet-
rové.

Celý rok se na vás opìt tìší peèovatelky pod vedením Lidmily Svo-
bodové - Monika Hrušková (Øevnice terén), Jaroslava Punèocháøová
(SOH prádelna), Markéta Voborníková (SOH kadeønictví) a Milada
Prùšová (SOH pedikérna). Také jim patøí podìkování za dobøe odvede-
nou práci v minulém roce.   

Za peèovatelskou službu se louèí 
Helena  Navrátilová

SV. JAN NEPOMUCKÝ JE ZPÁTKY
Socha sv. Jana Nepomuckého absolvovala druhou etapu obnovy. To znamená, že byl galerijnì zrestaurován origi-

nál a podle nìho vytvoøen model pro vypálení kopie. Originál už zdobí kostel sv. Mauritia  a úèastníci bohoslužeb a
posluchaèi vánoèních koncertù už mohli vidìt, jak obrovskou práci vykonal akademický sochaø Vojtìch Adamec.
Zbývá doufat jednak v pøidìlení krajských prostøedkù a pak hlavnì v trochu štìstí, aby vypálení modelu probìhlo
bez problémù, model se opravdu zmenšil o vypoèítaných  deset procent a na jaøe bylo možné kopii instalovat na novì
opravený sokl pøed vchodem do areálu kostela.

VS

ØEVNICE NA STARÝCH
POHLEDNICÍCH - 37

Vila Kokoøín
Vila Kokoøín, èp. 166, patøí do skupiny významných staveb, které

pøed více než 100 lety postavil v Øevnicích architekt Eduard Sochor.
Nachází se na kopci na kraji lesa a je z ní pìkný výhled na mìsto na
obou bøezích Berounky. Stojí ve Sportovní ulici, která se døíve jmenovala Lipová. 

Projektantem i stavebníkem byl sám Sochor, jak vyplývá z jeho žádosti podané na radnici dne 22.
9. 1905. Stavbu nazval Kokoøín podle podoby s hradem Kokoøín, který Sochor v letech 1911 - 1918
pøestavìl v romantickém neogotickém stylu pro pražského podnikatele Špaèka. Jedním z prvních
majitelù se stal R. Tesárek. Øadu
let vilu vlastnil JUDr. Karel Zim-
mer z Prahy. Dnešní majitelé ji cit-
livì zrekonstruovali.

Na pohlednici è. 1 je Kokoøín
zachycen z míst dnešního sokol-
ského cvièištì. Na pohlednici è. 2
poslané z Øevnic do Prahy v èer-

venci 1912 je vila Kokoøín umístìna nad vilou Zbiroh. Dnes je mezi nimi ještì
další budova.

Všechny Sochorovy vily v Øevnicích jsou nìkdy odborníky nazývány Socho-
rovou vilovou ètvrtí. ¨        Kö



Z MÌSTSKÉ KNIHOVNY

Nové knihy (listopad - prosinec)
Dospìlí
Beletrie:   Wood - Poslední šaman, Wangerin - Ježíš,

Berry - Templáøské dìdictví, Neville - Osma, Vìtviè-
ka - Moje rùžová dobrá jitra, Kapitáòová  - At´ to
zùstane v rodinì, Waltari - Št´astná hvìzda,
Muecklich  - Nomádi moøe, Marquez -  Sto rokù
samoty, Rudiš  -   Grandhotel, Legátová - Návraty do
Želar,  Reimannová  - Dopisy po nebi, Fielding -
Panenka, Smith - O kráse, Lustbader  -  Testament,  Cook - Smrtící gen,
Pelc -  …a poslední kouø, Legátová  - Nic není tak prosté, Fuchsová  -
Když se žena naštve, Bryndová - Nechci rajskou, chci lásku, Oberman-
nová  - Deník šílené milenky,  Kraus  - Pravdu, prosím.

Romány pro ženy: Small - To srdce mé, Cartland  - Láska, lži a man-
želství, Jones - Vykoupená, Cates - Aidanovo tajemství, Bettle -  Pøizná-
ní, Stell  -  Zázrak, Brown -  Pavuèina z hedvábí, Garwood  - Køehká
láska, Small  - Zakázané radosti, Erskine - Dcery ohnì.

Detektivky: Collins - Milenci a mstitelé, Christie - Tajemství Chim-
neys, Patterson  - Líbánky, Rendell - Všechno je jinak, Simenon - Mai-
gretùv nezdar, Slaughter -  Bez víry, Patterson  -  Pošta od Mary,
Mc Bain - Nenávist.

Nauèná: Burnham - Kniha andìlù, Konvalina - Amerika bez iluzí,
Henderson - Co trápí muže po 50, Hromádka, Cáp - Sláva chuchelských
dostihù, Køíženecký - Všechno je jenom jednou, Ailsby -  Tøetí øíše den
po dni, Viktorová -      Jaroslav Marvan, Baumann - Od Missouri k Paci-
fiku,  Události  tøetího tisíciletí 1. a 2., Kovtun - Republika v nebezpeèí,
Jiráèek - Váleèná generace.

Dìti
Dobrodružná:  Kopietz - Èerný rytíø, Goscinny - Nové Mikulášovy

patálie - Vtip, Alexander - Kroniky Prydainu  1. a 2., Moore -  Brána
èasu, Obchod se zapomenutými mapami, Nix - Lírael, Abhorsenka, Ste-
wart - Šerolichotníkova kletba, Brezina - Draèí srdce, Bráchové a jiné
katastrofy, Kopietz - Ohrožená plavba, Stroud - Ptolemaiova brána.

Ètení pro dívky:  Lanczová  -  Mezi námi dìvèaty, Lanczová  - Nebe
plné hvìzd, Schindler - To byl zase mejdan, Wilson  - Ilustrovaná máma,
Bottero - Dívka dvou svìtù

Nauèná: Encyklopedie  Zvíøata, Rostliny, Pouštì, Velká kniha
vánoèní

Malé dìti:  O Snìhurce a jiné pohádky, Lindgren - Vánoèní pøíbìhy,
Awdry -  O mašince Tomášovi 7. PV

Z OKOLÍ 

Kniha Èernošice, vilové mìsto na Berounce
Koncem roku 2005 byl vydán ojedinìlý soubor historických fotogra-

fií, zachycujících mìsto Èernošice od konce 19. století až po 30. léta 20.
století. Vzácné dokumenty pøibližují ètenáøùm, jak se z malé vesnièky
v malebném údolí Berounky stávalo letovisko s mnoha architektonic-
kými skvosty. Soubor pohlednic zapùjèilo mìsto Èernošice a umožnilo
tak vznik publikace, ve které je shrnuta etapa jeho bouølivých promìn.
Kniha je urèena nejen pamìtníkùm, ale všem, kteøí se chtìjí o historii
Èernošic dozvìdìt co nejvíce. Publikace Èernošice, vilové mìsto na
Berounce koupíte v pokladnì MìÚ v Riegrovì ulici a v èernošických
trafikách. Dále zde mùžete zakoupit i knihu s názvem Dolní Berounka.

Pavel Blaženín

Kino Mníšek pod Brdy
13. ledna 2007 (19 hod.) *  LET È. 93 (USA). 11. záøí 2001 - tero-

risté unesli ètyøi letadla, tøi zasáhla svùj cíl. Toto je pøíbìh ètvrtého
z nich. Širokoúhlý. Od 15 let.

20.  ledna  2007 (19 hod.) *  HEZKÉ CHVILKY BEZ ZÁRUKY
(ÈR). Hoøká komedie Vìry Chytilové  je kaleidoskopem životních
osudù pacientù psycholožky Hany (Jana Janìková),  jejichž osudy se
vzájemnì proplétají... V dalších rolích  hrají Bolek Polívka, Jana Krau-
sová, David Kraus, Igor Bareš aj.

27. ledna 2007  (19 hod.) *  WORLD TRADE CENTER (USA). Poli-
cisté Will a John jako zázrakem pøežili pod šesti metry sutì pod zøíce-
nými „Dvojèaty“ 11. záøí  2001. Jako první zareagovali na volání
o pomoc ze zasažených budov - a nakonec zùstali uvìznìni v jejich tros-
kách. O nich i o jejich zachráncích vypráví drama Olivera Stonea.
V hlavních rolích Nicolas Cage a  Michael Penna. Od 12 let.

(kompletní program kina najdete na www.mnisek.cz)  
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STAVBA DOMEÈKU
POKRAÈUJE

Foto: Tereza Hejmová Foto: Tomáš Hromádka

Placená inzerce



1237

 Na popud Anežky Pøemyslov-
ny byl založen rytíøský Øád  køí-
žovníkù s èervenou hvìzdou. Dne
16. 8. 1253 daroval král Václav I.
Øevnice tomuto øádu.

1677

 Pro svou zchátralost byla pøe-
stìhována øevnická fara do køí-
žovnického zámku  v Dobøichovi-
cích.

1747

 Románsko-gotický kostel sv.
Mauritia byl uzavøen pro sešlost
stavby. V následujících letech byl
nahrazen dnešním barokním kos-
telem. V letech pøestavby se boho-
služby konaly v druhém øevnic-
kém kostele zasvìceném Pannì
Marii, který stál v místech dnešní
márnice.

1757    

 15. 5. bìhem obléhání Prahy
za prusko-rakouské války vpocho-
doval jeden pruský jezdecký oddíl
na koních do kostela pøi mši.

1857 

 Božena Nìmcová vykonala
cestu Podbrdskem. Pravdìpodob-
nì navštívila i Øevnice, o kterých
se zmiòuje ve fragmentu povídky
Cesta z pouti rozepsané pøed svou
smrtí.

1867

 Zaèala velká stavební oprava
øevnického kostela.
 2. 2. se narodil profesor

MUDr. Otakar Kukula, slavný
èeský chirurg, který jako první ve
støední Evropì zaèal úspìšnì ope-
rovat pacienty se zánìtem slepého
støeva. Se synem i vnukem jezdili
do Øevnic, vnuk se významnì
podílel na rekonstrukci øevnické-
ho Zámeèku v posledních letech.
 27. 3. udìleno první èestné

obèanství Øevnic Karlu Stehlíko-
vi, rytíøi z Èenkova, který zastával
funkci okresního hejtmana.
 27. 6. zøízena pamìtní kniha

školy.

1887    

V pozemkových knihách se obje-
vuje první zápis „villa“ u domu
èp. 99 v Tyršovì  ulici.

1897

 Založena sokolská župa Jung-
mannova, do které byl zaøazen
i øevnický Sokol.
 12. 6. se narodil Ing. Arch.

Vladimír Weiss, známá øevnická
osobnost 20. století.

1907    

 31. 1. se narodil Dr. Karel
Zajíèek, spisovatel, od roku 1950
øevnický kronikáø.
 14. 7. byla dokonèena regula-

ce Nezabudického potoka a slav-
nostnì otevøeny Bernardovy (nyní
Havlíèkovy) sady, založena místní
organizace  Sociálnì demokratic-
ké strany, první politické strany
v Øevnicích.

1917

 V kvìtnu byla skupina mla-
dých øevnických mužù odvedena
do armády.
 12. 6. vojáci sejmuli s bánì

kostela mìdìný plech, který
nahradili zinkem. Mìï vážila 510
kg a celý náklad byl
odvezen.Poèátky Lesního divadla

1927

 9. 5. se narodila se narodila
naše spoluobèanka spisovatelka
Ludmila Vaòková.
 9. 8. zemøel Tomáš Bureš,

pøedseda Okrašlovacího spolku,
který se zasloužil o zvelebení
Øevnic. Na jeho poèest byla zøíze-
na promenádní cesta v lese, tzv.
Burešovka.
 Obecní volby: odevzdáno

1247 hlasù, zvítìzili sociální
demokraté (335), druhá byla
národní demokracie (280) a tøetí
národní socialisté (115). Starostou
zvolen František Høebík, byly zøí-
zeny komise finanèní, lesní, regu-
laèní, vodovodní, porotní, letopi-
secká a knihovnická rada. Zkolau-
dováno 64 domù - nejvíc po válce.
 Do Øevnic bylo pøestìhováno

z Prahy Ukrajinské gymnázium.

1937      

 Vojenský strážní oddíl vybu-
doval v okolí mìsta betonové
bunkry, tzv. „øopíky“,  jako sou-
èást ochrany hlavního mìsta
Prahy. Vojáci bydleli v sále hostin-
ce „Na Vìtrovì“.  Do provozu
byla uvedena øevnická døevìná
lávka, veøejnosti byl pøedán letov-

ský most, bylo dokonèeno dláždì-
ní støedu mìsta a zøízena automa-
tická telefonní ústøedna.

1947

 9. 3. údolí Berounky bylo
postiženo nièivou povodní.
 12. 3. zøízena samostatná obec

církve èeskoslovenské, prvním
faráøem byl Miroslav Durchánek,
 7. 5. se konalo biømování

za úèasti arcibiskupa Berana.
 v srpnu probìhlo poslední

pøedstavení divadelního souboru
Okrašlovacího spolku „Sen noci
svatojánské“, 1948 byl Okrašlo-
vací spolek zrušen.
 6. 6. zemøel architekt Eduard

Sochor.
 3. 9. zemøel Th et PhDr. Vác-

lav Hazuka, profesor semitských
jazykù na Karlovì univerzitì
v Praze a majitel øevnické
elektrárny.

1957    

 9. 5.  byl na høbitovì odhalen
nový náhrobek padlým rudoar-
mìjcùm.
 19. 5. volby, pro kandidáty

Národní fronty odevzdáno
99,15% hlasù, pøedsedou  MNV
zvolen Alois Melichar, byla zahá-
jena stavba hasièských garáží
na Marešovì námìstí.

1967

 3. 1. zemøel profesor Jaroslav
Fragner, architekt, restaurátor
Karolina, Pražského hradu a Bet-
lémské kaple. Mnoho let žil ve své
vile v Øevnicích.
 Øevniètí hasièi navázali druž-

bu s hasièi mìsta Kayna v Nìmec-
ku.

1977

 Zahájena stavba mateøské
školy v Revoluèní ulici, byl vybu-
dován nový výtlaèní vodovodní
øád.
 10. 10. bylo zahájeno vysílá-

ní mìstského rozhlasu projevem
pøedsedy MìNV Zdeòka Zrostlíka

1987    

 Zima byla velmi tuhá, náhlá
obleva v únoru zpùsobila zátopy.
Adaptace øevnického kina, posta-
veny akustické obklady stìn.

1997

 18. 6. slavnostní otevøení
rekonstruovaných dvorcù LTC
Øevnice za pøítomnosti Martiny
Navrátilové, Václava Klause, Jana
Kodeše, Dr. Lendla aj.
 26. 6. otevøení oddìlení

s výchovnì léèebným režimem
„Cesta“ pro mládež ohroženou
drogami.
 V èervenci probìhly oslavy

65 let øevnické kopané, v Øevni-
cích hrála Stará garda SK Slavie.
 9. 9. byl otevøen Dùm peèo-

vatelské služby (DPS) starostou
Øevnic Janem Kadlecem, opraven
byl  øevnický Zámeèek, pokraèo-
vala plynofikace mìsta, konstato-
váno, že 51,1% území Øevnic
zabírají lesy.

Tento pøehled dat je informativní a
nedìlá si nárok na úplnost. Nelze
zde vyjmenovat všechny události
v našem mìstì. Žádáme proto ète-
náøe, aby pøehled svými pøipomín-
kami doplnili. Nìkteré z vyjmeno-
vaných událostí budeme v prùbì-
hu roku na stránkách Ruchu blíže
komentovat. Vaše námìty, pøipo-
mínky, doplnìní jsou v redakci
Ruchu vítány.                         Kö
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ØEVNICKÁ VÝROÈÍ V ROCE 2007
Uvádíme struèný pøehled nìkterých øevnických událostí, které si chceme pøipomenout v našem èasopise v roce 2007. Jde o údaje, které byly èer-

pány z rùzných historických pøehledù, starých vydání Ruchu a církevních kronik.

VÝZVA
Letopisecká komise pøi Radì mìsta Øevnice zaèíná v lednu - stej-

nì jako v minulých letech - sbírat informace o událostech v našem
mìstì, které byly zaznamenány v prùbìhu roku 2006. Tyto údaje jsou
pravidelnì zpracovávány pro zápisy do øevnické kroniky.  Žádáme
proto pracovníky všech øevnických orgánù, institucí a spolkù, aby do
konce ledna 2007 zpracovali své zprávy o èinnosti za rok 2006 a las-
kavì je poslali èi pøedali na MìKS nebo èlenùm Letopisecké komise. 

Dìkujeme všem pøedem za spolupráci pøi tvorbì øevnické historie. 
Letopisecká komise
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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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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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Foto Šplíchal - expresní minilab 
v Øevnicích nabízí

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

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

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



SENIORSKÉ
ZPÍVÁNÍ 

V polovinì mìsíce,
tìšíme se nejvíce,
v Zámeèku je zas zpívání,
to pøec není k zanedbání.

Harmoniky doprovází,
tak nám pøec nic neschází,
pak si trochu recitujem,
máme z toho dobrý dojem.

Mezi nás zas s houslièkami,
pøijde i pan starosta,
s lidovými písnièkami,
potìší nás zajista.

Proto pøijïte senioøi,
všichni jste tu vítáni,
tady nás nic neumoøí,
jste tu dobøe hlídáni.

V tom našem posezení,
nic lepšího u nás není.
A my rádi zpíváme,
z života se tìšíme.

Vždyt´ ta naše písnièka,
i tøeba jen kratièká,
vždy nás chytne za srdce,
potìší nás nejvíce.

Libuše Koukolová
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Mìstský úøad Øevnice
ústøedna a podatelna

pod@revnice.cz  tel.: 257 720 157     
starosta 

starosta@revnice.cz 
tel.: 257 720 150, 603 854 843 

místostarosta 
zdrahal@revnice.cz 
tel.:   603 430 922  

tajemník 
taj@revnice.cz 
tel.: 257 720 151, 603 508 806 

správní odbor 
so@revnice.cz 
tel.: 257 720 158, 605 245 269 

hospodáøský odbor 
hampl@revnice.cz  
tel.: 257 720 158, 603 293 322 

matrika
mat@revnice.cz, tel.: 257 720 159     

úètárna
uct@revnice.cz, tel.: 257 720 159     

stavební úøad 
su@revnice.cz 
tel.: 257 720 154, 605 245 270 

technická správa 
ts@revnice.cz tel.: 
257 720 152, 603 866 227 

mìstský les 
les@revnice.cz 
tel.: 257 720 153, 603 259 439  

web: http://www.revnice.cz

Mìstský úøad - úøední hodiny
Po, St: 7.30 - 12, 13 - 18 h

Podatelna:
Po, St: 7.30 - 12, 13 - 18 h
Út, Èt: 7.30 - 12, 13 - 15 h
Pá: 7.30 - 12, 13 - 14 h

Dùležité telefony v životních situacích
Policie ÈR 158
Policie ÈR oddìlení Øevnice

257 721 494 
Mìstská policie Øevnice
603 851 629, 603 470 403, 603 470 317
Hasièi 150
Hasièi Øevnice  950 845 111, 112 a 011
Záchranná služba 155
Trans Hospital Záchranná služba Øevnice
257 721 555,  257 721 666,  257 721 777

Poruchy 
plyn 311 621 515

244 472 811
244 472 812
1239

voda 317 721 866
elektro 840 850 860, 800 186 435

Veøejné osvìtlení 251 625 761 
(hlášení poruch 7 - 15 hod.)
pøi ohrožení bezpeènosti  po celých 24 hodin 
605 385 645.

KONTAKTY NA LÉKAØE
Herrmannova ulice
DÌTSKÉ ODD.        605 508 879
DÌTSKÁ NEUROLOGIE   737 921 432
DIABETOLOGIE           728 849 890
GYNEKOLOGIE            739 094 195
CHIRURGIE              720 236 934
KARDIOLOGIE            739 094 195
MASÁŽE                 606 602 668
NEUROLOGIE            728 918 824
ORL 720 225 201
ORTOPEDIE              720 204 739
PSYCHIATRIE            731 333 333
PSYCHOLOGIE Mgr. DOLEŽALOVÁ 

736 148 552
PSYCHOLOGIE Mgr. LEMÁKOVÁ

606 457 311

PSYCHOLOGIE Dr. ZAJÍCOVÁ            
604 591 671

REHABILITACE    728 089 845
SONO - ULTRAZVUK      739 094 195

Telefony  ZZ Nám. Jiøího z Podìbrad
PRAKTICKÝ LÉKAØ 257 721 836

Telefony Komenského 1100
STOMATOLOG 257 720 770
PRAKTICKÝ LÉKAØ 257 721 133

Telefony Sádecká 366
STOMATOLOG 257 720 140
STOMATOLOG 257 720 141
DÌTSKÝ LÉKAØ 257 720 143

(Zdroj: odkazy na www.revnice.cz)




