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Z RADY
MÌSTA

EKOS Øevnice
Ing. Zdráhal informoval o èin-

nostech, které v souèasné dobì
probíhají: Zpracovává se projek-
tová dokumentace navýšení
V. etapy skládky, která bude pod-
kladem pro zpracování inte-
grovaného povolení. V souvislosti
s navýšením se pøepracovává pro-
jektová dokumentace rekultivace
V. etapy skládky. Pøipravují se
podklady pro vznik sbìrného
dvora v prostorách skládky, kam
by se pøevedl sbìr biologicky
odbouratelného odpadu a elek-
troodpadu z prostor Technické
správy mìsta v ulici V Zátiší a
zahájil by se sbìr velkoobje-
mového odpadu pro obyvatele
mìsta. Rada mìsta vzala informa-
ci na vìdomí a uložila jednatelùm
spoleènosti EKOS Øevnice, spol.
s r.o. èinit veškeré kroky
k ukonèení skládkování ve smys-
lu rozhodnutí Zastupitelstva
mìsta z 21.5.2007 a realizovat
variantu uzavøení s navýšením,
kterou projednala  pracovní
skupina  jmenovaná Zastupitel-
stvem mìsta dne 19.3.2007,
pøipravit plán ukonèení sklád-
kování s pøedpokladem
finanèních dopadù do spoleènosti
EKOS Øevnice, spol. s r.o. a pøe-
dat ho Radì mìsta v termínu
do 8.6.2007. 

Snížení nákladù mìsta
Tajemník informoval o prùbìhu

pøíprav opatøení ke snížení nák-
ladù mìsta a s tím související
úpravy rozpoètu mìsta pro rok
2007. Vedoucí jednotlivých
odborù a složek Mìstského úøadu
zpracovávají návrhy opatøení ke
snížení nákladù na svém úseku.
Tyto návrhy budou v termínu do
29.5.2007 pøedány k dalšímu
zpracování Hospodáøskému
odboru Mìstského úøadu. 

Rada mìsta bere informaci na
vìdomí a ukládá tajemníkovi
zajistit vypracování plánu cash
flow na období od èervna 2007 do
konce roku 2007 po mìsících pro
jednotlivé složky Mìstského
úøadu v termínu do 8.6.2007.

Vrážka
Starosta informoval o schùzce

ve vìci provizorní pøístupové
komunikace v lokalitì Na vrážce.
Schùzky se zúèastnil pøedseda
Stavební komise Vladimír
Køivánek a pøedseda Komise pro
životní prostøedí MVDr. Zdenìk
Valeš. Komise pro životní
prostøedí nesouhlasí s navrho-
vaným odstranìním èásti
remízku, tak jak bylo navrhováno
majitelem pozemkù. Zemìdìlské
družstvo Moøina nemá námitky
proti vytvoøení provizorní pøís-
tupové cesty v tìsné blízkosti
remízku v prodloužení ulice Na
Vrážku. Rada mìsta se k problé-
mu vrátí po obdržení zápisu z jed-
nání.

(z Rady mìsta 29.5.2007)

Závìreèný úèet
Závìreèný úèet roku 2006 po

konsolidaci na stranì pøíjmù i
výdajù v èástce 147.232.750,- Kè
byl projednán Finanèním
výborem, který doporuèil
závìreèný úèet schválit. Rada
mìsta doporuèuje Zastupitelstvu
mìsta závìreèný úèet schválit. 

Plán uzavøení skládky
Jednání rady mìsta se zúèastni-

la Dozorèí rada spoleènosti
EKOS Øevnice, spol. s r.o. ve
složení Ing. Petr Kozák, Ing.
Stanislav Rojík, Ing. Lumír
Nìmeèek, Ing. Josef Beneš, Mgr.
Miroslav Velfl a vedoucí skládky
Ing. Èerný. Ing. Èerný seznámil
pøítomné s  rozborem pøíjmù,
výdajù a ztrát k termínu pøedpok-
ládaného uzavøení provozu sklád-
ky  31.12.2007, ve kterém jsou za
mìsíce leden až kvìten 2007
použity skuteèné hodnoty a pro
ostatní mìsíce odborný odhad.
Likvidace skládkových plynù je
možná dvìma zpùsoby:

- pasivní odplynìní, náklady
3,15 miliónu Kè

- aktivní odplynìní, náklady
cca 6 miliónù Kè podle množství
vyvíjeného plynu (tím je daná
velikost a cena kogeneraèní jed-
notky).

Z fondù Evropské unie lze na
poøízení aktivního odplynìní èer-
pat dotaci o výši až 82%
z celkových nákladù, potom
vychází aktivní odplynìní levnìji
než odplynìní pasivni. Pøi použití
kogeneraèní jednotky o výkonu
150 KW je potom návratnost
takové investice do jednoho roku.

Podle pøedbìžných analýz je

vývin skládkového plynu
dostateèný a pøedpokládá se jeho
využívání v období 15 let.
Z diskuse vyplynulo, že je tøeba
v nejbližší dobì rozhodnout zda
zahájit územní øízení na stavbu
èerpací stanice a zda použít
aktivní odplynìní (s použitím
kogeneraèní jednotky) i bez
získání dotace. Rada mìsta uloži-
la jednatelùm spoleènosti EKOS
Øevnice, spol. s r.o. vypracovat
ekonomický rozbor a navrhnout
zpùsob likvidace skládkových
plynù. Rada mìsta dále uložila
jednatelùm spoleènosti EKOS
Øevnice, spol. s r. o. zaèít
s pøípravou projektové dokumen-
tace, územního a stavebního pov-
olení na stavbu èerpací stanice
skládkového plynu.

Starosta dále informoval o jed-
nání jednatelù spoleènosti EKOS
Øevnice, spol. s r.o. s pøedstaviteli
Oberbank AG o možnosti pøevo-
du úvìru z Èeské spoøitelny na
Oberbankk AG a následným jed-
náním o jeho likvidaci. Dále
informoval o postupu ve vìci
sporu s firmou Švestka o nekvalit-
nì provedenou rekultivaci 4.
etapy skládky.  Z diskuse
vyplynula nutnost s firmou Švest-
ka jednat. Souèasní jednatelé
spoleènosti Miroslav Cvanciger a
Ing. Václav Zdráhal hodlají setr-
vat ve svých funkcích i po
ukonèení skládkování. Mgr.
Miroslav Velfl navrhne cílové
odmìny jednatelùm a vedoucímu
skládky za ukonèení skládkování
v požadovaném termínu bez
hospodáøských  ztrát. Rada mìsta
vzala pøedložené informace
na vìdomí.

Oddíl kopané TJ Slavoj
Sportovní klub TJ Slavoj

Øevnice - oddíl kopané požádál o
pomoc pøi øešení nájemního
vztahu k pozemku è. parc. 2732/6
v katastrálním území Øevnice, na
kterém se nachází vìtší èást fot-
balového høištì. Firma, která je
vlastníkem pozemku, požádala
Okresní soud Praha západ
o vydání Platebního rozkazu
o zaplacení nájemného za posled-
ní dva roky a bylo jí vyhovìno.

Rada mìsta v souèasné dobì
nevidí žádný reálný zpùsob, jak
TJ Slavoj Øevnice pomoci
a doporuèila obrátit se o pomoc
Èeskomoravský fotbalový svaz. 

(z Rady mìsta 12.6.2007)
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SLOVO
STAROSTY

Vážení obèa-
né, vážení ète-
náøi našeho
zpravodaje,

p ø i c h á z e j í
letní prázdni-
nové mìsíce,
avšak je možné
konstatovat, že zejména
v letošním roce jsme si letních
teplot užili i v mìsících pøed-
cházejících, tedy jarních. Letošní
teploty jsou zatím opravdu
vysoce nadprùmìrné, nechme se
proto pøekvapit èervencem a srp-
nem.

Druhého èervna mìlo naše
mìsto možnost pøivítat prùvod
císaøe Karla IV. pøi jeho cestì s
korunovaèními klenoty na hrad
Karlštejn. Jednalo se o akci, kter-
ou poøádal Støedoèeský kraj na
podporu turistického ruchu a
zviditelnìní zejména naší oblasti.
V Øevnicích jsme císaøe pøivítali
kolem jedné hodiny, na zcela
zaplnìném námìstí v té dobì
probíhaly košíkáøské trhy. Chtìl
bych zde podìkovat všem, kteøí
akci podpoøili svou pøítomností,
øevnickým spolkùm, dìtem ze
základní školy, vystupujícím
Notièkám, organizátorùm i pra-
covníkùm Technické správy
mìsta a Mìstské policii. Všichni
úèastníci prùvodu byli velmi
spokojeni s  celou akcí, moc se
jim líbilo i v Øevnicích a s vel-
kou pravdìpodobností bude
prùvod zopakován i v roce 2008.
Pøedbìžnì je stanoveno datum
7. èerven 2008.

V nadcházejících letních
mìsících budeme mít možnost
navštívit øadu kulturních akcí
nejen v Øevnicích, ale i v našem
okolí.

U nás to bude zejména Lesní
divadlo, ve kterém se tradiènì
pøedstaví naši ochotníci, ale
i profesionální soubory a kapely. 

Je jenom na Vás, zda
pøipravené nabídky využijete.

Pøeji všem krásné prožití let-
ních mìsícù.

Miroslav Cvanciger

Fotografie na titulní stranì:
Tomáš Hromádka

a Mateøská škola Øevnice
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KOŠÍKÁØSKÝ TRH SE VYDAØIL

Letošní roèník košíkáøského trhu se 2. èervna nesl ve znamení èekání
na královský prùvod, který dorazil krátce po poledni. Pøedtím však na
zájemce èekaly stánky s tradièním košíkáøským zbožím, ale také s
bylinkami, keramikou, bižutérií a rùznými laskominami. Oprávnìný
zájem zejména mezi dìtmi budilo divadélko Maxe Fische se svým
cirkusovým panoptikem: Lojza v rádiovce obsluhoval støelnici, jeho
kolega pak prùbìžnì pøedstavoval dva exempláøe škrtièù, bleší cirkus
nebo moøskou pannu a to až do odpoledne.

thr

KRÁLOVSKÝ PRÙVOD PROŠEL
ØEVNICEMI NA KARLŠTEJN

Na námìstí v Øevnicích právì vrcholily Košíkáøské trhy, když se zde
král se svým doprovodem objevil. Starosta Øevnic mu vìnoval dar v
podobì proutìného koše, místní èlenové spolku Baráèníkù pohostili
krále chlebem, solí a jahodami. Vítaly ale i další spolky ve slavnostních
krojích - hasièi se starodávnou støíkaèkou, vodní skauti, Dìlnická bese-
da Havlíèek a folklorní soubor Notièky pøedvedl, co umí. Nechybìl ani
rytíøský souboj. To již se však o slovo hlásila delegace z Mníšku pod
Brdy, která se zapojila do prùvodu. Nezbývalo nic jiného, než aby se
více než kilometrový prùvod vydal na další cestu pøes Hlásnou Tøebaò
do Karlštejna.

thr

BARÁÈNÍCI A KAREL IV.

Pøi pøíjezdu císaøe a krále Karla IV do Øevnic asistovaly kromì
dalších øevnických spolkù také baráènice z Øevnic. Je sice škoda že se
neobjevily ve svých nádherných staroèeských krojích s holubièkami ,
ale ani svéráz vyšívaných bílých halenek slavnost nepokazil. Vítací
zdravici zrýmoval pro baráènice známý a uznávaný veršotepec Jindøich
Novák a císaø, rytíøi, královna i fraucimor si ze zájmem poslechli, cože
jim to v Øevnicích pøejí.

Velièenstvo císaøi a králi
K našim slechùm doneslo se zdáli
že budete touto hodinou
oprojíždìti se svou družinou
Øevnice a blízké okolí.

A proto, když Jasnost dovolí,
uctíme Vás v našem údolí
podle zvyku chlebem se solí.

Necht´ Vás cestou štìstí provází
vinný mok ni pivo neschází
aby jasná byla Vaše líc.
To Vám pøejí podaní ze Øevnic.

Rozrušené tetièky pak nabídly císaøi a jeho doprovodu na podiu sùl a
chléb, pár sklenek vody, lok karlštejnského vína a velkou mísu èer-
vených jahod. Po celé slávì se pak dohodly, že pøíštì opravdu pøijdou v
krojích. Snad tedy za rok ještì lépe.

Rad

NA KRÁLOVSKÉ HOSTINÌ

Jako výherce soutìže ve znalostech historických souvislostí vlády
Karla IV. jsem mìl možnost se zúèastnit slavnostní královské hostiny na
Karlštejnì. Karel IV. (v osobì Vladimíra Èecha) se svým doprovodem
dorazil na hrad krátce po 18. hodinì, když pøed tím udìlil pozdravení
Karlštejnu i okolním obcím na louce u mostu. Císaøe a krále pøivítaly
fanfáry z hradního cimbuøí. V proslovu na plošince na nádvoøí vedle
Vladimíra Èecha promluvil i støedoèeský hejtman Petr Bendl, který
podìkoval všem organizátorùm Královského pochodu a svým spolupra-
covníkùm. Vyjádøil pøesvìdèení, že podobnou akci uspoøádá Støe-
doèeský kraj v pøíštím roce. Hovoøil také starosta Karlštejna Stanislav
Ureš, který pøipomnìl roli Královského prùvodu pro cestovní ruch v
regionu Dolního Poberouní. Královskou delegaci pøivítal také karlštejn-
ský dìkan a berounský vikáø Josef Pecinovský.  Oficiální èást ukonèilo
vystoupení šermíøù a bøišních taneènic.  Pak už si pøední úèastníci
prùvodu pochutnávali na lepenici, sekané, gulášku a dalších laskom-
inách. Na závìr byly symbolicky uloženy císaøské korunovaèní klenoty
do kaple sv. Køíže.                                                                                      thr
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Moøská panna z cirkusového panoptika Maxe Fische
Foto: thr

Starosta Miroslav Cvanciger vítá Karla IV. s jeho doprovodem
Foto: thr

Josef Pecinovský a Vladimír Èech na hradì Karlštejnì 
Foto: thr

Baráèníci èekají na pøíjezd Karla IV.
Foto: thr
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Z KULTURY

Pozvánky do lesního divadla
Zveme pøíznivce na celosvìtovì velmi oblíbenou komedii Blbec

k veèeøi od Francise Vebera, která se dokonce doèkala i filmového zpra-
cování. Tuto komedii charakterizuje tato myšlenka:  „Myslel, že je s ním
v domì blbec, dokud nepoznal, že jsou dva.“ Režisér Martin Kirov se
snažil pøetransformovat ji do èeského prostøedí, aby se divák ještì více
bavil. Jak se mu to podaøilo, mùžete posoudit sami na premiéøe
7.7.2007 ve 20 h v Lesním divadle. Další reprízy 8.7. v 17 h, 13. a
14.7. ve 20 h a 15.7. v 17 h. Hrají: František Zavadil, Martin Kirov,
Lucie Kirova, Jiøí Nikodým, Jaroslav Matoušek.

Ruský spisovatel N.V.Gogol patøí k nejvìtším svìtovým humoristùm
a jeho komedie Ženitba k nejhranìjším titulùm na domácích
i zahranièních scénách. Hlavní dìj se toèí kolem chystané ženitby vlád-
ního rady Podkolatova, jinak zlenivìlého pohodlného nemrcoucha,
kterého se snaží stùj co stùj oženit jeho pøítel svìták Koèkarev.
S pomocí dohazovaèky Tekly mu najde „ideální“ nevìstu: naivní 27mi
letou pannu Agátu. Té sice Tekla sežene nápadníkù víc, ale obratnému
Koèkarevovi se podaøí odklidit jednoho po druhém z cesty. Když už je
svatba na spadnutí, ukáže se, že ženich si až pøíliš zvykl na svùj starom-
ládenecký život....Jako potenciální manželé se pøedstaví Hedvika
Hájková a Zdenìk Valeš, Koèkareva hraje Roman Tichý, panoptikum
ostatních kreatur- nápadníkù pøedstavuje Ivo Tamchyna, Jan Seidel
(nový èlen souboru z Dobøichovic), Vladimír Køivánek a Petr Štech-
muller (obr. z pohádky M. Šmerglové). Babu Teklu hraje Alice Èer-
máková, v ostatních rolích uvidíte Majku Šímovou, Václava Navrátila a
Terezii Èervenou. Hru psal Gogol 9 let, zaèal ji psát ve 24 letech.
Pùvodnì se mìla jmenovat „Ženichové“. Dokonèil ji na cestách v Øímì
a premiéra se konala r. 1842 v Petrohradì. Car odvedl bìhem pøed-
stavení carevnu z jevištì, možná to na nìj byla pøíliš velká fraška. Hru
hráli herci jako „vaudeville“, tj. lehkou komedii, v níž nejde o nic jiného
než o smích. A to je i náš cíl! Zveme vás na premiéru v pátek
20.7.2007 ve 20 h. Další pøestavení budou 21.7. ve 20 h , 22.7. v 17 h
a 27.-29.7. vždy ve 20 h!

Podrobnosti sledujte na našich webových stránkách
www.divadlorevnice.cz. 

Pøejeme hezkou zábavu. 
Alice Èermáková, principálka

Lesní slavnosti divadla
Pøedprodej vstupenek na tøetí roèník této nádherné divadelní záleži-

tosti byl zahájen v Mìstském kulturním støedisku.
Program:
29. 8. 20,00 Dejvické divadlo Hamlet
30. 8. 20,00 Èinoherní klub Sex noci svatojánské
31. 8. 20,00 Dejvické divadlo Èerná díra
Více informací o pøedstaveních najdete na www.dejvickedivadlo.cz.
Vstupenky stojí 200 Kè.

VS

Koncert Martiny Kociánové
Ve støedu 30. 5. se v sále øevnického Zámeèku konal benefièní kon-

cert ve prospìch obèanského sdružení Náruè. Koncert poøádal nadaèní
fond Letorosty, který poskytl Náruèi šek v hodnotì 10 tisíc korun. Šek
pøedal osobnì senátor Jiøí Oberfalzer øeditelce stacionáøe Náruè Zuzanì
Dudákové. Spolu s vybraným vstupným bude jistì vítaným pøíspìvkem
na èinnost Náruèe.

Martina Kociánová za doprovodu Tria Amadeus zazpívala nìkolik
árií z oper W. A. Mozarta a G. Rossiniho a zakonèila dvìma áriemi
z Bizetovy Carmen. Její projev byl naprosto pøirozený, barva hlasu pøí-
jemná a pìvecký i moderátorský výkon obdivuhodný. Jednu z kytic
pøedala i Monika Zímová, jedna z klientek Náruèe. 

VS

Rozšíøení kurzù angliètiny pro dìti
Na školní rok 2007/08 pøipravuje MìKS kurzy angliètiny pro žáky

druhých a tøetích tøíd nazvané Angliètina hrou. Cílem tìchto kurzù je
upevnìní a rozšíøení znalostí angliètiny nabytých ve škole zábavnou for-
mou. Rozsah kurzu jsou 2 vyuèovací hodiny týdnì.

Další kurz je urèen pro žáky ètvrtých tøíd, kteøí zatím angliètinu stu-
dovali pouze ve škole. Kurz bude vycházet ze školní uèebnice a bude
zamìøen na úspìšné zvládnutí školní látky. Rozsah tohoto kurzu je jedna
vyuèovací hodina týdnì.

Tyto nové kurzy povede nová jazyková lektorka Bohumila Pelcová.
Stejnì jako pro ostatní kurzy angliètiny pro dìti a mládež vedené

Mgr. Šourkem platí termín 31. 8. 2007 jako koneèný pro závazné
pøihlášky. Jejich formuláøe jsou k dispozici v MìKS, staèí však také
pøihláška zaslaná na adresu kultura@revnice.cz. Musí obsahovat jméno,
zvolený kurz, adresu, vìk a telefonické spojení.

Pøihlášky do jazykových kurzù pro dospìlé pøijímá MìKS do 15.
9. na vlastních formuláøích nebo elektronicky, pøihláška musí obsahovat
jméno, vìk, zvolený jazyk a stupeò pokroèilosti a telefonické spojení.

Budou se konat kurzy angliètiny, nìmèiny a italštiny.
VS

Øevnické omalovánky
Pøi košíkáøských trzích mìly premiéru Øevnické omalovánky urèené

nejmenším øevnickým obèánkùm. Pastelkami si mohou vymalovat napø.
èarodìjnickou vatru na Vrážce, øevnické nádraží i s vlakem nebo letecký
pohled na øeku Beorunku s horkovzdušným balonem. Autory kreseb
jsou Ivana Junková a Jakub Pøecechtìl. Je tøeba ocenit vynikající nápad
mìsta, který by mìl pøispìt k sounáležitosti nejmladší generace s naším
mìstem. Øevnické omalovánky lze zakoupit v MìKS v Zámeèku
za 15 Kè. thr

Poetické odpoledne ZUŠ Øevnice
V sále Zámeèku se 13. èervna konalo pøedstavení dramatického odbo-

ru ZUŠ. Pod vedením svých uèitelù Ivo Tamchyny, Dagmar Renertové
a Františka Bìhounka dìti ve všech pøípadech dokázali, že minimálnì o
budoucí øevnické ochotníky je postaráno.                                                    thr

4

Pohádka Zvíøátka a Petrovští v podání dìtí ze ZUŠ Øevnice
Foto: thr

Pøedání šeku od nadaèního fondu Letorosty
Foto: VS
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Vyprávìní o øevnických
architektech 

Za velkého zájmu øevnické
veøejnosti se 13. èervna uskuteèni-
lo povídání arch. Zdeòka Lukeše
v rámci Setkání s osobnostmi
poberounské galerie Salon No1.
Zajímavosti o desítce architektù,
jejíchž tvùrèí èinnost se rùzným
zpùsobem dotkla našeho mìsta
doplnìné diapozitivy vyprávìl
pan architekt s neobyèejnou erudi-
cí až dlouho do veèera. Poslucha-
èi by však napøíštì uvítali podob-
nou pøednášku o konkrétním vlivu
architektù v Øevnicích.

thr

Laco, Vajco a spol.
v lese

Ve ètvrtek 21. èervna se v Les-
ním divadle konal koncert Laca
Decziho sice bez Celully, zato s
nadìjnými mladými hráèi. Nejisté
poèasí zøejmì odradilo malovìrné,
ale ti, kteøí dorazili, zažili
výjimeèné chvíle. Když partièka
spustila Summertime, všichni
jsme vìdìli, že právì zaèal
slunovrat. Koncert se konal díky
aktivitám Štefana Oršoše, od

kterého oèekáváme další inicia-
tivu. Lat´ku nasadil hodnì
vysoko.

VS

Poker bez esa
Líšnická Divadelní spoleènost

KØOVÍ sehrála 22. èervna  po
deštivém odpoledni v promoklém
lesním divadle hru Ivana Krause
Poker bez esa, která na pozadí
života francouzských tulákù clo-
chardù vypráví o tom,    a co jiný
potøebuje a pøesto št´astný není.
Odhadem padesátka divákù sledo-
vala pøedstavení nejen v hledišti,
ale i pøímo ve vymezené èásti
jevištì.

thr

Z MÌSTSKÉ
KNIHOVNY

Vážení a milí  ètenáøi,
pøeji Vám krásné léto a  pøíjem-

né dovolené. Já tu svou budu mít
2.- 4.7., pak bude tøi týdny kni-
hovna fungovat normálnì a od
30.7. do  15.8. budu mít opìt dov-
olenou. Tak si pøijïte pro zásobu
knížek. Budu se na Vás tìšit.

Knihy nakoupené
v èervnu

Dospìlí 
Beletrie: Viewegh - Andìlé

všedního dne, Frýbová - Milostí
prezidenta, Frýbort - Vyjednávaè,
Kundera - Nesnesitelná lehkost
bytí, Bradford - Nástrahy osudu,
Tolkien - Húrinovy dìti

Detektivka: Mc Dermid - Hrob
tetovaného

Romány pro ženy: Cartland -
Výbuch lásky, Lásky krále Carola,
Deveraux - Horský samet, Quick -
Galantní pomsta, Modrý dra-
hokam, Victor - Jenom ty, Longi-
nová - Sladká chut´ hoøkého medu

Nauèná: Mihola - Všichni dobøí
herci, Stanislav Neumann, Vinkláø
- Jana Dítìtová, Petrù - Milý
èlovìk Jan Libíèek , Šiška - His-
torické miniatury, Èernický -
Gagarinova vìc

Dìti
Dobrodružná: Goldsmith - A.

Einstein a jeho nafukovací vesmír,
Deary - Piráti, Rytíøi

Ètení pro dívky: Francková -
Život jako pohádka

Malé dìti: Disney - Rok plný

svátkù,  Awdry - O mašince
Tomášovi 1,  Hlaváè - Krtèí výlety,
Malý - František z kaštanu, Fis-
cherová - Júla a Hmýza, Brycz  -
Svìt Gabriely

PV
Pøehled  nových knih najdete

vedle Ruchu 
také na www.revnice.cz

Obèanské sdružení Náruè 
nabízí v novì otevøené sociální firmì Modrý domeèek 

v Øevnicích pracovní uplatnìní ženám 
se zmìnìnou pracovní schopností, 

s èásteèným nebo plným invalidním dùchodem do provozu

žehlírna a úklid

Možnost práce  na zkrácený nebo plný pracovní úvazek.
Nástup možný od záøí 2007.

Bližší informace na telefonech  
606 478 831 nebo 602 612 533

VÝZVA
Hledá se osobní asistentka

k pìtiletému chlapci po
mozkové obrnì do mateøské
školky.

Kdo se mùže pøihlásit? 

Napø. zdatná dùchodkynì,
maminka na mateøské dovolené,
která má hlídání pro své dítì.
Zatím se jedná o pìt hodin
dennì od pondìlí do pátku,
zaèíná se v záøí.

Bližší informace 
na tel. 601 200 979.

Arch. Zdenìk Lukeš v galerii Salon No1
Foto: thr

Zleva „Šiška“ Fišer (kytara), Laco Deczi (trubka)
Foto: VS

Poker bez esa - jak málo mùže nìkomu staèit ke štìstí
Foto: thr
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SPOLEÈENSKÁ
RUBRIKA

Jindøich Novák
osmdesátiletý
Jistì Ti to bude milé

Když nadešla tato chvíle
A my pøišli akorát

Hodnì štìstí blahopøát.

Osm køížkù na høbetì
To je pìkná várka

Vybásnìných básnièek
Také pìkná øádka.

My Tì všichni rádi máme
I si s Tebou zazpíváme

Vždyt´ Ty hlas ten pìkný máš
Pìknì se vždy usmíváš

Život ten se nezastaví
Do dalších let hodnì zdraví

Dlouhá léta spokojení
Nad to v širém svìtì není.

A tak proto milý hochu
At´ máš štìstí aspoò trochu

To Ti pøejí ze srdce
Senioøi Øevnice.

Libuše Koukolová

Jindøich Novák se narodil
10.  7. 1927. Známý je množstvím
básnièek a sloganù, které vytváøí
pro rùzné pøíležitosti.

Jubileum
Ing. Františka Šedivého

Br. Ing. František Šedivý se
narodil 2.7.1927 v Øevnicích.
V sokolském prostøedí se pohybo-
val od útlého mládí. Sokolské
myšlení se u nìho vytváøelo podle
vzorù v rodinì a pozdìji hlavnì
pøi pøípravì sletu v roce 1938. Od
té doby zaèal pravidelnì „chodit
do Sokola“. Fascinovalo ho i to,
že mnohem starší cvièitele mohl
oslovovat „bratøe“ a pøi potkání
se zdravili všichni „nazdar“.
Zaèal chápat Sokol jako jednu
velkou rodinu, v níž všichni žijí
v èistém a pøátelském souladu.
Z tìchto poznání se dále utváøelo
i pojetí vlastenectví, pøíslušnosti
i povinnostem k vlastní zemi. Byl
to v dobì blížícího se ohrožení
republiky pocit velmi silný, který
pak diktoval i další kroky v jeho
životì.

Samotný prožitek z X. sletu byl
úchvatný. Nadšení na zaplnìných
tribunách i mezi cvièenci.
„V kázni,síle,svornosti - budouc-
na jsme vlasti stráž,“  znìlo na
závìr vystoupení chlapcù. Nad
Strahovem pøelétávala letka stíha-
cích letadel. Byla cítit blížící se
svìtová katastrofa.

Po Mnichovu zaèali okupanté
se zatýkáním èlenù vedení ÈOS.
Zmizel i br. Ant. Høebík, dlouho-
letý vzdìlavatel v Øevnicích.
Bratr Šedivý brzy pocítil restrikè-
ní opatøení okupantù a musel
opustit reálné gymnasium v Praze.
Následovala léta s totálním nasa-
zením na nucených pracích.

První velkou akcí po osvoboze-
ní v roce 1945 bylo vyzdvižení
sokolských praporù, které byly
ukryty ve váleèných letech v
domì u Strakù v Dobøichovicích.

Rovnìž prapor jednoty Sokola
Øevnice. Stalo se to za pøítomnos-
ti vojenských hodnostáøù osvobo-
zeneckých armád a diplomatic-
kých zástupcù. Na slavnosti pro-
mluvil nový starosta ÈOS br. A.
Høebík.

Br. Šedivý zaèal pilnì „sokolo-
vat“, ale zdravotní potíže mu
nedovolily dosáhnout špièkové
úrovnì. Na XI. všesokolském
sletu v roce 1948 si však zacvièil
v èele mužských cvièencù. Tyto
dny byly pro Sokol velmi slavné a
prùvod Prahou se stal národní
manifestací. Zaznívala hesla o
svobodì a demokracii - o všem, co
dìlá èlovìka èlovìkem. Bìhem
prùvodu došlo k prvnímu zatýkání
nìkterých bratrù. Nikdo nechtìl
zdravit tehdejší vedoucí pøedstavi-
tele politického vedení. Bylo
jasné, jaké zámìry se Sokolem
jsou. Øada vedoucích pøedstavite-
lù Sokola odešla do exilu. Br.
Šedivý se rozhodl pøejít do odboje
a záhy se ocitl v komunistickém
vìzení, když byl za odbojovou
èinnost odsouzen na 14 let do
vìzení. Na svobodu se dostal až v
roce 1964.

Koneèné svìtlo ke svobodì a
obnovì Sokola pøinesl až rok
1989. Právì v této fázi se br. Šedi-
vý projevoval v èele vedení Soko-

6

KULTURNÍ PØEHLED - ÈERVENEC
6. 7. 20,00 Lesní divadlo Blbec k veèeøi Veøejná generálka

Komedie v podání øevnických ochotníkù, režie Martin Kirov
7. 7. 20,00 Lesní divadlo Blbec k veèeøi Premiéra 
8. 7. 17,00 Lesní divadlo Blbec k veèeøi 1. repríza
13. 7. 20,00 Lesní divadlo Blbec k veèeøi 2. repríza
14. 7. 20,00 Lesní divadlo Blbec k veèeøi 3. repríza
15. 7. 17,00 Lesní divadlo Blbec k veèeøi derniéra
18. 7. 20,00 Lesní divadlo Ženitba Veøejná generálka

Gogolova klasika v podání øevnických ochotníkù, 
režie Alice Èermáková

20. 7. 20,00 Lesní divadlo Ženitba Premiéra
21. 7. 20,00 Lesní divadlo Ženitba 1. repríza
22. 7. 17,00 Lesní divadlo Ženitba 2. repríza
27. 7. 20,00 Lesní divadlo Ženitba 3. repríza
28. 7. 20,00 Lesní divadlo Ženitba 4. repríza
29. 7. 20,00 Lesní divadlo Ženitba derniéra

Foto: VS

V roce 1965
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la velice aktivnì. Obnova zaèala
pøípravnou konferencí svolanou
do Mìstské knihovny v Praze br.
Bož. Petrákem. Pracovní sjezd se
konal ve Veletržním paláci v lednu
1990. Bratr Šedivý byl èlenem
pøípravného výboru. Za prezident-
skou kanceláø byla vyslána V.
Èáslavská. Spoleènì se zástupci
zahranièního Sokola byla navští-
vena Svatá, kde se poprvé setkali
bratøi Tyrš a Fügner. Vrací se klíèe
od Tyršova domu, postupnì celý
areál vèetnì Nosticova divadla.
Další vìtší akce a úkol pro br.
Šedivého byl zorganizovat zájezd
do Paøíže v èervnu 1990, na slet
zahranièního Sokola. Bylo vyslá-
no pøes 500 èlenù. Br. Šedivý se
rovnìž sletu zúèastnil. Dále i kon-
ference exilového Klubu  K - 231
(pøedchùdce Klubu politických
vìzòù) s kanadskými kolegy.
První opojení ze svobody a pøízni-
vé perspektivy sokolských myšle-
nek. V Praze se povedlo veøejné
sokolské cvièení ve sportovní hale
a slavnostní setkání se zahranièní-

mi hosty na Žofínì.V roce 1992
byl br. Šedivý povìøen vedením
výpravy na slet do kanadského
Toronta. Asi 30 našich cvièencù
bylo velmi vøele uvítáno, øada
èlenù výpravy se setkala s bývalý-
mi politickými vìzni. Zde èeská
výprava položila kvìtiny u sochy
politického vìznì, ukøižovaného
na srpu a kladivu (foto). Pomník
postavili politiètí vìzni žijící
v Kanadì. Èeská výprava se
v Torontu setkala i s Tomášem
Bat´ou (foto).

Pøi obnovì sokolské jednoty
v Øevnicích byl br. Šedivý zvolen
starostou. Zcela zásadnì ovlivnil ,
získáním finanèních prostøedkù,
kvalitu a termíny obnovy majetku,
který byl znaènì poškozen.

Pozdìji pøijal nároèné zamìst-
nání v Konfederaci politických
vìzòù (KPV). Ta se stala náplní
dalšího života. K tomu pøibylo i
pøedsednictví v Klubu Dr. Milady
Horákové. Zdravotní potíže bráni-
ly plnému nasazení, a tak se musel
v r. 2003 podrobit složité operaci

srdce, což pùsobení v tìlovýchov-
né organizaci témìø zastavilo.
V uvedených Klubech po zdravot-
ní stabilizaci pracuje dosud, jako
dobrovolný zamìstnanec. Jeho
èinnost pøináší èlenùm Klubù uži-
tek, zejména tìm z nejstarších
vìkových kategorií, kteøí si svoje
soukromé vìci nemohou vyøizo-
vat sami. Kromì toho jsou tu i
významné postuláty politické.
Výchovné akce na školách, bese-
dy s mládeží i veøejnými èiniteli
smìøují k odvrácení nebezpeèí èi
návratu komunistické totality. I
zde se vrací a èerpá ze sokolství,
které v nìm zùstává jako životní
názor, na kterém staví svùj vztah
ke spoleènosti, lidem, k vlastnímu
národu a všemu, co jeho jest.

Br. Fr. Šedivý se s úspìchem
vìnuje literární èinnosti a žurna-
listice.V jeho knize Pod vìží smrti
vylíèil život mladého studenta,
odpùrce komunismu. S podobným
tématem vytvoøil knihu Legie
živých, o osudech politických
vìzòù v jáchymovských táborech
a vìznicích. Pøedevším dìtem
byla urèena další kniha o vìrném
kamarádovi Mùj pes Blesk. Jako
kronikáø vedlejší obce Zadní Tøe-
baò vytvoøil obsáhlou kroniku k
tisíciletí této obce. Prùbìžnì píše
do rùzných deníkù i zahranièních
èasopisù. Nyní dokonèuje doku-
mentární obraz, který pøed svou
smrtí nedokonèil jeho bratr. Nese
název Bory a Mírov.

M. Drašnar
vzdìlavatel TJ Sokol Øevnice

Univ. prof. RNDr. Dr. tech. vìd Bedøich Šalamon
(16. 7. 1880 - 26. 7. 1967)

V èervenci si pøipomínáme 127 let od narození a 40 let od úmrtí profesora Šalamona, èeského
geografa, kartografa a geofyzika. Pro Øevnice je významný tím, že se v roce 1905 oženil s øevnickou dívkou

Matyldou Richterovou a od té doby, tj. pøes 60 let, jezdil pravidelnì do našeho mìsta do vily èp. 110 v Mníšecké ulici.
Tato vila nesla postupnì oznaèení podle majitelù  vila Vraného (viz èlánek na následující stranì), Richterova vila a vila
profesora Šalamona. Domnívám se, že stojí za to krátce shrnout životopis tohoto vìdce, který došel uznání i na meziná-
rodním poli, i když bìžné populaci u nás není - asi pro zvláštnost oboru - pøíliš znám.

Profesor Šalamon se narodil 16. èervence 1880. Pochází z Prahy - Vyšehradu, kde jeho otec mìl zámeènickou dílnu.
V letech 1891-1898 studoval na reálce v Jeèné ulici. Vysokou školu vystudoval v Praze na univerzitì a na technice. Po
ukonèení studií se stal asistentem na technice v Brnì a potom profesorem na reálkách v Mladé Boleslavi a v Praze. 1922
se habilitoval pro obor kartografie na Karlovì univerzitì, 1931 se stal øádným profesorem kartografie s pøíkazem pøed-
nášet také geofyziku. V letech 1933 - 1950 byl øeditelem Státního geofyzikálního ústavu v Praze. Po organizaèních zmìnách té doby pøešel zcela na

Pøírodovìdeckou fakultu Karlovy univerzity, kde pøednášel fyzickou geografii, kartografii a geofyziku. Vynika-
jící pedagogické schopnosti profesora Šalamona byly v minulosti mnohokrát ocenìny. Snad nejlépe je vystihuje
citát: „Profesor Šalamon uèí rád a s láskou k mladým lidem“. Za vìdeckou èinnost dostal již pøed  válkou zvlášt-
ní cenu Mezinárodní seismologické asociace a v roce 1965 støíbrnou plaketu ÈSAV. Zapsal se do pamìti nìkoli-
ka generací geografù a geofyzikù, které za více než 40 let svého pùsobení vychoval a do pamìti veøejnosti mnoha
vydáními školních zemìpisných atlasù, které sestavil se svým kolegou Karlem Kuchaøem. Profesor Šalamon
zemøel v Praze 26. èervence 1967. V letech 1917-1919 byl profesor Šalamon jednatelem Okrašlovacího spolku
v Øevnicích. Pro tenisty je zajímavé, že Šalamonovi mìli na zahradì své vily tenisový dvorec.                     Kö

Významné øevnické osobnosti
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Vraného ulice
Již nìkolikrát jsem se setkal pøi

rùzných pøíležitostech s dotazy, po
kom se vlastnì jmenuje Vraného
ulice v Øevnicích. Nebylo jedno-
duché zjistit, kdo vlastnì byl Dr.
Vraný a èím byl pro Øevnice
významný, že po nìm pojmenova-
li ulici.

JUDr. Karel Vraný byl radou na

pražském magistrátì. Øadu let
bydlel se svou rodinou v Øevni-
cích a v roce 1910 odkázal testa-
mentárnì øevnické škole vìtší
finanèní obnos na podporu chu-
dých školních dìtí. Obec Øevnice
souèasnì zavázal ke správì tohoto
finanèního odkazu. Dùvod tohoto
jeho èinu mi není znám, ale zjistil
jsem, že i v Praze finanènì podpo-
roval chudé žáky nìkterých škol.

Odkázaný obnos pro Øevnice mìl
hodnotu 2.000 Kè. Pro pøedstavu
mohu uvést, že v roce 1911 byl v
naší obci mìsíèní plat hajného 30
Kè, ponocného 35 Kè a strážníka
55 Kè. Dar Dr. Vraného vedl
vedení øevnické radnice k tomu,
že po I. svìtové válce po nìm
pojmenovalo ulici. Vraného ulice
(na obr. è. 1 je pohlednice z roku
1933) existuje dodnes. Jen za
socialistického režimu byla pøe-
jmenována na ulici Dimitrovovu.

Karel Vraný se narodil v roce
1832 v Praze. V roce 1864 se stal
doktorem veškerých práv na teh-
dejší pražské - ještì nerozdìlené -
c. a k. Karlo-Ferdinandovì uni-
verzitì. V roce 1890 koupil JUDr.
Vraný v Øevnicích vilu èp. 110 v
Mníšecké ulici (na obr. è. 2 je její
pohlednice z roku 1899), kterou
postavili v roce 1887 manželé
Rudolfovi z Prahy. Vila byla
pùvodnì urèena pro letní bydlení,
ale když manželka Dr. Vraného
vážnì onemocnìla, rodina se pøe-
stìhovala natrvalo do Øevnic. Dle
vyjádøení architekta Zdeòka
Lukeše má vila neorenesanèní
charakter a stavitelem byl A. Fis-
cher z Prahy - Libnì. Dr. Vraný
zemøel v roce 1910 a je pochován
v Praze. Sestra Dr. Vraného si
vzala JUDr. Richtera z Prahy a její
rodina pozdìji ve vile bydlela.

Vnuèka Matylda Richterová se
1905 provdala za profesora Šala-
mona (viz pøíspìvek na pøedchozí
stranì).

Kö
(Autor èlánku vyslovuje dík

paní Zoøe Brodské za poskytnutí
øady cenných informací. Podìko-
vání patøí též panu Jiøímu Štefán-
kovi za zapùjèení pohlednice è. 2)

ØEVNICE NA STARÝCH POHLEDNICÍCH - 43

Z OKOLÍ
Bigbeatové dunìní

v Èernošicích
7. èervnece ve 14 hod. vypukne

na místì budoucího parku Beroun-
ka 4. roèník Bigbeatového dunìní.
Více na www.duneni.cz. 

Výstava na Skalce
V sobotu 14. èervence  od 15

hodin probìhne v klášteøe

barokního areálu Skalka vernisáž
výstavy obrazù Vìry Maèkové.
Výstava potrvá do 29. 7. a bude
pøístupna o víkendech od 10 do 17
hodin, v úterý až pátek na
požádání u správce areálu.

bal

III. SLAVNOSTI
TRUBAÈÙ

Obecní úøad Hlásná Tøebaò a
Naše noviny - nezávislý pobe-
rounský obèasník zvou na III.
SLAVNOSTI TRUBAÈÙ. Úèin-

kovat budou Karlštejnští pozouné-
øi, Trubaèi Hradní gardy,  Flagrans
- hudba dob dávno minulých,
Sekáèi - country kapela, Tøehusk -
poberounská hudební skupina,
Alotrium - skupina historického
šermu a jako speciální hosté:
IVAN MLÁDEK a BANJO
BAND. Souèástí programu bude
pøíjezd císaøe Karla IV. s doprovo-
dem a soutìž o nejlepšího zpìváka
písnì Hlásná Tøebaò je krásná.
Slavnosti se konají na návsi  v
HLÁSNÉ TØEBANI v sobotu 28.
èervence od 15.00 hodin.

Pygmalion ve Svinaøích
Po jarním uvedení hry v øevnic-

kém kinì a èervencových pøedsta-
vení v Dobøichovicích (Ruch
informoval), uvede Divadelní sou-
bor Øevnice romantickou komedii
G. B. Shawa Pygmalion  v rámci
projektu ZÁMECKÉ LÉTO na
zámku SVINAØE a to 10. a 11.
srpna od 20.00 hodin. Pøedstavení
se konají za finanèní podpory
Støedoèeského kraje.

1

2

Souèasný pohled na vilu èp. 110
Foto: thr
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DÌTI BYLY V ITÁLII
Pøes 70 dìtí  a 8 dospìlých se na pøelomu kvìtna a èervna vydalo k

moøi. Už se stalo na øevnické základní škole tradicí, že se odjíždí na
týdenní ozdravný pobyt. Tentokrát do Itálie, na dost daleký poloostrov
Gargáno k Jaderskému moøi.Kromì vìtších dìtí jely letos poprvé i dìti
z nižších roèníkù. Dokonce i prvòáèci. 

Cesta klimatizovaným autobusem sice trvala 20 hodin, ale všichni ji
pøestáli dobøe. Vezli nás 2 øidièi, kteøí se cestou støídali. Místo našeho
pobytu však stálo za trochu té nepohody v autobuse. Krásné mìsteèko
Vieste na bílé vápencové skále se starým støedovìkým hradem.Všude
kvetly bougainvillie a oleandry. Mìsteèko bylo blizouèko našeho uby-
tování, rádi jsme tam chodili na zmrzlinu, na trhy a dokonce jednou i na
veèeøi. To aby dìti ochutnaly opravdové italské speciality. Sice si skoro
všichni objednali pizzu a nejradìji pili colu, ale nìkteøí ochutnali i ryby.

Jeli tam ovšem pøedevším kvùli moøi. Bylo skvìlé. Dlouho bylo
mìlko, pláž písèitá a voda teplá. Na kraji pláže se dìti asi vydovádìly
nejvíce.Z písku stavìly nejrùznìjší hrady, sochy, konaly se tam i
nejrùznìjší sportovní závody. Moøské vody a moøského vzduchu si uží-
valy dokonale. Všichni se tìšili také na výlet lodí. Vezla nás nìkolik km
pøi pobøeží a nìkolikrát s námi vjela  „do jeskyò“. Byly to obvykle krás-
né malé laguny obklopené skalami. Na jedné z nich loï na chvilku
pøistála, aby si dìti mohly nasbírat krásné oblázky na kamenité pláži. 

Ke konci pobytu dostali mnozí diplomy za umístìní v nejrùznìjších
soutìžích, tradiènì jsme vyhodnotili soutìž v úklidu v bungalovech.
Dívky se urèitì snažily víc, ale uklízet se nauèilo i mnoho klukù. Týden
utekl jako voda a jelo se domù. Všichni budou na moøe dlouho vzpomí-
nat. A za rok mnozí pojedou zase, protože není nad pobyt u moøe
strávený navíc se svými kamarády.

Milada Horká

OZVÌNA Z NAŠÍ
MATEØSKÉ ŠKOLY

Druhou èást školního roku prožily dìti v naší mateøské škole opravdu
naplno s pøíjemným programem.Vidìly celkem devìt divadelních pøed-
stavení, se kterými za dìtmi pøijeli pøímo do mateøské školy profe-
sionální umìlci.

Pøedškoláci v lednu pøed zápisem do prvních tøíd navštívili první stu-
peò základní školy, aby se podívali na své starší kamarády, okoukli
prostøedí a paní uèitelky ve „velké“ škole. 

V bøeznu nás vylákalo dobré poèasí na první výlety. Nejprve do
Prahy, kde jsme si prohlédli Stanici mladých pøírodovìdcù v Drtinovì
ulici. Provedli nás pavilonem ryb a plazù, zde dìti vidìly množství
živoèichù poèínaje akvarijními rybièkami, želvami, bazilišky, pokraèu-
jíce varany, krajtami.... a kajmany konèe. Mohly nakrmit poníky i kozy
a pohladit si králíky a  morèata  v „kontaktní ZOO“. Další výlet
do Berouna „na medvìdy“ se dìtem také líbil, nadšené byly  z pros-
torného høištì vybaveného množstvím herních prvkù.

Od dubna zaèal kurz plavání v Pøíbrami. Paní „plavèice“ naše dìti
oslovovaly køestními jmény, povzbuzovaly a chválily, což malé plavce
vedlo k výborným plaveckým výkonùm.  

Tradièní táborák jsme s ohledem na velké sucho nahradili opékáním
„buøtíkù“ na lávovém grilu a pro dìti pøipravili soutìže na školní
zahradì.

Kvìtnové poèasí nám pøálo i pøi výletu do Prahy na Vyšehrad. Dìti
byly zvìdavé na tajemná místa, která vyšehradská skála, opøedená starý-
mi povìstmi, skrývá. Prohlédly si také høbitov, který zaujatì, takøka
beze slova, prošly, a výhled na Vltavu plnou mostù s panoramatem
Pražského hradu je fascinoval. Na závìr si užily novì otevøené dìtské
høištì nádhernì vybavené a vyzdobené døevìnými sochami postav ze
starých povìstí. Mohly si sáhnout na Bivoje s kancem na zádech,
Horymíra, Kazi, Tetu i Libuši, nechybìl zde ani Pøemysl.

Pøíjemným pøekvapením bylo vyhodnocení okresního kola soutìže
výtvarných prací „Požární ochrana oèima dìtí“, poøádané Okresním
sdružením hasièù SH ÈMS Praha-západ.

V „konkurenci“
dvanácti mateøských
škol, které se soutìže
zúèastnily, si naše dìti
odnesly celkem tøi
medaile. Vyhrály první
a tøetí místo v kategorii
jednotlivcù a první
místo v kategorii kolek-
tivní práce. Slavnostní
pøedávání cen se konalo
u „našich“ hasièù a
všechny dìti si pak
prohlédly jejich vyba-
vení a techniku.  

Den dìtí jsme prožili
v roztomilých pøevle-
cích, které patøí ke
karnevalovému veselí.
Nápady a provedení
karnevalových masek
mohla vidìt i veøejnost.
Dìti v doprovodu
kouzelné pohádkové babièky prošly centrem Øevnic, aby pøedvedly, jak
jim to sluší.

Mìsíc èerven byl plný dobrodružství. Tøídy Motýlkù a Sluníèek



strávily noc v mateøské škole. Pøe-
spávání ve tøídách bez rodièù
zvládly dìti na jednièku. Dìku-
jeme rodièùm za dùvìru, pomoc
a dárky do pokladu. Babièky
a maminky napekly sladké
dobroty a zásobily dìti ovocem
a osvìžujícími nápoji. Veèerní
soutìže a témìø noèní hru si všich-
ni opravdu užili.

Rodina Tesaøova nás potìšila
svým hudebním umìním
a pøipravila pro dìti témìø hodi-
nový program. Spojení klavíru,
flétny, zpìvu a mluveného slova
bylo skuteènì  zážitkem.Také náš
pøedškolák Vojta Paukert, který je
žákem pana Tesaøe, se  pøedvedl
jako zdatný pianistaa spolu se
svým tatínkem koncert obohatil.
Dìti odmìnily úèinkující skuteènì
kulturním chováním, pozorností
a èastým potleskem. Koncert byl
velkým zážitkem i  pro nás
„dospìláky“. Dìkujeme.

Pøi posledním velkém výletu na
hrad Toèník nás poèasí potrápilo.
Velké horko se však dalo snést,
protože akce „Pohádkový hrad
Toèník“ byla velmi dobøe organi-
zována. Po pohádkové cestì nás
doprovázel vodník s hadí králov-
nou. Zøícenina hradu poskytovala
dostateèné množství zastínìných
míst s velkou nabídkou atrakcí
a soutìží. Prohlédli jsme si
øemeslné dílny, zaujala nás hra na
netradièní hudební nástroje a
rychlokreslíøi obdarovali dìti
krásnými obrázky na pøání.
V hradní kapli nám paní kastelán-
ka vyprávìla o historii  hradu a
jeho stálých obyvatelích,
netopýrech, které dìti slyšely za
tajemnými dveømi. Støelbu z his-
torického praku a samostøílu si
mohli zkusit všichni a sokolník,
který byl se svými dravci na
nejvýše dostupném místì hradu,
nám pøedstavil a ukázal za letu
sokola, puštíka, výra a sovu snìž-
nou.  Na závìr si dìti odnesly na
památku koøist z pokladu a spous-
tu zážitkù.

Louèíme se s našimi
pøedškoláky, kterým držíme palce,
a vìøíme, že se jim bude daøit ve
škole a v dalším životì zatím stále
ještì plném her a dìtských
starostí. 

Všem dìtem, rodièùm,
pøátelùm i ostatním lidièkám pøe-
jeme sluneèné a odpoèinkové
prázdniny a dovolené. 

Hana Kvasnièková

MLADÍ RYBÁØI
SOUTÌŽILI

V sobotu 9. èervna poøádala
MO Èeského rybáøského svazu
Øevnice dìtské rybáøské závody
„1.Memorial Jiøího Kebrdleho“.
Na bøehu øeky Berounky na
Ostrovì v Zadní Tøebani se za
sluneèného poèasí sešlo 33 dìtí. 

Ryby byly celkem pøi chuti a
nejèastìjšími úlovky byly oukle-
jky, cejni, podoustve a plotièky. 

Pohár za 1.místo obdržel 12letý
Marek Slováèek z Moøiny s
celkovým úlovkem 3,20 kg. Za
svùj úlovek dostal sponzorskou
cenu pana Petra Školy z Dobøi-
chovic - rybáøský prut s navi-
jákem, vlasec, splávky, olùvka,
háèky a obal na prut. Druhý, s
úlovkem 2,85 kg, se umístil 7letý
Petr Betyár z Litnì - vybral si nav-
iják. Tøetí místo si vylovil 11letý
Dominik Navrkal ze Zadní Tøe-
banì s úlovkem 2,05 kg. Vybral si
feederový prut Colmic.
Zabodoval také nejvìtším
úlovkem - kaprem 42 cm, 1,60 kg
a dostal za nìj vláèecí prut Shi-
mano s navijákem. Sestry Veroni-
ka a Tereza Hájkovy z Bìlèe
nachytaly stejné množství ryb a
skonèily  spolu s Kateøinou Èíp-
kovou na 4.místì. Úlovky sester
Michaely (6.místo) a Kateøiny
(8.místo).    

Hana Buèinská

TENIS

Trénink svìtových
tenistek v Øevnicích
Martina Navrátilová je v tìchto

dnech v Øevnicích za maminkou.
Udržuje si stále výbornou
tenisovou výkonnost. V pondìlí
18. èervna si pozvala k tréninku
do Øevnic další vynikající hráèku
Helenu Sukovou. V pøátelské
tenisové exhibici ukázaly obì
hráèky, proè byly mnoho let ve
svìtové tenisové špièce. Pøedved-
ly øadu skvìlých úderù a
pøesvìdèily pøítomné diváky o
tom, že dosud tenis hrát nezapom-
nìly.

Na požádání poskytly obì auto-
gramy, které zde uveøejòujeme.
Fotografování si nepøály.

Kö

ŠACHY

Pøebor mìsta Øevnic
už popáté

V sobotu 31.3. hostila øevnická
školní jídelna dìti, které se sem
sjely ze širokého okolí na pátý
roèník Pøeboru mìsta Øevnic
v šachu mládeže. Bylo o co hrát,
protože kromì už tradiènì pestré
nabídky vìcných cen se turnaj se
zapoèítával do osmikolového zák-
ladního kola krajského pøeboru
jednotlivcù (to se hraje v rámci
našeho šachového regionu, do
kterého spadá napøíklad Kladno,

Rakovník, nebo Beroun), takže se
hrálo také o dùležité body. Letos
pøijelo 58 dìtí z deseti oddílù
regionu, což byla docela dobrá
úèast, zažili jsme ale i vyšší.
V barvách øevnického šachového
klubu startovalo 13 dìtí, z nichž
nìkteré aspirovaly na  mety
nejvyšší. V rámci pøeboru se hrály
samostatné turnaje mladších a
starších žákù, ve kterých se
vyhodnocovaly celkem ètyøi
chlapecké a dvì dívèí vìkové kat-
egorie. Dívky ale hrají souèasnì s
chlapci a jejich výsledky se poèí-
tají do dívèích i chlapeckých kate-
gorií. Hraje se sedm partií a dvo-
jice se nasazují podle tzv. švý-
carského systému, který umožòu-
je stanovit poøadí i když nehraje
každý s každým. 

Turnaj byl pro nás mimoøádnì
úspìšný, ze šesti pohárù za první
místa v kategoriích jsme si odnes-
li hned ètyøi. Nejmladší chlape-
ckou kategorii H10 bezpeènì
vyhrál Josef Starýchfojtù (nar.
1988), který se tím dostal i na
první místo v celkovém poøadí
celého cyklu. Druhé zlato pro nás
vybojoval Jindøich Paukert
(1994), který si tím celkové první
místo v základním kole krajského
pøeboru definitivnì zajistil, na 2.
místì v turnaji navíc skonèil
Tomáš Št´astný (1994). První byl
také Jan Švach (1992) v prestižní
kategorii H16 a vítìzkou mladších
dívek se stala Anika Krejèí
(1996). Mimo Øevnice tedy puto-
valy jen dva poháry, jeden z nich
získal za první místo v H12 Adam
Èáp (1997) z Merkuru Kladno a
druhý Anna Rosenbaumová
(1993) z Lokomotivy Zdice ve
starších dívkách.
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Turnaj probìhl bez jakýchkoliv
komplikací a školní jídelna opìt
poskytla pro šachy ideální
prostøedí. Velký dík patøí
øevnickým podnikatelùm, kteøí
pøispìli do cenového fondu, byli
to Potraviny Nosek, Domácí
potøeby Jelínek, Železáøství
Høebík, Elektro Zips, Quelle a
drogerie Klápa. 

Úspìšnì i v Buštìhradu
Už tradiènì se poslední, osmý

turnaj základního kola krajského
pøeboru hrál na konci dubna
v Buštìhradu. Název turnaje je
velmi podobný tomu øevnickému,
tedy Pøebor mìsta Buštìhradu.
Letos se jej zúèastnilo 61 dìtí
a zahrát si pøijel i jeden z
nejlepších èeských dìtských
šachistù, Tadeáš Baláèek (nar.
1995) z Kolína, který si pøes

svých 12 let zahrál kategorii H16
a suverénnì ji vyhrál. Øevnická
výprava mìla opìt 13 èlenù a ti se
zase docela èinili. Vítìzství v kat-
egorii H10 si zopakoval Josef
Starýchfojtù (1998) a vyhrál tak i
celé základní kolo, v kategorii
H12 sice Martin Derco (1996)
obsadil až 7. místo, k udržení
bronzové pozice v celkovém
poøadí to ale staèilo. Naší výstavní
kategorií je H14, v Buštìhradu ji
vyhrál Ondøej Franc (1995) a
patøilo nám i tøetí až páté místo
zásluhou Jindøicha Paukerta
(1994), Daniela Št´astného (1995)
a Tomáše Št´astného (1994). Jan
Švach (1996) byl v H16 tøetí a
Anika Krejèí (1996) opìt vyhrála
mladší dívky.

V Buštìhradu se také vyhlašo-
valy celkové výsledky základního
kola krajského pøeboru a ani zde
jsme rozhodnì nezapadli,

vítìzství vybojovali Josef
Starýchfojtù v kategorii H10 a
Jindøich Paukert v kategorii H14,
tøetí místa získali Martin Derco v
H12, Jan Švach v H16 a Anika
Krejèí v mladších dívkách.
Dùležité je ale i to, že se celkem 9
chlapcù kvalifikovalo do finále
krajského pøeboru, které se hraje v
èervnu v Sedlèanech (dívky pos-
tupují automaticky). Všech turna-
jù základního kola se zúèastnilo
celkem 115 dìtí, z toho 18 ze
øevnického klubu.

Družstvo dospìlých
tøetí

Zaèátkem dubna skonèila
Regionální soutìž pìtièlenných
šachových družstev dospìlých a
Øevnice ji zakonèily remízou s
Alvou Pøíbram D, což pro nás
znamenalo koneèné tøetí místo ve

dvanáctièlenném startovním poli
naší skupiny, kterou vyhrály
Kovohutì Pøíbram. Po nevy-
daøeném úvodu soutìže to nebylo
tak špatné, pøestože jsme pùvodnì
chtìli usilovat o vítìzství. Postup
našeho družstva do vyššího
Regionálního pøeboru je ale stejnì
docela pravdìpodobný, protože
ani jedno z družstev, která skonèi-
la pøed námi, postupovat nechce.
My naopak o postup velmi sto-
jíme hlavnì proto, že nás už je na
pìtièlenné družstvo trochu moc a
vyšší soutìž se hraje v osmi.
Nejlepší výkon v uplynulé sezónì
podal Pavel Boháè, který na ètvrté
šachovnici uhrál v devíti partií
87% z možných bodù. Jan Paukert
na první šachovnici uhrál 80% z
deseti partií, hostující Juraj Stein-
er na druhé šachovnici 69% z
osmi partií a Josef Starýchfojtù st.
na páté 67% z devíti partií.  

Jan Paukert
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Bilance sezony
Na podzim minulého roku pøi-

šly èlenky našeho sportovního
klubu NH Øevnice,

Zuzana Veselá, Marcela Smr-
èková a Štìpána Jandusová,

s nápadem využít náš krásný areál
s gumovým povrchem høištì, ke
sportovnímu vyžití i dìtí v pøed-
školním vìku.

Kroužek míèových her si získal
velkou oblibu a do souèasné doby
je evidováno 35 aktivních dìtí ve
vìku od 3 do 10 let.

Sportovní èinnost je doplòová-
na atraktivními akcemi,  jako
napø.tøídenní soustøedìní dìtí

v prostorách klubu s celodenním
ubytováním a stravováním. Pøi
této pøíležitosti pøišel naše odváž-
né Špunty navštívit i starosta
mìsta pan Cvanciger.

Velice úspìšný byl také dìtský
den  poøádaný 2. èervna k Meziná-
rodnímu dni dìtí s celou øadou
soutìží a sportování. I pøesto, že se
tato akce køížila s oslavami pøíjez-
du císaøe Karla IV., bylo malých

úèastníkù sportovního
dne celkem 52.

Sportování Špuntù
bylo slavnostnì ukonèe-
no 14. èervna, kdy je opìt
pøišel pozdravit starosta
mìsta pan Cvanciger.

Za obrovský kus práce
dìkujeme výše jmenova-
ným ženám, také ostat-
ním pomocníkùm a
zejména pak hlavní orga-
nizátorce Zuzanì Veselé.

Již nyní pøejeme úspìch další-
mu roèníku, který bude zahájen na
konci prázdnin. Naše organizátor-
ky rády pøivítají i další zájemce o
sportování v krásném a èistém
prostøedí.

Pøeborníci kraje
Nejmenšími, již aktivními spor-

tovci našeho házenkáøského klubu
je družstvo mladších žákù.

Po loòském druhém místì, které
zaruèilo družstvu úèast na Èeském
poháru, podaøilo se letos našim
nejmenším sportovcùm v kraj-
ském pøeboru zvítìzit.

Jako vítìz se zúèastní pøeboru
republiky, který se letos hraje
od 22. do 24. èervna v Brnì.          

Na fotografii jsou èlenové pøe-
bornického družstva po pøedání
medailí. Vzadu stojící trenér Petr
Holý, stojící zleva Petr Holý ml.,

Øevnická školní jídelna se opìt zaplnila šachisty. 
Foto: Jan Paukert

Kategorii mladších dívek v Buštìhradu vyhrála Anika Krejèí,
po její pravici hraje Josef Starýchfojtù.        Foto: Jan Paukert



kapitán družstva Petr Veselý, Mar-
tin Procházka, Jan Štech , kleèící
zleva Karel Král, Jára Najman,
Michal Jelínek, Tomáš Petrák,
vpøedu pak ležící brankáø Olda
Dudek.

O nìco starší
V kategorii starších žákù

v mistrovské soutìži støedoèeské-
ho kraje obsadilo družstvo 3.
místo. Svoji soutìž odehrálo
v sestavì Dudek O., Hrubý V.,
Král T., Král K., Procházka M.,
Veselý D., Holý P., Štech Jakub,
Štech Jan, Veselý M., Veselý P.,
Jelínek M., Št´astný T.

Reprezentanti
Tøetího èervna byla hrána, na

novém høišti v Podlázkách,  utká-
ní výbìrových družstev støedoèes-
kého kraje proti družstvùm praž-
ským. V kategorii starších žákù
Praha výbìr nepostavila, a tak se
reprezentaèní družstvo kraje
utkalo se sehraným silným celkem
Žatce. Støedoèeši nakonec prohrá-
li 23 : 24.

Do reprezentaèního družstva
byli delegováni z našich hráèù

brankáø Olda Dudek, záložník
Tomáš Král a útoèník Michal
Veselý. Ten také pøispìl vyrovna-
nosti utkání ètyømi vstøelenými
brankami.

Pøi pøíležitosti výbìrových
utkání byli vyhlášeni nejlepší
hráèi kraje za uplynulý roèník.
V kategorii starších žákù se této
pocty dostalo a krásný pohár
obdržel náš Michal Veselý.

SHM
Pøed 53 lety založil legendární

tìlocvikáø naší základní školy, pan
Josef Šafránek, tradici sportov-
ních her mládeže  a sám zorgani-
zoval  44  roèníkù tìchto her. Šta-
fetu této tradice pøevzal po jeho
odchodu jednatel našeho klubu
Petr Holý, který zorganizoval dal-
ších 8 roèníkù.

Letošního 53. roèníku se orga-
nizaènì ujala Zuzana Veselá, která
pøizvala do soutìže pouze dobro-
volnì pøihlášená družstva. Nezá-
jem o sport projevila školní mlá-
dež velkolepì, a tak se do sportov-
ních klání pøihlásila pouze smíše-
ná družstva 7., 6., a 5. tøídy a naši
Špunti. Všechna utkání v házené
øídil Petr Holý. Kromì utkání v

házené zmìøila družstva své síly i
v hodu medicimbalem, skoku do
dálky a ve štafetovém bìhu. Vítì-
zové soutìží byli odmìnìni vìc-
nými cenami.           

Záloha
„B“ družstvo mužù dosahovalo

v prùbìhu krajské soutìže støída-
vých úspìchù, vìtšinou závislých
na „sešlosti“ hráèù, a obsadilo 5.
místo. V družstvu se vystøídalo
bìhem sezony 13 hráèù a vìkový
rozptyl byl od 16 do 55 let. Druž-
stvo dokázalo pøekvapit øadu sou-
peøù. V samém závìru napø. vítìz-
stvím nad vedoucím celkem Pod-
lázek „A“  14 : 13 pøipravilo tento
celek o postup do II. ligy.

Opìt druzí
Výstavní celek našeho klubu,

„A“ družstvo mužù, neudrželo po
podzimní polovinì vedoucí pozi-
ci. Po ztrátì bodù v Èakovicích,
pøišlo zakolísání v Mostì a
v závìreèném dvojkole ještì ztrá-
ta v Nezvìsticích. Jsme tedy již po
ètvrté za sebou ve II. lize druzí.      

Vzhledem k velmi úzkému
hráèskému kádru, kdy družstvo

musí využívat služeb hostujících
hráèù z jiných oddílù, je toto
umístìní hodnoceno trenérem
Zuskou i vedením klubu jako
vynikající.

Družstvo odehrálo soutìž
v sestavì: Brzobohatý (brankáø
z Bakova), Jelínek (dorostenecký
brankáø), a Pavel Jandus, který
v nouzi o brankáøe nejvìtší stále
ještì dokáže obìtavì zaskoèit
v bránì, byt´ celý sportovní život
hrál jako záložník - všechna èest,
Pavle.

Obranu držel kapitán Leinwe-
ber, Kokeš, Knajfl, Hartman Petr,
Parkán a ze Spojù Praha hostující
Honza Švarc. Útok pak odtáhli
Zavadil, Knýbel, Hartman J., a
Sviták T. Pomohl i Jech a Holý P.

Skuteènost, že naši muži hrají
II. ligu od jejího znovuzaložení
v roce 1990, tedy již 17 let, a patøí
mezi špièková družstva této soutì-
že, stojí za uznání.

V závìru našeho struèného
bilancování dìkujeme všem spor-
tovcùm za pøedvedené výkony.
Dìkujeme také všem pøíznivcùm,
kteøí chodí naše družstva pøi jejich
utkáních povzbudili.

Ing. J. Hrubý
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Z DOPISÙ
Obyèejné dìtské høištì v Øevnicích chybí

Zaujala mì zpráva o kvìtnovém jednání øevnického zastupitelstva,
otištìná v posledním èísle radnièního zpravodaje Ruch. Na jejím konci
se v krátkosti dovídáme o tom, jak pokroèila diskuse na téma dìtské
høištì. Pøedpokládám, že se zasedání nezúèastnila žádná øevnická
matka malých dìtí, protože by musela pozvednout hlas. 

Jen na vysvìtlenou: s rodinou jsme se pøistìhovali do Øevnic teprve
pøed necelými ètyømi lety. Mám tøiapùlletou dceru a skoro dvouletého
syna. Když se dcera narodila, marnì jsem hledala místo, kde se nenásil-
nì potkat s místními maminkami - tedy dìtské høištì. Objevila jsem
docela pìkné høištì zadnotøebaòské (dnes mají ještì hezèí), krásné høištì
letovské, ale v Øevnicích nic. Po nìjaké dobì jsem se náhodou s dcerou
zatoulala za Lidový dùm a našla èervenou ušmudlanou klouzaèku a dvì
spíše nebezpeèné houpaèky (o èistotì pískovištì nemluvì). Ale zaplat´
pánbùh za nì! Chodily jsme tam do doby, než dvojice pubescentních
chlapcù jednoho podzimního dne zaèala ve spadaném listí hledat nevy-
buchlé rachejtle, jak se mi svìøili. Dnes už za Lidovým domem pro-
lézaèky nejsou, majitel je nechal radìji demontovat, což chápu.

Nakonec vznikly døevìné prolézaèky v Havlíèkových sadech, a já se
pøedèasnì zaradovala. Pan Vladimír Køivánek, který o døevìných
prvcích mluvil na zasedání, mìl naprostou pravdu v jedné vìci: „nejsou
zrovna dìtmi využívány“. Kromì kouøící a popíjející omladiny tam totiž
málokdy nìkoho potkáte. Není to zvláštní, když se Øevnice hemží dìtmi
ve vìku od narození do ètyø let a jejich bezprizornými matkami, které
jsou s dìtmi doma (protože školky jsou pøeplnìné), a žádné jiné høištì
tu není?

To døevìné, krásné, ba artistní høišt´átko sice mému oku lahodí,
uznávám, že vychovává k estetickému cítìní, ale neodpovídá vùbec
potøebám. Døevìné klouzaèky jsou umístìné na kopeèku, kam se musí
vyjít po schodech. Nelze tedy dítì nikterak na klouzaèku vysadit (když
je malé) a zároveò jej chytat dole. Dojezd je totiž dost ostrý. Zároveò,
když už dítì po schùdcích vyleze samo, nemá se nahoøe èeho chytit, aby
se do strmého korýtka dokázalo usadit. Bezpeènì tuto proceduru
zvládne prùmìrné dítì tak ve 2,5 až tøech letech. Druhým problémem je
materiál. Musíte peèlivì zvážit, v èem dítì na døevìnou klouzaèku
pustíte. V šust´ákových teplákách je rychlost opravdu tryskací a o ústa.
Døevo pracuje, má pukliny a suky, takže roztržené tepláky taky nejsou
výjimkou.

Kromì klouzaèek a kladiny už v parku najdeme jen koníèka, který
ovšem nic nedìlá (rozvíjí fantazii, já vím…), takže na nìm dítì chvil-
ièku posedí, a jde se dál. Naprosto zásadní vìc - pískovištì - chybí
úplnì, právì tak jako oplocení, aby batolata neutíkala k pøilehlému
potoku. Jak vidíte, toto opravdu není místo, kam by si maminky s dìtmi
mohly chodit pohrát, odpoèinout a ulevit si od své komunikaèní
osamìlosti.

Zkrátka, obyèejné plastové høištì s jednou klouzaèkou, dvìma
houpaèkami a poøádným pískovištìm by udìlalo vìtší službu, než
všechny zamýšlené architektonické skvosty, kterých se už naše dìti ste-
jnì nedoèkají. Dìtské høištì Øevnice ale opravdu potøebují. A rychle,
dìti totiž rostou a nové se stále rodí.

Alice Zavadilová
(autorka dopisu jej souèasnì text zaslala  Našim novinám)

INFORMACE PRO PØISPÌVATELE

Vážení ètenáøi, dìkujeme za vaše pøíspìvky, námìty a komentáøe,
které nám zasíláte poštou, e-mailem nebo vhazujete do schránky na
Zámeèku. Rádi otiskneme všechny podepsané a zajímavé texty, které
mají co øíci øevnickým ètenáøùm. Prosíme vás však, pokud svùj èlánek
posíláte i jinam než do Ruchu nebo už byl nìkde jinde zveøejnìn, sdìlte
nám to. Za urèitých okolností je možné, aby tento èlánek vyšel v Ruchu
také. Nevystavujte ale sebe naøèení, že váš èlánek je reklamním textem.
Dìkujeme za pochopení.

RRR

VYSTØIŽENO 
Malá vesnice objevila zlatý dùl: odpadky

Toho rozdílu si cestou do Radimi, malé obce u Kolína, musí
všimnout každý. Záplatovaná silnice od sousední vesnice se
za znaèkou náhle zmìní na hladký asfalt, pøíkopy na nový
chodník se zámkovou dlažbou a místo omšelé hospody je na
návsi vinárna. 

Odpovìï, proè to tak je, leží za kopcem - v obrovské hoøe odpadkù.
A to doslova: jen pár set metrù nad vesnicí se rozkládá jedna z
nejvìtších skládek domovního odpadu v Èesku. Dolù do vesnice sice
obèas pøiletí igelitový pytlík, ale hlavnì odtud teèou velké peníze. 

V Radimi totiž pøed tøinácti lety pøišli na dobrý byznys: skládku, na
niž vyvážejí popelnice všechna mìsta téhle èásti støedních Èech, zaèali
provozovat sami, tøebaže za cenu desetimilionových investic. 

Ta nyní vesnici s tisícovkou obyvatel pøinese do rozpoètu roènì skoro
40 milionù korun. I díky tomu jsou po celé obci opravené silnice, lidé
platí jen symbolické poplatky za nìkteré služby a parcely na nové domy
si mùže zastupitelstvo dovolit prodávat mnohem levnìji, než je v okolí
zvykem. 

A navíc to nevypadá, že by skládka nemìla v budoucnu pøinášet obci
ještì víc. Už teï pøipravují radní plány na její rozšíøení, aby odpady
vydìlávaly ještì dalších padesát let. 

Jenže jako by se tady o tom, že je skládka skvìlé podnikání, nesluše-
lo mluvit. Zmínit se pøed starostou, že obec je a bude díky ní bohatá,
znamená narazit. „Jestli se máme bavit takhle, tak vám rovnou øeknu na
shledanou,“ vzpírá se starosta Jiøí Bitrman. 

Ale èísla mluví jasnì: osmdesátimilionový rozpoèet si opravdu
nemùže dovolit žádná vesnice v okolí. Bitrman nakonec pøipouští: „Bez
skládky bychom na spoustu vìcí nemìli. Za ta léta pøišla spousta
nabídek, abychom ji pronajali firmì, ale nikdy jsme na to nekývli. A ani
to neudìláme.“

Jak vlastnì vypadá ten „zlatý dùl“? Neèekejte nic objevného. Zkrátka
kopec odpadkù, který už z vìtší èásti zaplnil tøíhektarový dolík, jež se
tady døív rozkládal. Pracuje tady nìkolik strojù a pár zamìstnancù. 

Do oploceného areálu vjíždí jeden plný náklaïák za druhým - dennì
jich je kolem osmdesáti. Z vesnice sem není vidìt, pro obyvatele urèitì
výhoda. Tady na kopci fouká vítr, takže odpadky nepáchnou. „Uvnitø
fotit nedovolujeme, chráníme si technologii pøed konkurencí,“ vysvìtlu-
je pøed hlavní branou starosta Bitrman. (...) Nepøetržitì se sleduje, jestli
odpady neohrožují spodní vody a z plynù, které v haldách vznikají, se
vyrábí elektøina. (...) Pøi pohledu na "vyšòoøenou" vesnici není tìžké
pochopit jednu zvláštnost: opravdu, najít v Radimi nìkoho, komu by
skládka vadila, skuteènì nejde. „Podívejte se, jak to tady vypadá?
Copak proti ní nìco mùžu mít?“ øíká výmluvnì dùchodce Jan Kuchaø. 

Zatímco v jiných èeských vesnicích zkrachoval i ten poslední krámek,
tady mají obchody dva. Obec totiž mìla peníze na to, aby jeden svùj
dùm upravila a pronajala ho soukromníkovi. Hned vedle námìstíèka
uprostøed vesnice stojí nové bytovky, o kousek dál penzion pro dùchod-
ce, zájem o obecní pozemky na stavbu rodinných domù je obrovský.
Škola je plná dìtí, fasáda nové školky záøí na celou ulici. „Skládka je
dost daleko a ani nesmrdí. A jestli z ní má obec peníze, tak proè by tady
nemìla být?“ diví se na novém dìtském høišti mladá maminka, která se
stydí øíci své jméno. A navíc za vodu platí lidé symbolických šestnáct
korun za kubík. Ceny dotuje obec, takže v nedalekém devítitisícovém
Èeském Brodì mùžou jen závidìt - tam za vodu platí padesát. Kdyby si
chtìl nìkdo rýpnout, øekl by: Ráj jako za komunismu. Radim totiž vždy-
cky mìla povìst „rudé“ vesnice, a byt´ tady komunisté v nìkolika vol-
bách za sebou hodnì ztratili, poøád je volí 30 procent lidí. (...) Jak se
lidé v Radimi ke skládce staví, nejlépe dokládá chvíle, kdy se radní
rozhodli, že skládku rozšíøí až na 33 hektarù. Zatímco jinde by se
sepisovaly petice, tady se proti nepostavil vùbec nikdo. (...)

Hospodáøské noviny, 1.6.2007
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MALÝ OZNAMOVATEL

Koupím pole, louku, zahradu, malý domek nebo chalupu.
Tel. 603 442 474. 

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.
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FOTBAL

Jílové -Øevnice A 2:3
Poloèas jsme prohráli 1:0, v druhém

poloèase jsme vývoj utkání otoèili.
Branky: Jùna, Socha, Elsner

Øevnice A - Mìlník Pšovka  2:0
Branky: Jùna, Sochor
Tímto vítìzstvím jsme se udrželi v soutìži

I.A tøídy na pøíští sezónu.

Spartak Pøíbram - Øevnice A 2:1

Øevnice A - Velká Dobrá 2:2
Branky: Socha, Bezpalec
Skonèili jsme na 8. místì z 16 úèastníkù z 36

body.

Øevnice B - Kytín 4:0
Branky: Vimr, Pitauer 2, Tlášek

Èísovice B - Øevnice B  6:3
Branky: Sklenáø 2, Pitauer

Øevnice B - Kytín 4:0
Branky: Pitauer 2, Tlášek a Vimr

ŠTF

NA OKRAJ 
Pøi královském prùvodu jsem zaslechl zají-

mavý rozhovor. Odehrával se mezi jednou z
malých pøihlížejících divaèek a dvorním
šaškem Karla IV., který se usadil na hlavním
uzávìru plynu v Opletalovì ulici. 

Zatímco Karla IV. s jeho manželkou, bratrem
Janem Jindøichem a celým doprovodem vítali
øevniètí obèané na námìstí, vyprávìl kašpárek
v ulici pohádky. A dìvèátko mu nevìøilo. A ani
mu nevìøilo, že je dvorním šaškem. Debata to
byla vskutku zajímavá a utnul jí až odjezd
královské družiny. 

Pøipomenulo mi to, že lidé (a nejen dìti) mají
rádi pohádky. Vždyt´ každoroèní reprízování

Mrazíka nebo Pyšné princezny láká k tele-
vizním obrazovkám statisíce divákù. 

Vracejí se i rádi do minulosti. Navíc - Karel
IV. zvítìzil v anketì Èeské televize Nejvìtší
Èech v roce 2005, v níž se v sérii televizních
poøadù volila „nejvìtší osobnost naší historie i
souèasnosti“, definovaná jako „kdokoliv, kdo
se narodil, žil nebo pùsobil na území Èech,
Moravy a Slezska, a kdo se zasloužil o
spoleèenství žijící na tomto území a významnì
ovlivnil jeho život“.

thr

Aktuální informace o dìní ve mìstì najdete také na www.revnice.cz

Foto: internet Foto: thr
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