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Z RADY
MÌSTA

Kanalizace
Rada mìsta uložila

Hospodáøskému odboru pro další
etapu výstavby kanalizace ve
mìstì zadat dvì varianty zpracov-
ání projektové dokumentace:
1) pouze s uložením kanaliza-
èních øadù, 2) s uložením nového
vodovodního øadu k øadu kanal-
izaènímu. Dùvodem je pøipra-
venost mìsta souèasnì s bu-
dováním kanalizace rekonstruo-
vat i vodovodní infrastrukturu a
tímto smìrem napøít i úsilí pøi
získávání finanèních prostøedkù
na tyto akce.

REMONDIS s.r.o.
Starosta informoval Radu

mìsta o výpovìdi smlouvy na
odvoz odpadu z mìsta ze strany
spoleènosti REMONDIS s.r.o.
Rada mìsta uložila starostovi
pøipravit zajištìní svozu komunál-
ního odpadu prostøednictvím
spoleènosti EKOS Øevnice, spol.
s r.o. a souèasnì provést výbìrové
øízení na svozovou firmu.  Z tìch-
to variant pak bude vybráno
koneèné øešení.

Zakladatelská listina
Ing. Zdráhal pøedložil Radì

mìsta návrh na zmìnu Zaklada-
telské listiny spoleènosti EKOS
Øevnice, spol. s r.o. Dùvodem ke
zmìnì - rozšíøení pøedmìtu pod-
nikání je skuteènost, že èinnost
skládkování bude v prùbìhu roku
2008 ukonèena a spoleènost, která
je ve stoprocentním vlastnictví
mìsta, by mìla vykonávat nìkteré
práce pro mìsto a nabízet další
služby a tím si vydìlat na vlastní
provoz, na zajištìní údržby sklád-
ky a pøi vytvoøení zisku pøispívat
rozdìlením zisku do pokladny
mìsta.  Rozšíøení pøedmìtu pod-
nikání samo o sobì neznamená,
že spoleènost tyto èinnosti bude
provádìt nebo že je bude provádìt
hned.  Jde o to mít základ pro tyto
aktivity pøipravený v zakladatel-
ské listinì a na základì
schváleného business plánu
následnì tyto èinnosti èi nìkteré z
nich zavádìt do obchodního pro-
gramu spoleènosti.  Prùbìžnì,
v závislosti na nábìhu tìchto èin-
ností, by spoleènost obstarala
potøebná živnostenskoprávní

povolení. Pøedmìtem podnikání
spoleènosti by mìly být tyto
èinnosti:  poskytování služeb pro
zemìdìlství a zahradnictví,  tech-
nické èinnosti v dopravì, správa a
údržba nemovitostí,poskytování
technických služeb, velkoobchod,
specializovaný maloobchod
a maloobchod se smíšeným
zbožím, provozování èerpacích
stanic s palivy a mazivy, výroba,
instalace a opravy elektrických
strojù a pøístrojù, vodoinsta-
latérství, topenáøství, montáž,
opravy, revize a zkoušky
vyhrazených elektrických zaøí-
zení, silnièní motorová doprava
nákladní, podnikání v oblasti
nakládání s nebezpeènými
odpady, provozování vodovodù a
kanalizací a úprava a rozvod
užitkové vody. Rada mìsta
doporuèila  Zastupitelstvu mìsta
schválit návrh zmìny Zakladatel-
ské listiny spoleènosti EKOS
Øevnice. (Poznámka redakce: Jak
jsme psali v minulém èísle, zas-
tupitelstvo mìsta zmìnu listiny
schválilo.)

Svítidla v Selci
Rada mìsta vzala na vìdomí

zprávu vedoucího Technické
správy mìsta o stavu svítidel
veøejného osvìtlení v horní èásti
Selce, ze které vyplývá, že za
posledních 30 let nebyla v této
oblasti provedena žádná investice
do veøejného osvìtlení
a probíhaly pouze výmìny
dožilých svítidel.

Ekologické projekty
Ministerstvo životního

prostøedí vydalo výzvu k pøed-
kládání žádostí o dotace na pro-
jekty v Operaèním programu živ-
otní prostøedí. Jedná se o dotace
poskytované z Fondu soudržnosti
EU a z Evropského fondu pro
regionální rozvoj. Nejvìtší podíl
finanèních prostøedkù je urèen na
dotace z oblasti zlepšování
vodohospodáøské infrastruktury a
zkvalitòování nakládání s odpady
a odstraòování starých ekologick-
ých zátìží. Dále je možné  požá-
dat o dotaci z programu Zlepšení
kvality ovzduší a Udržitelné
využívání zdrojù energie. Rada
mìsta uložila Hospodáøskému
odboru navrhnout námìty, o které
by se mìsto mìlo ucházet, a co
vše  z nabídnutých programù lze
financovat.

Další informace
Starosta mìsta Miroslav Cvan-

ciger informoval radu mìsta, že
na úèet mìsta byly pøevedeny z
MF ÈR finanèní prostøedky na
výstavbu kanalizace do Lesního
divadla. Dodavatelem stavby
bude firma HOCHTIEF a. s.
Souèasnì bude zhotovena
kanalizace i v Divadelní ulici.  

Ve støedu 12.9.2007 jednal na
Ministerstvu financí ÈR s
námìstkem ministra o uvolnìní
finanèních prostøedkù na realizaci
oprav ulic Berounská, Opletalova
a Palackého námìstí.

Ve ètvrtek 13.9.2007 probìhlo
v Èeských Budìjovicích jednání
starosty a místostarosty s pøed-
staviteli Oberbank AG o úvìru
spoleènosti EKOS Øevnice, spol.
s r.o. 21.9.2007 bylo zahájeno
kolaudaèní øízení na stavbu rekul-
tivace IV. etapy skládky EKOS.  

(Z Rady mìsta 24.9.2007)

Železáøství
Rada mìsta byla požádána o

stanovisko k navrhované rekon-
strukci areálu bývalého
železáøství na pozemku è. parc.
227 na námìstí Krále Jiøího z
Podìbrad. Rada mìsta na svém
jednání dne 28.6.2007 odmítla
zástavbu prostoru podle pøed-
ložené studie a vyzvala investora
k pøedložení studie upravené
podle pøipomínek Rady mìsta,
kterou bude posuzovat  s pøihléd-
nutím k celkovému vyznìní
navrhované zástavby v širších
souvislostech s okolní zástavbou.
Ze stanoviska k upravené studii,
které vypracoval Ing. Arch.
Starèeviè, vyplývá, že navržené
øešení lze vnímat jako kladný
zámìr. Vzhledem k ve studii
stanovenému poètu parkovacích
míst Rada mìsta požaduje
podrobnìji zpracovat nádvorní
èást tak, aby byl zajištìn
bezpeèný pohyb osob v tomto
prostoru a  zajištìna parkovací
místa pro osoby, které v domì
bydlí, a  pro návštìvníky a
zásobování obchodù, které budou
v domì umístìny.

Dopravní studie
K Dopravnì územní studii

II/115 + 116 na žádost Rady
mìsta vypracoval Ing. Arch. Petr
Starèeviè stanovisko, ze kterého
vyplývá, že navrhovanou trasu
„C“ lze považovat z dùvodu
citlivého vztahu ke krajinì i ke
stávající zástavbì za optimální. 

Rada mìsta požaduje, aby pøed-
loženým øešením nebyly defini-
tivnì stanoveny pozice napojení a
trasy místních komunikací v pros-
toru Vrážka. Øešení tìchto napo-
jení a tras musí být provádìno ve
spolupráci s mìstem Øevnice na
základì vlivu nové sítì
nadøazených komunikací na
mìsto, zjištìném  v prùbìhu zpra-
cování zmìny èíslo 2 Územního
plánu sídelního útvaru Øevnice.

(Z Rady mìsta 24.9.2007)
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SLOVO
STAROSTY

Vážení obèa-
né, vážení ète-
náøi našeho
zpravodaje,
pomalu se nám
blíží konec
roku, pøesto
právì v jeho
závìru se rozbìhlo nìkolik
investièních akcí v našem mìstì. 
Bývá to již pravidlem, že finance
se díky zdlouhavým schvalo-
vacím procesùm uvolòují až
v druhé polovinì roku a práce
potom probíhají  až v podzim-
ních èi zimních mìsících. Je to
skuteènost, se kterou nejsme
pøíliš spokojeni, ale musíme se
s ní vyrovnat.
Pøesto jsem samozøejmì rád za
každý poèin, který nám umožní
zlepšit stav místních komunikací
èi nám pomùže rozšíøit základní
infrastrukturu.
Jak jsem se již zmiòoval v min-
ulém èísle, rozbìhla se akce
položení splaškové kanalizace v
Moklinské a Divadelní ulici spo-
jená s odkanalizováním Lesního
divadla. Probíhá rekonstrukce
Pražské ulice  a mìla by být ještì
zahájena celková rekonstrukce
první èásti ulice Selecké.
Tyto zemní práce pøinášejí vždy
urèitá omezení, zvýšenou
hluènost apod., mìjte proto str-
pení, všechny práce mají být
dokonèeny do 15. prosince tak,
aby nadcházející vánoèní svátky
jsme mohli prožít v klidném
prostøedí.

Miroslav Cvanciger

Fotografie na titulní stranì:
Tomáš Hromádka (2),

archiv Lenky Koláøové (1)
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MATEØSKÁ ŠKOLA

Babí léto v mateøské škole
Záøí uteklo jako voda a opìt si všichni uvìdomujeme, že pobyt dítìte

v mateøské škole je tou nejpøirozenìjší cestou, která mu pomùže
s pøípravou na školu.

Dìti se adaptovaly a zvykly na nové režimové chvilky. Rodièe
pomáhají a výbornì spolupracují. Pozorovat dìti, které si krok
za krokem osvojují nové dovednosti a znalosti, je opravdu radost.

Navštívila nás opìt paní fotografka Šoltézová, která nabídne rodièùm
jejich ratolest na vkusné fotografii.

Divadélko „Pražské marionety“ s pøedstavením „Jak se dìlá radost“
zaujalo dìti hudbou a „živými“ loutkami. Odmìnou bylo nadšené
výskání a potlesk.

Nabídka pobytu v Solné jeskyni v Praze zaujala øadu rodièù. Pøih-
lášené dìti jsme rozdìlili do dvou skupin a již po první návštìvì se dìti
vrátily usmìvavé, pøekvapené a spokojené.

Jeskynì je skuteènì solná, solnými pláty obložené zdi zdobí malby
zvíøat, podlaha je pokryta vrstvou solných kamenù a pro dìti tu vybu-
dovali solné „pískovištì“. Od stropu visí napodobeniny krápníkù a dva
vodopády s jezírky zajišt´ují 60 % vlhkost vzduchu, což pøíznivì pùsobí
na horní a dolní cesty dýchací. To vše spoluvytváøí pohádkovou atmos-
féru. Pobyt v jeskyni u „skøítkù“ trvá padesát minut, do Vánoc je
navštívíme celkem pìtkrát. Tyto léèebné kúry by mìly pøispìt k lepší-
mu zdraví dìtí. Zatím jezdí pouze dìti starší, které zvládnou cestu
vlakem a tramvají.      

Všechny zdravíme   
Jana Èerná

ZUŠ INFORMUJE
Vážení ètenáøi,
ráda bych Vás seznámila s novinkami na naší Základní umìlecké

škole a pøiblížila Vám jednotlivá oddìlení a jejich zamìøení.
Hudební oddìlení - individuální výuka hry na kytaru, klavír, housle

a dechové nástroje. Vyuèuje se zde také sólový  a sborový zpìv.
Výtvarné oddìlení - komplexní prùprava ve výtvarných technikách

tj. plošná tvorba, prostorová tvorba, objektová a akèní tvorba,
fotografie, poèítaèová grafika a výuka dìjin výtvarné kultury.

Taneèní oddìlení - taneèní prùprava, souèasný tanec, lidový tanec,
klasická taneèní technika

Literárnì dramatické oddìlení - pøípravná dramatická výchova,
dramatická prùprava, pøednes, pohyb, práce v souboru.

Pøedevším chci upozornit na novì vzniklé obory a tj. MODERNÍ
TANEC, FOTOGRAFIE, POÈÍTAÈOVÁ GRAFIKA
A TYPOGRAFIE.

Ve všech oborech je možné navštìvovat pøípravku pro nejmenší, a to
pro dìti od 5 let, dále také individuální pøípravu pro další studium na
umìleckých školách. Ve vybraných oborech (tj.hudební obor,
fotografie, plošná tvorba a souèasný tanec) mohou navštìvovat ZUŠ i
dospìlí. Ke studiu na ZUŠ lze nastoupit i bìhem roku. 

Další informace mùžete získat pøímo v  ZUŠ Øevnice, Mníšecká 29 ,
na tel. 257 720 922, nebo na e-mailové adrese zus.rev@seznam.cz,
internetové stránky se pøipravují. 

Ivana Junková
ZUŠ Øevnice a Ludus Musicus pøipravuje:
Cembalový koncert Ivany Jandové-Bažantové,  9. 11. 2007,

19,30 hod. v sále Zámeèku.
Dìti ZUŠ Øevnice, literárnì dramatického a taneèního oddìlení

vystoupí pod vedením I. Tamchyny a Dagmar Renertové
na Køtinách Mníšeckého èerta,  21. 11. 2007, 10 hod. v zámku
v Mníšku pod Brdy.

O prázdninách „pøiputoval“ na zámek v Mníšku pod Brdy èert. Ten,

který má na svìdomí, jak je známo, tu ètvrtou chybìjící zámeckou vìž.
A protože je to èertí mládì bezejmenné, rozhodla se správa zámku
v Mníšku za podpory paní kastelánky J. Digrínové poskytnout mu trvalé
bydlištì a také øádný køest. Bìhem léta probìhla pro návštìvníky zámku
anketa na návrh èertího jména. Výsledky ankety budou pøekvapením
v den køestu pøímo na zámku, kde se bude jméno losovat. Autor
vítìzného jména bude odmìnìn veèeøí a nocí strávenou na zámku.         

Dagmar Renertová 

S DÌTMI ZA KULTUROU

Pohádkový písnièkál
V nedìli 10. listopadu zaène v 15 hodin další pohádkový písnièkál

Divadla Kapsa. Jmenuje se Kterak beruška Uška o sedmou teèku pøišla
a je urèen dìtem  od dvou do 13 let. Vše se odehrává na svatojánském
bále brouèkù a pátrání po ztracené teèce, které vede brouk Ouk dopadne
samozøejmì dobøe.

VS

Pozvánka na Halloween do Modrého domeèku
Obèanské sdružení Náruè zve všechny dìti na Halloween do kavárny

Modrého domeèku dne 31. øíjna od 15,00 hod. Je pro vás pøipravena
výtvarná dílna, kde si mùžete vyrobit vlastní lampion nebo strašidýlko.
Pro dìti, které pøijdou v strašidelné masce nebo kostýmu, je pøipravena
sladká odmìna.  Obèerstvení mohou samozøejmì dìti i rodièe vybírat z
celého sortimentu naší kavárny, tentokrát aktuálnì rozšíøeného o
dýòový koláè!

Od 1. listopadu vám v kavárnì Modrého domeèku novì nabídneme
teplé sendvièe a rozšíøenou nabídku nápojù do sychravého poèasí pro
dìti i dospìlé.

Tìšíme se na Vás!
Tým Modrého domeèku
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KULTURNÍ PØEHLED
LISTOPAD

10. 11. 15,00 Sál Zámeèku Kterak beruška Uška o 
sedmou teèku pøišla
Další pohádkový písnièkál
Divadla Kapsa urèený 
dìtem od 2 do 13 let

22. 11. 19,00 Sál Zámeèku Kytara napøíè žánry
Jacques Stotzem (Belgie)
Další øevnický koncert 
renomovaného festivalu

23. 11.    19,00    Sál Zámeèku    Komorní koncert 
Konzervatoøe Jana Deyla 
pro zrakovì postižené.
Úèinkují studenti matur.
roèníku, vèetnì øevnické 
Elišky Èermákové. 
Na programu jsou soudobé 
moderní skladby a písnì.

24. 11. 19,00 Kostel Podblanický hudební 
podzim 2007. Komorní 
orchestr Quattro Corde 
pod vedením Jiøího Kubíka
provede skladby 
H. Purcella,G. F.Handla, 
G. Ph. Telemanna 
a J. Bezdìka 
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INFOSTÁNEK FAIR TRADE A KAMPAÒ
ÈESKO PROTI CHUDOBÌ

Centrum ekologické výchovy Zvoneèek ve spolupráci s mìstem
Øevnice si Vás dovoluje pozvat k infostánku, tentokrát na téma Fair
Trade a Èesko proti chudobì. Víte, že vìtšina lidí, kteøí pro nás pìstují
kakaové boby, nikdy v životì neochutnala èokoládu? Že zemìdìlci
v rozvojových zemích dostávají nižší odmìnu, než jsou jejich náklady?
Že podmínky, v jakých musí pracovat, nerespektují dodržování lidských
práv? Že se pøi pìstování bavlny a banánù používá až 10 krát více pes-
ticidù než v našem konvenèním zemìdìlství? Víte, že každý, kdo pije
pravidelnì Fair Trade kávu, uživí jednu rodinu pìstitelù?

Kampaò Èesko proti chudobì si bere za cíl informovat širokou veøe-
jnost o situaci v rozvojových zemích a zároveò nabízí širokou škálu
øešení, jak tamním zemìdìlcùm pomoci. 

Pøijïte i vy podpoøit tuto kampaò a pøi vychutání si výborné kávy
nebo èaje Fair Trade si popovídat o možnosti podpory tzv. „férového
obchodu“. Infostánek postavíme na klasickém místì pøed Potravinami
Nosek (Komenského 880) v Øevnicích  dne 23. 11. 2007 od 14 do 18
hodin.

Za ZO ÈSOP 11/11 Zvoneèek Klára Malíková

TØÍDÌNÍ ODPADU
V následujících èíslech Ruchu zveøejòujeme seriál èlánkù na aktuální

téma tøídìní odpadu pøipravený zástupci Technické správy mìsta Øev-
nice s použitím materiálù spoleènosti EKO-KOM,a.s., která se stará o
recyklaci a využití odpadù z obalù, a s použitím materiálù Kolektivních
systémù firem Asekol, Elektrowin, Ekolamp.

Jak tøídit?
Každý se mùžeme  pøièinit o to, aby se nezvìtšovaly skládky odpadù.

Odpady bychom mìli tøídit pøímo doma, pozdìjší roztøídìní odpadu
není èasto možné - smícháním se odpad zneèistí a slepí. Pokud budeme
jednotlivé druhy odpadù správnì tøídit, umožníme tak jejich další zpra-
cování. Odpady, které vhodíme do barevného kontejneru, odveze velké
svozové auto na dotøiïovací linku. Odtud putují do zpracovatelských
firem, kde z odpadù vznikají nové výrobky.

Na obalech jsou uvedeny rùzné znaèky, které nám pomohou pøi tøídì-
ní. Spoleèná znaèka pro všechny druhy je tato. Rádcem pøi rozhodová-
ní, které obaly kam patøí, jsou rùzné informativní znaèky na obalech,
najdete je dále u konkrétního druhu odpadu.

Panáèek s košem znamená, že použitý obal máme hodit
do pøíslušné nádoby na odpad. Pokud je pøeškrtnutý jedná se
o obaly od chemických výrobkù, pøeètìte si informace od
výrobce, zda obal nevyžaduje specifický zpùsob nakládání. Pokud obsa-
huje nìjaké nebezpeèné látky, patøí do nebezpeèného odpadu. V našem
mìstì je svoz 2x roènì.

Tøídìní plastù
Kontejnery na plasty jsou pøevážnì žluté barvy a patøí do nich pouze

sešlápnuté láhve od nápojù, kosmetiky, èisté folie, plastové výrobky,
kelímky od potravin apod. Sešlapáváním plastových lahví, výraznì
ušetøíme místo v kontejneru, asi 3x.

Do kontejneru rozhodnì nepatøí plasty zneèištìné chemikáliemi, oleji,
nebo blátem, novodurové trubky, linolea a jiné výrobky z PVC. 

Šipky s èíslem nebo zkratkou nás informují o materiálu, z
nìhož je obal vyroben. Podle nich poznáme, do kterého kon-
tejneru (jak tøídit) máme obal pozdìji vyhodit. 

Materiál písemný kód èíselný kód Kontejner
Polyezalentereftalát PET 1 Žlutý k.
Polypropylén PP 5 Žlutý k.
Polystyrén PS 6 Žlutý k.
Polyetylén(rozvìtvený) LDPE 4 Žlutý k.  
Polyetylén(lineární) HDPE 2 Žlutý k.

Tyto znaèky jsou též na nálepce na kontejneru.
Kontejnery na plasty se vyvážejí jednou týdnì ve ètvrtek, pøièemž

hmotnost plastù v 1100 litrovém kontejneru je cca 23 kg.
V našem mìstì se tøídí plasty do nádob o objemu 1100 litrù a 2500

litrù. Nádob na plasty je ve mìstì celkem 33 ks.
Kontejnery jsou umístìny za OD Jednota -  ul. Mníšecká, U Pro-

dejny Nosek ul. Komenského, v ul. Husova X ul. 5.kvìtna, na
Malém nám., u nádraží ÈD, ul. Pod Drahou - u závor, ul. Rovinská
- u kempu, ul. Moøinská - pískovna, ul. B. Nìmcové - pod jídelnou,
ul. Vrchlického. 

Tøídìní skla
Sklo bylo historicky první komoditou, která se u nás zaèala sbírat

pomocí zvláštních nádob umístìných na veøejných prostranstvích. Na
sklo je vìtšinou nádoba zelené barvy.

Do kontejneru lze odkládat veškeré obalové (lahve a sklenice) a tabu-
lové sklo. Pro další zpracování je velmi vhodné, aby sklo v nádobì bylo
co nejménì rozbité. Ideální je, pokud se lahve zbaví kovových uzávìrù.

Do konterjneru se nesmí ukládat drátosklo (bezpeènostní sklo s drá-
tìnou sítí), autoskla, zrcadla,keramika a porcelán. 

Kontejnery na sklo se vyvážejí jednou za ètrnáct dní. Hmotnost obsa-
hu 1100 litrového kontejneru se pohybuje okolo 130 kg.

Šipky s èíslem nebo zkratkou nás informují o materiálu, z
nìhož je obal vyroben. Podle nich poznáme, do kterého kon-
tejneru (Jak tøídit) máme obal pozdìji vyhodit. 

Materiál písemný kód èíselný kód
Bílé sklo GL 70 Zelený kontejner
Zelené sklo GL 71 Zelený kontejner
Hnìdé sklo GL 72 Zelený kontejner

Tyto znaèky jsou též na nálepce na kontejneru.
V našem mìstì se sklo tøídí do zelených nádob o objemu 1100 litrù.

Nádob na sklo je ve mìstì celkem 18 ks.
Kontejnery na sklo jsou umístìny za OD Jednota - ul. Mníšecká,

U Prodejny Nosek - ul. Komenského, v ul. Husova X ul. 5. kvìtna,
na Malém nám., u nádraží ÈD, ul. Pod Drahou - u závor, ul. Rovin-
ská -  u kempu, ul. Moøinská - pískovna, ul. B. Nìmcové - pod jídel-
nou, ul. Vrchlického.

Jana Ryšavá, TS mìsta 
(pokraèování pøíštì)
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Na Vìtrovì
pøed 100 lety

„Na Vìtrovì“ se dlouhá léta
øíká oblasti Øevnic za Nezabudic-
kým potokem, která je pøibližnì
ohranièena ulicemi Ès. armády,
Komenského a Husovou (viz
Almanach).

Pøedkládaná stará pohlednice
„Na Vìtrovì“ (podle dnešních
pravidel se píše velké N a V),
vydaná papírníkem F. Rážem
v roce 1905 a ve stejném roce
z Øevnic do Prahy odeslaná, má
dva obrázky. Na prvním z nich
vlevo nahoøe je zobrazena
Komenského ulice od køižovatky
s ulicí Herrmannovou smìrem na

Tøebaò. Na pravé stranì fotografie
nacházíme nejblíže k nám dùm èp.
130, který pùvodnì vlastnil Jan
Øehka a pozdìji rodina Bárto-
vých. Vedle stojí dùm èp. 124, ve
kterém mìl od roku 1892 hospodu
Václav Štefan. Po nìm ji pøevzal
František Skoupý, který 1908
budovu o patro zvýšil. Nyní je
v domì restaurace Jelínkových
a vedle jejich obchod. V místech
dnešního obchodu a skladu býval
sál, ve kterém se poèátkem 20.
století scházeli øevniètí Sokolové
a též èlenové dalších spolkù.
Na obrázku vpravo dole je èást
dnešní ulice Ès. armády, vpravo
s domem èp. 137, kde bydlela od
roku 1894 rodina Šùrových. Tento

zábìr byl zhotoven pøibližnì
od bývalého hostince Na kovárnì
(èp. 139).

Na obou obrázcích dosud chybí
elektrifikace ulic.                     Kö

ØEVNICE NA STARÝCH POHLEDNICÍCH - 47 

NÌKTERÁ ZAJÍMAVÁ VÝROÈÍ
V MEDICÍNÌ V ROCE 2007

V lékaøském oboru si v roce 2007 pøipomínáme øadu zajímavých kula-
tých výroèí. Nìkterá z nich zde chci krátce uvést.

1807 - založení ústavu pro slepé dìti v Praze na Hradèanech. Alois
Klar (1763 - 1833), profesor øeètiny na univerzitì v Praze, byl jedním ze
zakladatelù tohoto ústavu. Prvním lékaøem a souèasnì øeditelem ústavu
se stal profesor J. N. Fischer, pražský oftalmolog. Klarùv syn Raul Alois
Klar, spisovatel, ústav rozšíøil a pøemístil v roce 1844 na pražský Klárov
na Malé Stranì.

1837 - Jan Evangelista Purkynì (1787 - 1869), èeský fyziolog a pøíro-
dovìdec, popsal jako první velké buòky kùry mozeèku, které byly po
nìm nazvány Purkyòovy buòky. Purkynì se stal profesorem na univer-
zitách ve Vratislavi a v Praze.

1847 - zavedení metody asepse v porodnictví. Vídeòský porodník
maïarského pùvodu Ignác F. Semmelweis (1818 - 1865) si všimnul, že
smrtící infekce rodièek, tzv. horeèka omladnic, postihuje daleko èastìji
rodièky v porodnici než ženy rodící doma. Dospìl k šokujícímu poznat-
ku, že to jsou sami lékaøi, kteøí „vraždí“ své pacientky. Døíve totiž léka-
øi v nemocnicích pracovali ve více oborech najednou a èasto pøicházeli
vyšetøovat rodièky nebo vést porody pøímo z pitevny. Semmelweis
vyžadoval pøed vyšetøením pøísné mytí rukou a nástrojù v chlorové vodì.
Narazil na odpor a nepochopení lékaøské veøejnosti ve Vídni, i když na
svém oddìlení dosáhl významného poklesu úmrtnosti. Pøesídlil do
Budapešti, odkud svou metodu do konce života úspìšnì prosazoval a
propagoval.

- Založení první polikliniky v Praze. Pražský nìmecký internista pro-
fesor Josef Halla (1814 - 1887) založil v Praze polikliniku, první v
rakouské monarchii, kde se provádìla ambulantní klinická vyšetøení
pacientù - oddìlenì od lùžkových zaøízení. 

1907 -  Èeský psychiatr Jan Janský (1873 - 1921), profesor na èeské
univerzitì v Praze, objevil 4 základní krevní skupiny u lidí. Teprve v
roce 1921 byla uznána svìtová priorita jeho objevu. 

Francouzský vojenský lékaø Charles Laveran (1845 - 1922), pracující
v Alžírsku, objevil pùvodce malárie. Je jím parazit Plasmodium. Jeho
pøenos na èlovìka komárem rodu Anopheles popsal již døíve anglický
parazitolog Donald Ross. Oba obdrželi za své objevy Nobelovu cenu.
Význam jejich objevù byl zásadní pro záchranu života milionù lidí, kteøí
roènì malárií onemocní. O malárii se zmiòuje již Homér ve své Illiadì.

1927 - objev polarografie. Èeský profesor Jaroslav Heyrovský
(1890 - 1967) je objevitelem polarografie, laboratorní metody využíva-
né i v medicínì. V roce 1959 dostal za objev Nobelovu cenu v oboru che-

mie. Heyrovský byl dlouhá léta øeditelem Polarografického ústavu
ÈSAV v Praze.

1937 - Èeský chirurg profesor František Burian (1881 - 1965) založil
kliniku plastické chirurgie v nemocnici v Praze na Vinohradech. Zavedl
mnoho nových operaèních postupù v léèbì popálenin, k nápravì násled-
kù úrazù a vrozených vad, zejména rozštìpù horního rtu. Operacemi roz-
štìpù se svìtovì proslavil.

1967 - první transplantace srdce. Christian Barnard (1922 - 2001),
kardiochirurg v Kapském Mìstì v Jižní Africe, vykonal 3.12.1967 první
transplantaci lidského srdce. Jeho pacient žil po zákroku 18 dní, zemøel
na komplikaci zápalem plic. Jeho druhý pacient operovaný v lednu 1968
už žil s novým srdcem témìø 20 mìsícù. Další pacienti pøežili dlouho-
dobì. Dnes se tato operace úspìšnì provádí na desítkách pracovišt´ po
celém svìtì. Uvádí se, že v roce 2001 již dostalo na svìtì nové srdce 40
tisíc lidí.

Kö

DVAKRÁT Z KULTURY

Notièky zpívaly princeznì

15.10.2007 uspoøádala manželka prezidenta republiky Livie Klausová
setkání britské princezny Anny s osmi desítkami dìtí z dìtských domo-
vù, které spadají do jejího nadaèního fondu. Princezna Anna se s nimi
pozdravila a pøi té pøíležitosti zahrály a zazpívaly Notièky. Vedoucí sou-
boru Lenka Koláøová redakci Ruchu sdìlila: „V Lánech, kde setkání
bylo, jsme mìli èest princeznu vítat u zadního vchodu a po skonèení ofi-
ciální èásti nám pøišla princezna  s paní Klausovou osobnì podìkovat a
popovídat si o našem souboru. Byla velmi pøekvapena naším vynikajícím
vystoupením a malá dvouletá Kamilka Koláøová jí pøedala naše CD a
komeník s èernými prsty od sazí naèernil princeznì i paní Klausové tváø
(tento okamžik odvysílala i ÈT 1). Pro dìti byl celý den  prožitý v Lánech
obrovským zážitkem, jelo nás 20 dìtí obrovským autobusem Neoplanem,
obìdvali jsme z pozlaceného servisu.“ thr

Setkání s osobnostmi se vydaøilo

U praskajícího krbu v kavárnì Modrého domeèku se konalo premié-
rovì v nových prostorách Setkání s osobnostmi, které organizuje v rámci
svých galerijních aktivit Salonu No1 Tereza Bartáková. O svých setká-
ních a semaforské éøe hovoøili v zaplnìné kavárnì Petra Janù, Michal
Prokop a Ivan Englich.                              thr



Z DOPISÙ
V minulém èísle èasopisu Ruch

byl uveøejnìn èlánek
od  Ing. Štiky, jednatele firmy
Elektroštika, s.r.o., která má
v souèasné dobì v nájmu veøejné
osvìtlení mìsta, kde hrubým
a nepravdivým zpùsobem napadá
vedení mìsta a moji osobu.

Aè jsem pùvodnì nechtìl
na dopis od Ing. Štiky reagovat,
po pøeètení èlánku  a dotazech, co
se to vlastnì s veøejným osvìtle-
ním dìje, se pokusím celou situaci
osvìtlit.

Problémy s firmou Elektroštika,
s.r.o. zaèaly hned v poèátku pøi
vypsání výbìrového øízení na pro-
vozování VO v Øevnicích, pøi
bìžném provozování a pøi zadává-
ní a kontrole investièních akcí.
Napadání mojí osoby Ing. Štikou
se táhne již od loòského roku, kdy
Ing. Štika zaslal dopis starostovi
mìsta p. Cvancingerovi zhruba ve
stejném znìní jako dopis otištìný
v minulém RUCHU, okoøenìný
ještì pohrùžkou trestního stíhání
mojí osoby Policií ÈR za zmani-
pulované výbìrové øízení. Protože
celá problematika okolo VO je
pomìrnì obsáhlá a již mì celá
záležitost unavuje, pøedkládám
ètenáøùm výtah z dopisu, který
jsem zaslal vedení mìsta v lednu
loòského roku, kdy Ing. Štika
zaèal se zasíláním pomlouvaè-
ných dopisù zástupcùm  mìsta. 

Výtah z dopisu è.j.207/2007
ze  dne 26.1.2007

Dovolte mi, abych uvedl na pra-
vou míru  údaje uvedené v dopisu
èj. 207 z 19.1.2007 od firmy Elekt-
roštika, s.r.o. adresovaném staro-
stovi mìsta Øevnice p. Miroslavu
Cvancigerovi, protože údaje uvá-
dìné v tomto dopisu jsou neprav-
divé a poškozují mojí osobu.

V roce 2004 bylo na základì
pokynu rady mìsta vypsáno výbì-
rové øízení na údržbu veøejného
osvìtlení (VO) mìsta. Byla jmeno-
vána výbìrová komise ve složení
Ing. Zíma, p. Hampl a p. Kakeš a
komise pro vyhodnocení nabídek
ve složení p. Køivánek, p. Kakeš a
p. Hampl a náhradník Ing. Zíma.

Výbìrové øízení probìhlo dne
26.4.2004 a byly hodnoceny
nabídky od firem Ing. Zdenìk
Potoèka, Elektroštika, s.r.o.  a
Elektro - Majer. Pan Køivánek se
nedostavil, proto jeho místo zaujal
náhradník p. Ing. Zíma. Komise
po vyhodnocení nabídek rozhodla

o poøadí firem takto: 1. místo Ing.
Potoèka, 2. místo Elektroštika,
s.r.o. a 3. místo Elektro - Majer.
Na základì rozhodnutí komise
jsem rozeslal zájemcùm vyrozu-
mìní o výsledku výbìrového
øízení. 

Poté následoval dopis p. Køi-
vánka pro jednání RM è.42,
v nìmž napadl rozhodnutí komise
hodnotící nabídky. Po dalších jed-
náních  RM è. 43 a 44 bylo roz-
hodnuto, že se mìní poøadí  firem
takto: 1. místo Elektroštika,s.r.o.,
2. místo VO Potoèka a 3. místo
Elektro - Majer.

Tuto historii uvádím proto,
abych dementoval napadení mojí
osoby firmou Elektroštika, s.r.o.,
která uvádí moií údajnou podja-
tost pøi výbìrovém øízení. Je nutné
si uvìdomit, že výbìrová komise
má vždy nìkolik èlenù,  v tomto
pøípadì p. Hampla, Ing. Zímu,
p. Køivánka a p. Kakeše.  Proto
není možné, aby došlo k uvádìné
manipulaci pøi výbìrovém øízení ,
jak uvádí EŠ ve svém dopise,  mojí
osobou.

Poté následovalo podepsání
Smlouvy o dílo na provozování
VO pøedložené firmou Elektrošti-
ka s.r.o..

Ve Smlouvì jsou v èlánku XIII.
urèeny odpovìdné osoby, které
dohlížejí na plnìní Smlouvy
a jejich kontakty. Za mìsto Øevni-
ce p.Karel Kakeš a za firmu Elekt-
roštika, s.r.o. p. Ing. Ludvík Štika.

Od samého zaèátku fungování
Elektroštiky (EŠ) byla korespon-
dence  a požadavky pøedávány
pøes RM a p. Køivánka  a velmi
èasto se stávalo, že nakonec ke
mnì nedorazily vùbec  nebo se
zpoždìním. Nìkteré dopisy,  údaj-
nì adresované mnì, neprošly
podatelnou MìÚ, e-mailem
a objevily se pozdìji pøi jednáních
mezi EŠ a mìstem. Nebyly se
mnou projednávány úpravy VO
a další akce viz úpravy el. V Hav-
líèkových sadech, pøidávání
nových svítidel a jiné.

30.9.2005 se ke mnì dostal
dopis od EŠ o plánovaných inves-
ticích a úpravách VO. Na toto
jsem reagoval s tím, že žádáme
zaslání plnìní èlánku IV. Bodu 2.2
Smlouvy (investice do VO ve výši
300 000,- Kè) vèetnì jednotlivých
kalkulací.

Nìkdy v dubnu 2006 se objevila
Výroèní zpráva vypracovaná EŠ, v
níž byly uvádìny práce a akce na
VO vždy s odvoláním na požadav-
ky RM. Po dotazu u  p. Zdráhala
mi bylo øeèeno, že nic takového

RM projednávat nebude a že je
nutné dodržet postup uvedený ve
smlouvì v èl. XIII.

Dne 19.4.2006 dorazila faktura
è. 060103 od EŠ na èástku 661
182,90 ,- Kè s tím, že se od této
èástky odeèítá výše zmínìná
investice  do VO ve výši 300 000,-
Kè. Po pøezkoumání faktury jsem
zjistil, že jsou fakturovány práce,
které nebyly odsouhlaseny, objed-
nány,  a že jsou úètovány práce,
které nejsou provedeny nebo jen
èásteènì,  že nesouhlasí poèty
vymìnìných a  novì instalovaných
svítidel a že nìkteré jsou fakturo-
vány v rozporu se smlouvou. Upo-
zornil jsem na toto p. Ing.Zdráha-
la a bylo mi sdìleno, abychom
fakturu poslali zpìt a nepropláce-
li.

11.5.2006 jsem v dopise èj.
877/2007 žádal EŠ o pøedložení
dokumentace, stavebních deníkù
a kalkulace k fakturovaným akcím
a vysvìtlil nìkteré sporné body v
této faktuøe. V tomto dopise bylo
mimo jiné uvedeno, že podle
smlouvy èl. IV, bod1.7, 1.8 a 1.9 je
posouzení statiky stožárù povin-
ností spoleènosti EŠ.

Dne 30.5.2006 byla svolána
schùzka na MìÚ s Ing. Štikou st. a
ml., p. Køivánkem, p. Ing.Zdráha-
lem, p. Ing.Zímou a p. Kakešem.
Na schùzce byly vyjasnìny rozpo-
ry mezi Mìstem a EŠ týkající se
investic  a bìžné údržby VO a
odsouhlaseny již provedené akce,
které nebyly objednány ze strany
mìsta, domluveno, že posouzení
statiky stožárù je vìcí EŠ a mìsto
bude platit výmìnu nebo úpravu
zkorodovaných stožárù. Dále bylo
domluveno, že mìsto zaplatí
odstranìní poruch na kabelech
VO vzniklých pøed pùsobením EŠ.

Dále na této schùzce pøedložil
Ing. Štika návrh na navýšení ceny
za VO z 95 Kè za 1 svìtelný bod
(SB) na 135 Kè za 1 SB. K tomuto
jsem po této schùzce provedl roz-
bor ceny a po domluvì s vedením
mìsta p. Ing.Zímou a p. Ing.Zdrá-
halem bylo navýšení ceny jako
neopodstatnìné odmítnuto. 

Dne 2.6.2006 byla provedena
kontrola prací uvedených ve
Výroèní zprávì (VZ) se zástupcem
EŠ p. Krulíkem. Bylo dohodnuto
doplnìní svítidel na poèty uvádì-
né ve Výroèní zprávì a faktuøe
060103, odsouhlaseny poèty svíti-
del, EŠ slíbila doložit nové kalku-
lace na úpravu zapínacích bodù
(údaje uvedené na faktuøe
è.060129 byly nepravdivé a èástky
nadsazené) a doøešeny ostatní
body. Vypracoval jsem tabulku,

kde je pøesnì uvedeno,  jaké práce
dosud provedl EŠ, které jsou roz-
pracované a zda jsou zaplacené.
Z této tabulky naprosto jasnì
vyplývá, že investice ve výši 300
000,- Kè nebyla do VO vložena. 

Tímto popírám a vyvracím tvr-
zení Ing. Štiky (podjaté výbìrové
øízení a splnìní závazku EŠ -
investice 300 000,- Kè). Tento
závazek byl èásteènì splnìn v
prùbìhu roku 2006, ale dosud
nebyl uèinìn žádný úèetní zápis o
splnìní závazku a nebyly pøedány
rekonstrukce zapínacích bodù
vèetnì odpovídajících kalkulací.

Kromì toho byly EŠ vráceny
faktury è. 060129 a 060167 za
provoz VO, protože nebyly v sou-
ladu se smlouvou z 22.9.2004.
Jednalo se o navýšení ceny za 1
SB  bez uzavøení a podepsání
dodatku ke smlouvì è.2 (navýšení
ceny za inflaci v  r. 2005). Doda-
tek byl podepsán dne 15.5.2006 a
faktury poté proplaceny. Tímto
reaguji a popírám tvrzení  Ing.
Štiky v  dopisu z 18.1.2006, že své-
volnì zadržuji faktury.

V dopise se Ing. Štika snaží
vydírat vedení mìsta tvrzením, že
díky mému svévolnému zadržová-
ní faktur bude mìsto brzy bez noè-
ního osvìtlení. Toto tvrzení je po
pøeètení výše uvedených informa-
cí naprosto absurdní. 

Hned v poèátku správy VO fir-
mou EŠ jsem požadoval, aby
firma provedla statické posouzení
stožárù vyšších než 6 m, abychom
pøedešli jejich pádùm z dùvodù
nadmìrné koroze (do dnešního
dne padly 3 ks stožárù v Masary-
kovì ulici kvùli zkorodování - 2x
pøi stavební èinnosti a 1x vìtrem).
K tomuto se EŠ zavázala (viz.
zápis z jednání 22.12.2004).

V dopise adresovaném starosto-
vi uvádí Ing. Štika  neplnìní
Smlouvy èl.V 2 a 3.1 z mé strany,
citovaný dopis, ve kterém mì Ing.
Štika vyzývá k vytipování 10 ks
stožárù, je jeden z tìch dopisù,
který neprošel podatelnou, e-mai-
lem , objevil se bez adresy a nikdo
neví odkud. Dovolil bych si po
pøezkoumání podpisu Ing. Štiky
pochybovat o jeho pravosti.

Vùbec už nechci zjišt´ovat,
proè bych mìl JÁ vytipovávat 10
ks stožárù k posouzení statiky. Vìc
se má bohužel pøesnì obrácenì,
že EŠ i pøes naše naléhání není
schopna a ochotna provést kon-
trolu všech stožárù, aby nedochá-
zelo k jejich pádùm. Tento nedo-
statek osobnì považuji za nejvìtší
problém fungování EŠ.

6 Ruch  11/2007
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A aby to bylo jasné,  konstatuji,
že EŠ neplní Smlouvu v èl. II bod
2., èl. IV bod 1.5, 1.7, 1.8, 1.9,
1.13, 1.18, 2. - 2.2, 2.4, 4,8., 9.,
12., 14., èl. IX 3., 4., èl. XIII.

V závìru dopisu se Ing. Štika
zabývá otázkou manipulace výbì-
rového øízení (což jsem, doufám,
vyvrátil výše)  a také tím, že by
bylo dobré porovnat náklady na
provozování VO za mojí pùsob-
nosti pøed nástupem EŠ.

Proto pøedkládám faktury za
rok 2003 od VO Potoèky a Elekt-
roštikys.r.o.:

náklady na provoz VO Potoèka
za r. 2003  642 181,- Kè (údržba
vè. výmìn a opravách po neho-
dách), Elektroštika  za r. 2005 -
723 067,- Kè.

Nárùst ceny je patrný a je také
jasné, že mùj postoj to znaènì
vyjasòuje. 

Na závìr dopisu bych chtìl upo-
zornit na to, že souèasná situace
okolo VO je velmi špatná, nefun-
guje domluva mezi EŠ a mìstem
(mojí osobou) a že na toto samo-
zøejmì doplácí nejvíce všichni
obyvatelé Øevnic.

Všechny mnou uvedené údaje
jsou pravdivé a jsem schopen je
kdykoli doložit. 

Doporuèuji se zamyslet nad tím,
zda je vhodné další pùsobení EŠ
pøi správì VO.

Po tomto dopisu následovalo
ještì nìkolik podobných z obou
stran a po jednáních mezi mìstem
a firmou Elektroštika, s.r.o. se

posléze situace urovnala do dneš-
ního stavu. Firma zaèala vykoná-
vat práce nad bìžnou údržbu na
základì objednávek od TS mìsta. 

Bylo rozhodnuto, že TS prove-
de kontrolu statiky stožárù v
Masarykovì ulici a posléze jejich
opravu. Jen pro zajímavost uvá-
dím, že oprava jednoho stožáru
vyšla TS na  3 000,-Kè, zatímco
EŠ požadovala za opravu 1 stožá-
ru cca 10 000-12 000,- Kè. Jen
cena od EŠ za pøedání staveništì
TS, abychom mohli provést opra-
vu zkorodovaných stožárù, byla  1
675,- Kè! Bohužel v souèasné
dobì se objevuje mnoho poruch,
které nejsou opravovány i nìkolik
týdnù. 

Jak jsem již uvedl, celá proble-
matika je pomìrnì obsáhlá a její

uveøejnìní by zaplnilo celý Ruch.
Proto jsem ochoten v pøípadì

zájmu se touto záležitostí zabývat
mimo èasopis Ruch.

Vzhledem k tomu, že EŠ poda-
la mìstu výpovìï smlouvy a k
30.11.2007 v Øevnicích konèí,
doufám, že tímto byla celá tahani-
ce okolo VO ukonèena.

Dìkuji za trpìlivost. 
Karel Kakeš

Vedoucí Technické správy mìsta

Poznámka redakce: Poté, co
jsme dali prostor k vyjádøení
obìma stránám, považujeme
diskusi ke sporu firmy EŠ s TS
mìsta na stránkách Ruchu za
ukonèenou.

SOKOL

SOKOL ØEVNICE zahajuje èinnost v tìlocviènì
a tìší  se  na nové zájemce                     

Naši cvièitelé a trenéøi se mohou vìnovat gymnastickým a sportov-
ním aktivitám  od nejmladších batolat, pøedškolákù, žákù, dorostencù a
dorostenek až po dospìlé obèany.

Dívky, ženy i muži mohou navštìvovat hodiny aerobiku, zdravotního
tìlocviku, cvièení s velkými míèi a dalším náèiním pøi hudbì.

Rekreaènì se hrají rùzné míèové hry jako fotbálek, basketbal, nohej-
bal, florbal i volejbal dospìlých.  

Oddíly volejbalu a florbalu se pøipravují na soutìže od žákovských
kategorií pøes kadety až po juniorské soutìže. 

Do všech oddílù  uvítáme nové èleny - zejména z øad naší mládeže!
Byly zahájeny tréninky bojového umìní taekwon-do, které vedou

èeští reprezentanti v èele napø. s mistry svìta a Evropy. Propracovaný
systém sebeobrany vede nejen k formování fyzické stránky, ale uèí žáky
pevným morálním zásadám. Další výcvik probíhá každou nedìli od
15:30 hod. (kontakt: Martin Zámeèník 603 302 739)

Je rovnìž pøipraveno cvièení jógy cílené ke zmírnìní fyzického a
duševního napìtí, bolestí páteøe a celkové relaxaci (kontakt: paní
Bydžovská 737 409 670). 

Pøi dostatku zájemcù bude obnoven oddíl ping-pongu.
V krátké dobì budou vyhlášeny podmínky kurzu,  který smìøuje

zejména k osobám ohroženým nadváhou  nebo obézním.V programu se
budou aplikovat vyzkoušené metody z terapie doporuèené lékaøskými
kapacitami.

Èasové rozvrhy jsou na našich vývìskách a na webu. Bližší informa-
ce je možné získat na tel. 777  028 894.

Miloš Drašnar

Vstup do nové sezóny
Na konci srpna skupina mladých volejbalistu se svými trenéry strávi-

la týden na Moravì.Trénovali na kurtech TJ Sokola Kobylí. Chlapci i
dívky si postupnì osvojovali další dovednosti z volejbalové abecedy.

Po návratu pro nì trenéøi pøipravili dublový turnaj a silnì obsazený
turnaj kadetù a kadetek. Na øevnických kurtech bojovala kvalitní
pražská družstva i zástupci støedoèeského kraje. Naše dívky skonèily
tøetí a chlapci turnaj vyhráli. Vrcholem pøedsoutìžního období byla
úèast v Pøeboru ÈOS, kde naši borci i za úèasti pìti ligových a jednoho

extraligového družstva suverénnì zvítìzili a odvezli si pohár i velký
dárkový koš.

V záøí dívky vstoupily do podzimní èásti soutìže v nové vìkové
kategorii s velkým odhodláním. Postupnì porazily 3:0 Komárov,
Roztoky, Mìlník a Kralupy a i s Kladnem, vedoucím družstvem tabulky,
po napínavém utkání zvítìzily 3:2. Získaly tak prozatím maximální
poèet bodù.

Chlapci vyhráli kvalifikaèní turnaj Pražské pøeboru a byli zaøazeni
do nejlepší skupiny. I v letošní sezónì bude èást našich chlapcù starto-
vat za Sokol Modøany a zapojí se tak do ligových bojù. Pøejme jim
mnoho úspìch.Veškerá èinnost s mládeží je podporována z Grantu Støe-
doèeského kraje, ale nejvìtší podíl na jejich úspìchu mají manželé
Šádkovi, kteøí se mladým volejbalistùm obìtavì vìnují 11 hodin týdnì
a skoro všechny víkendy.

Pobyt na venkovních kurtech zakonèil tradièní turnaj všech generací.
6.10.2007 se na Sokoláku sešli starší bývalí èlenové oddílu, souèasní
hráèi i nejmladší generace (M. Kolmanová - 8 nedìl.). Nejstarší pamìt-
nice M. Snopková (85) a její pøátelé zavzpomínali nad kronikou, celý
den na kurtech bojovala smíšená družstva o ovocné ceny, u ohníèku se
opékaly buøty. Všichni mìli dobrou náladu a  strávili spolu pøíjemný den
v krásném areálu pod lesem. Rozlouèili se tak s velice úspìšnou sezó-
nou 2006/2007.

V souèasnosti se novì otevírá volejbalová pøípravka pro šikovné
dívky z 3.-5. tøíd. Tréninky se konají v úterý od 17 hod. Zájemci
se mohou pøíjít podívat nebo se pøihlásit na telefonním èísle
737 635 272.

B. Drvotová



VYSTØIŽENO

Z Let do Øevnic bez pøekousnutého jazyka
Už nìkolik let èíhá na nájezdu na silnici mezi Lety a Øevnicemi past.

Na nájezdu na most pøes Berounku ve smìrù od Letù je nebezpeèný
„hup“ zpùsobený propadem vozovky, kterého si øidièi nemají šanci
všimnout. Podle pøedstavitelù Støedoèeského kraje bude toto místo
opraveno v pøíštím roce.  

Kdo situaci zná, najíždí na most buï pomalu, nebo dokonce v proti-
smìru, kde už prohlubeò není. Neznalí stavu vozovky se pak nestaèí
divit, když se s nimi automobil propadne o nìkolik centimetrù. Náraz
tlumièù automobilu navíc vzbuzuje pocit, že se auto každým okamži-
kem zlomí.

Vozovka se tu propadla už pøed nìkolika lety. „Problém je, že firma
Atika, která most budovala, zkrachovala a nebylo u koho uplatnit rekla-
maci. Teï už opravu nìkolik let urgujeme u Støedoèeského kraje, který
má silnici pod palcem,“ sdìlil na dotaz Deníku starosta obce Lety Jiøí
Hudeèek.

„No, je to šílený, já myslel, že si pøekousnu jazyk, když jsem do toho
vlítnul poprvé, dneska už tak jako každý druhý najíždím na most v pro-
tismìru,“ podìlil se o svoji zkušenost Karel Brada, který tudy èasto pro-
jíždí. „My o tom stavu víme a podle našich cestmistrù je propadlá
vozovka pøi dodržení pøedepsané rychlosti v obci prùjezdná bez nebez-
peèí pro automobil èi posádku,“ reagoval pro Deník mluvèí Støedoèes-
kého kraje Martin Kupka.

„S opravou vozovky poèítáme a je v plánu pro pøíští rok s tím, že naši
cestmistøi budou stav vozovky prùbìžnì kontrolovat a pokud by se situ-
ace zhoršila, rozhodnì zjednáme nápravu.

Ondøej Vanìk
http://prazsky.denik.cz, 17.10.2007

KRÁTCE
* Tuláci 19. øíjna 2007 zamkli Berounku a oslavili konec sezóny.
* V týdnu po 15. øíjnu 2007 byly u nádraží a v ulici Pod Lipami

instalovány nové odpadkové koše.
* Pøedstavení filmu GYMPL Tomáše Vorla uvedené na plátnì

øevnického kina 20. øíjna 2007 pøilákalo mnoho zájemcù a hledištì bylo
zcela vyprodáno.

* Nové moderní vydání populární „sandtnerky“ - tedy Klasické èeské
kuchaøky a nejúspìšnìjší èeské kuchaøky všech dob vyšlo 4. øíjna 2007
v nakladatelství XYZ, s.r.o. Pùvodní recepty Marie Jankù - Sandt-
nerové, která žila a tvoøila v Øevnicích, doplnilo nakladatelství souèas-
nými poznatky o výživì a pøiblížilo je tak i dnešním mladým lidem.
Autorkou doplòujících textù je redaktorka èasopisu Apetit Jitka Rákos-
níková. thr
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Sv. Jan Nepomucký a ti, kteøí se o nìj
zasloužili (zleva): Josef Burget (památkový

ústav), Jakub Lipavský (restaurátor),
ak. sochaø Vojtìch Adamec (hl. restaurátor)

a Miroslav Cvanciger (starosta)

SSeettkkáánníí sseenniioorrùù ssee kkoonnaalloo tteennttookkrráátt
vv kkaavváárrnnìì MMooddrrééhhoo ddoommeeèèkkuu
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NOVÝ DIGITÁLNÍ MINILAB V ØEVNICÍCH!!!

Nabízí:
fotografie z CD a pamìt´ových médií

v plném formátu  (pamìt´ové karty  z fotoaparátù,
mobilních telefonù, flash atd.) od 2,90 Kè
klasické fotografie z kinofilmù od 1,80 Kè

archivaci negativù na CD
archivaci z pamìt´ových karet na CD

zvìtšeniny do formátu 24x30 cm
indexprinty

výøezy, rámeèky atd.

Fotografujeme na prùkazy, reportáže, svatby apod.
Fotografie zpracováváme výhradnì 

na KODAK materiály. 
Akce „Nový film zdarma“ pokraèuje!

Pøímo na adrese:
Foto Šplíchal, Lesní 247, Øevnice,

tel. 257721557, 603784521
nebo v našich sbìrnách v okolí.

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 

Pøímý zájemce
koupí stavební parcelu

v Øevnicích.
Pøípadnì rodinný dùm

se zahradou na klidném místì.
Za vaši nabídku dìkuji.

RK nevolejte.
tel. 602 649 643

VYMÌNÍM 2 BYTY V PRAZE ZA 1 BYDLENÍ V ØEVNICÍCH

NABÍZÍM:
1.byt: 1+1 cca 60m2 v I. patøe na metru Budìjovická – Kaèe-
rov, elektrický bojler, plynové topení, koupelna s vanou, dùm je
soukromý, má velmi slušného majitele, nájem 2.065,- Kè,
2.byt: 1+1 cca 50m2  v I. patøe na metru Námìstí Jiøího z Podì-
brad, plynový ohøev vody a topení, koupelna s vanou, dùm je
soukromý, má velmi slušného majitele, nájem 2.551,- Kè.

HLEDÁM:
Možnost trvalého bydlení v Øevnicích pro 1 až 2 osoby – jaké-
koliv vlastnictví – cca 2 místnosti + koupelna.

TELEFON: 602 65 63 71
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TENIS

600 pøihlášek na tenisový turnaj
v Øevnicích v roce 1927

Zdá se to neuvìøitelné, ale 2. mezinárodní
tenisový turnaj v Øevnicích ve dnech 30.7. - 7.
8. 1927 mìl 602 pøihlášených hráèù. Toto úcty-
hodné èíslo uvádí dne 16.8.1927 sportovní
èasopis Star èíslo 76 na stranì 13. Na turnaji
byly vypsány soutìže o Mezinárodní mistro-
vství støedních Èech, dále Mistrovství Øevnic a
jako doplnìk tzv. vyrovnávací (handicapové)
hry pro všechny zájemce. Na Mistrovství
Støedních Èech a na  mistrovství Øevnic se
hrály dvouhra pánù, dvouhra dam, ètyøhra pánù
a smíšená ètyøhra. Vyrovnávací soutìže mìly 6
kategorií: dvouhru pánù I. a II. tøídy, dvouhru
dam, ètyøhru pánù, ètyøhru dam a smíšenou
ètyøhru. Celkem bylo uspoøádáno 14 soutìží.
Hrálo se na osmi dvorcích - na pìti LTC a na
tøech Okrašlovacího spolku, pøièemž v záloze
byly k dispozici ještì dva øevnické soukromé
dvorce. Ze zprávy o turnaji není jasno, zda
všichni pøihlášení byli pøijati ke høe. Údajnì
bylo sehráno kolem 500 zápasù v 9 dnech.
Èlenové turnajového výboru museli odvést
velký kus práce, kterou jim usnadnilo i krásné
poèasí. Pro informaci ètenáøù uvádím, že v
hlavních soutìžích slavného londýnského
Wimbledonu hraje vždy 128 mužù a 64 žen.

Pro zajímavost sdìluji výši tehdejších
vkladù: pro mistrovství Støedních Èech za
dvouhru pánù a dam - vklad 22 Kè, ètyøhry -
dvojnásobek za pár, pro mistrovství Øevnic byl
vklad ve dvouhrách 16,50, ètyøhry dvojná-
sobek za pár a v soutìžích vyrovnávacích 11 a
22 Kè.

Pøed ukonèením turnaje byla v sobotu
odpoledne uspoøádána slavnost
„Hold Berounce“, která se konala na plovárnì
Okrašlovacího spolku. Bìhem slavnosti se
konaly závody na kanoích, na maòáskách
a v plavání. Na plovárnì též zatanèily èlenky
LTC pod odborným vedením Anky Èekanové.
Slavnost byla ukonèena veèer ohòostrojem
a tancem.

Vítìzi v hlavních soutìžích se stali: na 2.
mistrovství Støedních Èech Jan Koželuh,
Koželuhová, dr. Just - Koželuh, Maleèek - Šin-
deláøová. Mistrovství Øevnic vyhráli J.
Koželuh, Pøíbramská, Matìjka - Ostrèil,

Rubeška - Šourková. Budiž pøipomenuto, že
Jan Koželuh byl v roce 1927 klasifikován jako
10. hráè svìtového tenisového žebøíèku. Lze
uzavøít, že tenisový turnaj v roce 1927 byl po
stránce sportovní, spoleèenské, organizaèní i v
poètu zúèastnìných hráèù vrcholem v historii
øevnického LTC. Proto chci po 80 letech tuto
akci pøipomenout.

Kö

HÁZENÁ

Upracované vítìzství
Po „pohárové pøestávce“ jsme k zápasu II.

ligy zajíždìli 14. øíjna na trávník pražských
Spojù. Aè jsou Spoje poslední s jediným
bodem, mají tøetí nejlepší obranu, která tìží ze
hry velmi rychlého, agresivnì a záludnì hra-
jícího beka, jenž dokáže pøi trestných hodech
zaskoèit i za brankáøe. Naštìstí pro nás se útok
Spojaøù celý podzim na høišti spíš trápí, ale i on
dokáže rozdat dost ran, zvlášt´ ve chvíli, kdy se
nedívá rozhodèí.

Zkrátka jeli jsme k tìžkému utkání a po
vyèerpávajícím taktickém boji jsme jej zvládli.
Všichni hráèi dokázali zápas odehrát se
zat´atými zuby až do koneèného hvizdu. Po
zkušenostech s tímto týmem jsme vìdìli, že
nesmíme podcenit žádnou situaci a že stav
našeho zdraví je podmínìn dostateèným
brankovým rozdílem. Víme, co pøemotivovaní
domácí dokáží. Naštìstí se výboje jejich nega-
tivních emocí soustøedily pouze na výkon
rozhodèího pana ing. Josefa Popelky (dlouho-
letého svazového pøedsedy). My tohoto
rozhodèího známe velice dobøe. Jeho posu-
zování stejné situace mùže mít rùzná rozuzlení
bez toho, aniž by chtìl nìkomu stranit. Domácí
to neunesli a my splnili svou povinnost.

TJ SPOJE PRAHA - NH ØEVNICE
12:16 (7:10). Sestava a branky našich: Zelený,
Jandus- Leinweber, Knajfl, Hartmann P.,
Parkán - Zavadil 6, Smetana 5, Hartmann J. 3,
Bìlohlávek 1, Sviták 1, Erhart.

V závìru øíjna jsme jeli na Rokycansko
odehrát poslední dva zápasy podzimní èásti
druhé ligy. Na asfalt do Oseka, který vládne
momentálnì druhým nejlepším útokem a na
písek do Všenic, které dva roky hrály I. ligu a
na domácím høišti jsou neporazitelné. FZ

FOTBAL
Øevnice A - Neratovice 1:1
Branka: Rosenkrantz

Øevnice B - Vonoklasy B 2:3
Branky: Kraus, Sviták

Nový Knín - Øevnice A 0:1
Branka: Jùna

Øevnice B - Kazín B 2:0
Branky: Koštialik, Škarda.

Øevnice A - Lhota 4:1

Úsovice - Øevnice B 4:1
Branka: Pitauer

N. Knín - Øevnice A 0: 1 

V okresní soutìži dorostu - skupinì B je
zatím øevnické mužstvo na 4. místì, tým
mladších žákù po šesti zápasech v okresním
pøeboru na prvním místì a starší pøípravka ve
skupinì B okresního pøeboru po sedmi
zápasech na 7. místì. 

ŠTF, thr

Aktuální informace z mìsta najdete na http://www.revnice.cz


