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SLOVO STAROSTY
Vážení obèané, vážení ètenáøi našeho
zpravodaje,
v srpnu jsme si pøipomnìli, že od povodní, které
zasáhly velkou èást naší republiky, uplynulo pìt let.
Naše mìsto rovnìž utrpìlo vážné škody, bylo
vytopeno 155 obytných domù, poškozena nebo
znièena øada rekreaèních chat a objektù. Na opravy
obytných domù jsme prostøednictvím povodòového
fondu vyplatili více než 23 milionù korun, škody však na nich byly
minimálnì dvojnásobné.
Na majetku mìsta, t.j. komunikacích, kanalizaci, vodovodu, èistírnì
odpadních vod, veøejném osvìtlení a dalším, pøedstavovaly škody
více než 30 milionù korun. Velké škody vznikly na majetku státu,
soukromých firem a spoleèností.
Dnes bychom však již tìžko hledali místa, která by tuto událost
pøipomínala, do rekonstrukcí místních komunikací, chodníkù a veškeré infrastruktury bylo bìhem dvou let vloženo nìkolik desítek milionù korun. Byla zhotovena tato preventivní opatøení: vybudována
mobilní protipovodòová zábrana pod železnièním podjezdem;
spoleènì s Povodím Vltavy, závod Berounka byla v celé délce opravena protipovodòová hráz; vybagrováno koryto øeky pod jezem pro lepší
prùchodnost velkých vod. Døeviny, které se stávaly pøekážkou pro
plující materiál byly odstranìny. Zpìtné klapky ve hrázi byly opraveny a jejich funkènost je pravidelnì kontrolována.
Pøed rokem 2002 byla zaznamenána na Berounce povodeò
takového rozsahu v kvìtnu 1872, tedy mezi nimi uplynulo 130 let,
jistì bychom uvítali, kdyby i napøíštì se podobná událost neopakovala
døíve.
Záøím skonèilo prázdninové období, již tradiènì nabité kulturním
dìním v našem mìstì i okolí. Školákùm tak zaèíná bìžný pracovní
rok, pøeji jim, aby ve všech našich školních zaøízeních byli spokojeni,
zejména si pøeji, aby úroveò výuky mìla trvale vzestupnou tendenci,
naší snahou bude udìlat proto maximum.
Pøeji všem krásné „babí léto“.
Miroslav Cvanciger

Z RADY
MÌSTA
Studie
Starosta seznámil Radu mìsta s
Dopravnì - územní studií II/115 +
116 údolím Berounky, kterou pro
Obecní úøad Zadní Tøebaò
v zastoupení D+D reality vypracoval Ing. Ivan Kòourek. Rada
mìsta konstatovala, že øešení je
v rozporu s navrženou zmìnou è.
2 Územního plánu sídelního útvaru Øevnice, a povìøuje starostu
jednáním s Ing. arch. Starèevièem
o stanovisku k tomuto návrhu.
Také konstatovala, že je nutno
prùbìžnì aktivnì sledovat další
vývoj v této vìci a operativnì reagovat tak, aby zájmy mìsta Øevnice v této lokalitì nebyly ohroženy. Informaci podá starosta na
pøíštím zasedání Rady mìsta.


Sochorova ulice
Radì mìsta byla pøedložena
studie zastavìnosti pozemku è.
parc. 868 v Sochorovì ulici.
Jedná se o zástavbu ètyømi bytovými domy pro celkem 16 - 20
bytových jednotek na svažitém
pozemku o výmìøe 5090 m2. Na
takto svažitém terénu vzhledem
k charakteru okolní zástavby by
nemìly být umístìny tak hmotné
objekty a v takovém poètu, které
pøi pohledu od severu splynou do
velké hmoty, jež bude pùsobit ve
stávající zástavbì nevyváženì.
Pro objektivní posouzení studie
chybí grafické znázornìní umístìní objektù do okolní zástavby
s kótami objektù nových a stávajících.

Kanalizace k Lesnímu
divadlu
Rada mìsta schválila zámìr
podat žádost o dotaci na stavbu
kanalizaèního øadu a pøípojky
splaškové kanalizace z programu

Vodácká sezóna se letos pøíliš nevydaøila, to však pøíznivce
Berounky vùbec neodradilo.
Podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury, a to konkrétnì na výstavbu splaškové kanalizace z Lesního divadla.

Odvodnìní ulice
Sluneèná
Pan Køivánek upozornil, že
v prùbìhu let byla zvýšena úroveò
ulice Sluneèná vlivem štìrkování
výtlukù natolik, že se její nivelita
dostala na úroveò podezdívek
plotù a dešt´ové vody se dostávají
na soukromé pozemky. Rada
mìsta uložila Technické správì
mìsta ve spolupráci s Hospodáøským odborem vypracovat návrh
na odvod dešt´ových vod ze Sluneèné ulice.
(z Rady mìsta 9.7.2007)

Kontrola
Rada mìsta uložila Hospodáøskému odboru provést kontrolu
stavu oprav a nedodìlkù, pøednostnì akce Zlepšení obslužnosti
podnikatelské zóny Cihelna.

Notièky
Rada mìsta na základì obnoveného jednání s Dìtskou lidovou
muzikou Notièky o pronájmu
sklepních prostor v Zámeèku,
schválila Nájemní smlouvu
na pronájem sklepních prostor
v Zámeèku.
(z Rady mìsta 23.7.2007)

Z MÌSTA
Sbìr nebezpeèného
odpadu
Technická správa mìsta oznamuje, že sbìr nebezpeèného odpadu probìhne dne 13. 10. 2007 na
námìstí Krále Jiøího z Podìbrad
v dobì od 9:00 - 12:00 hod.
TS

Fotografie na titulní stranì:
Tomáš Hromádka
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NA NECKÁØE PØIŠLO
JEN STOPADESÁT DIVÁKÙ
S menším zájmem než poøadatel poèítal, se setkal dvojkoncert
Václava Neckáøe a baskytaristy Fernanda Saunderse v Lesním
divadle 1. srpna. Odhadem stopadesát divákù sledovalo a poslouchalo hity legendy èeské popmusic. Neckáø zde zahrál i nìkolik
písní ze svého aktuálního alba Oèi koní.
S ohlasem mezi diváky se setkaly skladby Fernando Saunderse, virtuózního hráèe na basovou kytaru, který je v souèasnosti
doprovodným baskytaristou a vokalistou Lou Reeda.
thr

PÁTÝ DIXIELAND PROPRŠEL,
PØESTO BYL ÚSPÌŠNÝ

Starosta mìsta Miroslav Cvanciger podìkoval za spolupráci
generálnímu partnerovi festivalu - firmì Stavby silnic a železnic,
závod Øevnice.

Ani pøívalový déšt´ neodradil v sobotu 11. srpna stovky zájemcù o již
tradièní pøehlídku dixielandových kapel. Mezi deštníky a pláštìnkami na
zastøešeném podiu vystoupily kapely Old stars Liberec, Senior dixieland, Ostrava dixie band, Steamboat stompers, Metropolitan Jazzband,
Staromìstský dixieland, Funny fellows Bratislava, Stanley´s dixie street
band. Oživením festivalu, kterým tradiènì provázel skvìlý Petr Janèaøík,
bylo nejen vystoupení slovenských hostù, ale také cédéèko zdarma pøiložené pro všechny úèastníky v tištìném programu.
thr

Hrálo se i v hledišti...

Funny fellows Bratislava

Snad na nic nezapomenu...
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SLAVNOSTNÍ OTEVØENÍ
MODRÉHO DOMEÈKU
Dne 14. záøí 2007 v 10 hodin probìhne za úèasti hejtmana støedoèeského kraje Petra Bendla, senátora Jiøího Oberfalzera a dalších významných hostù slavnostní otevøení sociální firmy Modrý domeèek v Øevnicích. Sociální firmu vybudovalo obèanské sdružení Náruè díky finanèní
podpoøe ze strukturálních fondù Evropské unie, Ministerstva pro místní
rozvoj Èeské republiky, nadací a nadaèních fondù a velkého množství
soukromých dárcù.
Modrý domeèek nabídne posezení v kavárnì, veøejný pøístup k internetu, služby kopírovacího centra a žehlírny. Pod spoleènou støechou s
námi bude sídlit i vyhlášená Galerie N°1 paní Terezy Bartákové.
Mùžete se tìšit též na kulturní poøady a výtvarné dílny.
Chtìli bychom touto cestou podìkovat všem øevnickým obèanùm,
kteøí nás po celou dobu nezištnì podporovali, fandili nám a dùvìøovali
našemu projektu. Velice si jejich zájmu a pomoci vážíme.
Zuzana Dudáková

Z KULTURY
Vznik filmového klubu v øevnickém kinì
Od záøí zaøazuje øevnické kino do svého programu snímky v rámci
novì vzniklého filmového klubu s názvem FK Posetmìní. Na filmy uvedené ve filmovém klubu, v záøí bude napøíklad možné shlédnout tvorbu
M. Antonioniho, I. Bergmana a A. Hitchcocka, bude fungovat systém
slev na vstupné. V plánu je i zpestøení filmových projekcí odborným
komentáøem k tématu aktuálního snímku.
Ba

Odešla Pavla Kapitánová
Koncem èervence tragicky zahynula zpìvaèka Pavla Kapitánová.
V Øevnicích jsme ji mohli slyšet na festivalu Blues v lese a v sále
Zámeèku pøi spoleèném recitálu s Jakubem Zahradníkem. Jmenoval se
Život sám a v tom únorovém veèeru v roce 2005 pøinesl hrstce posluchaèù nevšední zážitek. Jistì si všichni stejnì jako já vybaví poslední
šanson pøi svìtle jediné svíce.
VS

Galerie No 1 zahajuje
v nových prostorách
Galerie Salon N°1 poøádá od 25. záøí do 25. listopadu 2007 výstavu fotografií nazvanou „Ivan
Englich - SEMAFOR“. Slavnostní zahájení probìhne 25. záøí 2007 v 19 hodin v nových prostorách
„Modrého domeèku“, na Námìstí krále Jiøího
z Podìbrad è. 3. Úvodního slova se ujal Jiøí Suchý.

VÍME, PROÈ TØÍDÍME?
14. záøí 2007 pøijede ekocentrum Zvoneèek s infostánkem o odpadech
pøed Potraviny Nosek (Komenského 880) v Øevnicích.
Co se budete moci v infostánku dozvìdìt? Pøedevším jak správnì
tøídit odpad, jak probíhá recyklace a co po recyklaci odpadù vzniká.
Do infostánku budete moci pøinést použité baterie a hliník a naopak
od nás dostanete praktický letáèek se všemi potøebnými informacemi
ohlednì tøídìní odpadù. V infostánku si také budete moci prohlédnout
nìkteré výrobky, které po recyklaci odpadù vznikají. Proto neváhejte a
pøijïte si mezi 14.00 a 18.00 hodinou popovídat!
Akci poøádá ZO ÈSOP 11/11 Zvoneèek z Vraného nad Vltavou ve
spolupráci s mìstem Øevnice pod záštitou projektu Rozvoj sítì center
EVVO z Evropského sociálního fondu.
ZO ÈSOP 11/11 Zvoneèek

PENZION PRO SENIORY SLAVÍ
DESET LET PROVOZU
Peèovatelská služba má v Øevnicích mnohaletou tradici, její poèátky
sahají do roku 1972. Letos v záøí je tomu deset let od zahájení provozu
v novém objektu ve Školní ulici èp. 928. Jeho souèástí je také 29 bytù
pro seniory, kterých se zde bìhem deseti let vystøídalo kolem padesáti.
Od ledna 2006 je mìsto Øevnice v pozici poskytovatele peèovatelské
služby nejen pro svoje obèany, ale také pro klienty z okolních obcí.
V souèasné dobì je péèe poskytována cca 200 uživatelùm, z toho 95 je
místních. Služby poskytuje osm peèovatelek, z nichž jedna je povìøena
vedením. Èinnost peèovatelské služby se od roku 2007 øídí zákonem
o sociálních službách (108/2006 Sb.).
Peèovatelská služba má v penzionu pro seniory pomìrnì rozsáhlé
prostory. Nachází se zde dvì prostorné koupelny s vanou a sprchovým
koutem, pedikúra, kadeønictví a èekárna. V jiné èásti prostor, které patøí
peèovatelské službì, se nachází samostatná prádelna se sušárnou
a žehlírnou. V objektu je rovnìž denní místnost pro peèovatelky
a kanceláø vedoucí Peèovatelské služby. K dispozici je také garážové
stání.
V další èásti jsou již zmínìné byty pro seniory. Do bytu si každý obyvatel mùže nastìhovat svùj nábytek a své vìci. Centrem obytných prostor je prosklená zimní zahrada, kde se nachází sezení pro obyvatele penzionu a návštìvy a vystupují zde dìti z mateøské školy. Celý objekt je
bezbariérový a rovnìž k nìmu náleží malá zahrádka, kde je možnost pøíjemného posezení mezi zelení.
Celkový dojem z penzionu - krásné byty a peèovatelská služba
v objektu. Ne vše je však tak ideální, jak se na první pohled mùže zdát.
V prùbìhu provozu objektu se zaèala objevovat øada „malièkostí“, které
obyvatelùm pobyt znepøíjemòují. Jako ve všem, je i zde mnohé co
vylepšovat.
Peèovatelská služba má jistì v Øevnicích své opodstatnìní. O tom
svìdèí i nárùst poètu jejích uživatelù. O byty je rovnìž zájem, který
pøevyšuje kapacitu penzionu.
Za peèovatelskou službu Lidmila Svobodová
My povíme lidem všem
jaký to byl hezký den
seniorùm starších let
otevøel se jiný svìt.

TB

Divná zrzka ještì v záøí
Autorskou komedii Michaely Šmerglové 5+1 divná zrzka uvádí Divadelní soubor Øevnice také 21. a 22. záøí od 19 hodin a 23. záøí od 17
hod.
thr

Deset let to bude jen
co zaèal být obydlen
náš øevnický penzion
teï je o nìj pìkný shon.
Z básnì Libuše Koukolové
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ØEVNICE NA STARÝCH POHLEDNICÍCH - 45
Cesta na plovárnu Okrašlovacího
spolku
Dnes pøedkládám zajímavý obrázek cesty
podél Berounky na jejím pravém bøehu nad
øevnickým jezem. Mám k dispozici dva velmi
podobné snímky. Prvním je pohlednice odeslaná
ze Øevnic v roce 1934 a druhým je fotografie
pøibližnì stejných míst, ale s vìtšími detaily,
z roku 1941, kterou zde uvádím.
Cesta byla zøízena Okrašlovacím spolkem
v Øevnicích ve dvacátých letech minulého století a usnadnila pøístup na jeho plovárnu.
Okrašlovací spolek se staral v prùbìhu let
o plovárnu i o tuto cestu až do doby svého
zrušení v roce 1948. Po roce 1948 již cestu
nikdo neudržoval, postupnì zanikala, dnes je
zarostlá roštím a vede tu tìžko prostupná pìšina,
po které šlapou jen místní rybáøi v gumovkách.
Ještì jedna okolnost zpùsobila zánik této krásné
promenádní cesty. Jak se zvyšovala rychlost
jízdy vlakù, bylo tøeba rozšiøovat podloží kolejí
nad cestou. Dráha opakovanì nasypávala
smìrem k ní kamení. Protože ze strany obce
nevznikal žádný „protitlak“ k udržení cesty
(plovárna již nebyla), došlo prakticky k jejímu
zasypání. Je rozhodnì škoda, že dnes tato
idylická cesta podél Berounky již neexistuje.
Proto je dnes obrázek souèástí již zmizelých
Øevnic.
Kö

ZMIZELÉ ØEVNICE
Našli jste doma pøi úklidu staré (tøeba i amatérské)
fotografie dnes již neexistujích øevnických zákoutí,
míst a budov? Obrázky z místních slavností rùznorodého charakteru (i z období protektorátu nebo
komunistické totality) nebo jiných událostí, které
v minulém stotetí hýbaly Øevnicemi (povodnì)? Pro
pøipravovaný seriál èlánkù (a možnou výstavu)
s výše uvedeným názvem si vaše fotografie rádi pùjèíme, okopírujeme a v poøádku vrátíme. Uvítáme
pøípadný komentáø autorù (vlastníkù) fotografií.
Fotografie mùžete pøedat èlenùm redakèní rady
nebo je pøinést pøímo do Zámeèku.
RRR

KULTURNÍ PØEHLED - ZÁØÍ
Do 1. 9.

Sál Zámeèku

Øevnický fotosalón II

Poslední možnost shlédnout výstavu deseti autorù se
vztahem k našemu regionu, otevøeno 14,00 - 18,00

1. 9.

14,00

Pøed Zámeèkem

Cesty

IV. roèník multižánrového festivalu

15. 9.

15,00

Lesní divadlo

Klíèek

Dìtský taneèní soubor slaví 10 let èinnosti

16. 9.

16,00

Lesní divadlo

Kvarteto Giovanni

Vážná hudba v lese!

21. 9.

19,00

Lesní divadlo

5+1 divná zrzka

Hra M. Šmerglové v podání øevnických ochotníkù

22. 9.

19,00

Lesní divadlo

5+1 divná zrzka

23. 9.

17,00

Lesní divadlo

5+1 divná zrzka

30. 9.

16,00

Lesní divadlo

Jak si princezna vzala draka Pohádka na závìr sezóny v Lesním divadle.
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Profesor Václav Hazuka - 60 let od úmrtí
osobno
é
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Význa
zity v Praze a proslulý znalec ori- nìmeckých orientalistù v Berlínì,
Vìtšina obèanù našeho
mìsta zná pojem Hazukùv mlýn.
Jde o stavby na levé stranì
Berounky za øevnickým mostem
na úrovni jezu, které sloužily po
dlouhá léta jako mlýn. Jméno
tohoto mlýna je po celé dvacáté
století spojeno s rodinou Hazukových. Nejvýznamnìjší osobností
této rodiny byl Th. et Ph. Dr. Václav Hazuka, øádný profesor bohoslovecké fakulty Karlovy univer-

entálních jazykù. Spolu se svým
bratrem Františkem, mlynáøem,
vlastnili i øevnický mlýn, který
zakoupil již jejich otec.
Václav Hazuka se narodil 22.
záøí 1875 v Hracholuskách u Prachatic, kde jeho otec byl mlynáøem. Pocházel z deseti dìtí. Vystudoval gymnázium v Èeských
Budìjovicích, potom teologickou
fakultu KU v Praze. Orientální
jazyky studoval u slavných

kde dosáhl doktorátu filozofie.
Své znalosti prohluboval studiem
v knihovnách a muzeích v Londýnì, Paøíži a v Caøihradì. Podnikl
nìkolik cest po Orientu. Roku
1911 se stal v Praze mimoøádným,
1919 øádným profesorem pro obor
semitská náøeèí a asyrologie. Od
roku 1934 byl až do své smrti øádným èlenem Orientálního ústavu v
Praze. Profesor Hazuka vyuèoval
hebrejštinu, aramejštinu, syrštinu,
arabštinu, asyro-babylonštinu,
jazyk egyptský a koptský. Patøil
do generace význaèných tvùrcù
èeské orientalistiky spolu s profesory Hrozným, Lexou, Lesným a
dalšími. Zemøel v Praze 3. záøí
1947 ve vìku 72 let a je pochován
na øevnickém høbitovì na Šiberném v rodinné hrobce.
Hazukovi koupili v Øevnicích
mlýn v roce 1901, a to od rodiny
Mudrových. Prvním provozovatelem mlýna byl Václavùv otec a po
nìm pøevzal provoz syn František,
Václavùv bratr. Václav ve mlýnì
bydlel spoleènì se svou svobodnou sestrou Marií. Hazukovi zde
brzy po koupi mlýna zøídili vodní

Z OKOLÍ
Medové odpoledne
2007
V sobotu 22. záøí se uskuteèní
ve Spoleèenském domì v Zadní
Tøebani již jeho ètvrtý roèník
tradièní akce, kterou poøádá ZO
Èeského svazu vèelaøù v Litni a
komorní
soubor
Harmonia
Mozartiana Pragensis. Program
Medového odpoledne se skládá
z nìkolika èástí. V samotném
úvodu (zaèátek ve 12:15) budou
moci návštìvníci opìt shlédnout
zájmovou tvorbu spisovatelù, básníkù, heraldikù, historikù, vinaøù
a badatelù. Souèasnì s nimi se
budou vèelí tématice lektorsky
vìnovat uèitelé vèelaøství. Ing.
Karel Sejk ze ZO ÈSV Dobøichovice pøedstaví nový vynález úl s rotaèním plodištìm. Ukázku
výroby voskových svíèek a jejich
nádhernou kolekci uvede Ludvík
Èiert´aský. Dìti si budou moci
výrobu svíèek nejen samy vyzkoušet, ale své výrobky si vezmou i
domù. Toto vše bude pøerušeno ve
13:15 slavnostním zahájením, pøi
kterém zazní nové zhudebnìní
sarkastického textu Ervína Schul-

hoffa z roku 1922. Protože se
jedná o ètvrtý roèník, bude zpìv
doprovázen ètyømi kontrafagoty.
Tuto skladbu každoroènì vìnuje
soubor Harmonia Mozartiana Pragensis pražskému magistrátu, jako
vzpomínku na neudìlení kulturního grantu i pøes doporuèení
Èeské komise pro UNESCO.
Letos poprvé se v první èásti
Medového odpoledne pøedstaví
jedineèný dìtský soubor Notièky
z Øevnic.
Jako hlavní pøednášející byl
letos pøizván Ing. Libor Dupal.
I když sám není vèelaø, téma zùstane dosti blízké. Bude totiž øeè
o medovinì. Pan Dupal je
autorem Knihy o medovinì, tj.
o její historii, výrobì a druzích.
Jistì zaujme i zmínkou o své
druhé knize s tématem marihuana.
Libor Dupal se v odborné praxi
zabýval øadou potravináøských
výrob a technologií. Mezi nimi
byly také med, medovina, víno aj.
V souèasné dobì vykonává funkci
pøedsedy pøedstavenstva Sdružení
èeských spotøebitelù. Proto do
svého vystoupení zaøadí i zmínku
o ochranì spotøebitele na pøíkladu
medu a jeho kvality na èeském
trhu. V rámci pøednášky probìhne
i prezentace nakladatelství Mat´a.
Toužebnì oèekávanou èástí pro-

gramu bude jistì tradièní ochutnávka a prodej medu ZO ÈSV
Liteò, ale hlavnì ochutnávka a
prodej možná i sedmi druhù
medoviny.
Závìr Medového odpoledne
bude jako každý rok patøit
komornímu souboru Harmonia
Mozartiana Pragensis (HMP).
Toto tìleso se postupnì zaèíná
propracovávat mezi prestižní
soubory u nás. Pro Medové
odpoledne soubor zaøadil své
novinky: Let èmeláka od N. Rimského - Korsakova a Vèelku od Fr.
Schuberta. K tìmto skladbám se
pøiøadí skladby èeských autorù,
jejichž kulatá výroèí narození pøipadají na letošní rok - Josef Mysliveèek (*1737) a Leopold
Koželuh (*1747). Vstupné pro
letošní rok zùstává stejné, tj.
49,50 Kè a dìti do patnácti let
zdarma. Na koncert souboru HMP
od 17:45 je již vstup volný.
Luboš Fait

Berounské Letorosty
Druhý den po slavnostním
otevøení Modrého domeèku, tedy
15. záøí, probìhne 3. roèník
hudebního festivalu Berounské
letorosty. Festival se koná
v berounském kempu Na Hrázi

elektrárnu, která dodávala elektøinu øevnické obci. Zavedení elektøiny v Øevnicích se stalo významným krokem k modernizaci života. Rozvod elektrické sítì po
mìstì provedla Køižíkova firma
z Prahy - Karlína. Bratøi Hazukové také podporovali projekt stavby øevnické lávky pøes Berounku
a stali se i jejími sponzory.
Profesor Václav Hazuka pøispìl
k rozvoji Øevnic na poèátku dvacátého století.
Kö

od 14 hodin a skonèí po pùlnoci.
Jak uvedl zakladatel a hlavní
organizátor festivalu, senátor Jiøí
Oberfalzer, hlavními hvìzdami
letošního roèníku budou hudební
skupiny Kabát a Tøi sestry. Dále
se návštìvníci mohou tìšit na
skupiny Lety mimo, Visací
zámek, Znouzectnost, Michala
Pavlíèka a Moniku Naèevu, The
Cell, Vaška Koubka a Fleret.
Celý program zaène již
dopoledne programem pro dìti,
který pøipravilo Divadlo v pytli.
Potom pùjdou spoleènì s divadelními akrobaty na chùdách do centra Berouna pozvat všechny na
odpolední program. Organizátoøi
zajistili pro úèastníky posilový
vlak, který odjede z Berouna ve
02.00 (popø. 03.00) a bude zastavovat ve stanicích Øevnice,
Dobøichovice, Èernošice, Praha Radotín, Praha - Smíchov a Praha,
hlavní nádraží. Vstupenky budou
v pøedprodeji za 333,- Kè (prodávají je Ticketpro), na místì potom
za rovných 400,- Kè. I letos má
festival charitativní rozmìr
a z výtìžku poputují peníze též do
našeho obèanského sdružení
Náruè. Bližší informace o festivalu najdete na internetových
stránkách www.letorosty.cz.
Náruè
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VYSTØIŽENO

VOLEJBAL

Úøad není holubník

Ohlédnutí za uplynulou sezónou

Vláda (pardon, vlády) již nepøetržitì skoro osmnáct let
omezuje byrokracii. A zajišt´uje, aby tu byly úøady pro obèany - a nikoli naopak. Alespoò mnì se zdá, že jsem to slyšel už
tisíckrát. Poøád to ale není ono.
Chcete se pøestìhovat? Za prací? Láká vás domek na venkovì? V pøímìstských satelitech èi obcích? Pokud mùžete, tak to nedìlejte. Vedle kupní smlouvy, hypotéky, stavebního povolení, rekonstrukce vás totiž èeká ještì „zmìna trvalého pobytu“. Jednoduchá formalita
øíkáte si. Omyl.
Bydlím v Øevnicích, mìsteèku vzdáleném 30 km od Prahy. Použiji je
tedy jako pøíklad, abych vás provedl trnitou cestou litery nìkolika zákonù. Mimochodem, není to pøíklad odtržený od reality. Údolí Berounky
od Prahy až po Øevnice je již více než sto let oblíbeným cílem Pražanù,
kteøí chtìjí bydlet v pøírodì a pracovat v hlavním mìstì.
Všechno zaène na Mìstském úøadì v Øevnicích, kde požádáte o nový
obèanský prùkaz. Necháte se vyfotit. Vyplníte formuláø. Zaplatíte 50
Kè. A za ètyøi týdny je vše vyøízeno: dostanete zbrusu novou legitimaci
s novou adresou. Tím ale nic nekonèí. Naopak.
Jste-li øidiè, musíte do pìti dnù požádat o nový øidièský prùkaz. Kde?
Na pøíslušném úøadì. V pøípadì Øevnic na úøadì v Èernošicích (mìsteèku asi o 10 km blíže ku Praze). Okresy byly totiž zrušeny. A úøední
pravomoci z nich pøešly na takzvané obce z rozšíøenou pùsobností. Aby
to ale nebylo pøíliš jednoduché, èernošiètí státní úøedníci specializovaní
na øidièáky nesídlí v Èernošicích, ale v Praze 2 (20 km od Èernošic a 30
km od Øevnic). Tam tedy požádáte o nový øidièský prùkaz. Zaplatíte 50
Kè. A je to vyøízeno. Za tøi týdny. Anebo - v pøípadì, že zaplatíte 500 Kè
- za pìt dní.
A pokraèujete v anabázi. Musíte ještì na nové adrese zaregistrovat
své auto (auta). To mùžete naštìstí udìlat ve zmínìné èernošické filiálce v Praze 2. Ale pozor! Do 15 dnù.
A pak už smìle do zdravotní pojišt´ovny. I tam totiž jste povinni
nahlásit zmìnu trvalého pobytu. Pro jednoduchost vezmu VZP - u níž
jsem pojištìn já. Zmìnu musíte hlásit do 30 dnù. To je perfektní, protože po vyzvednutí nového obèanského prùkazu máte na tento úkon pøi
troše štìstí ještì dva, tøi dny. Nechcete-li riskovat sankci 500 Kè.
Poboèka pro zrušený okres Praha-západ je z nìjakého dùvodu ve ètvrti
Holešovice na severovýchodì Prahy (od Øevnic tedy zhruba 40 km).
Zde mùžete zmìnu naštìstí vyøídit zdarma. Proè je vùbec nutné hlásit
tuto zmìnu - když existuje rodné èíslo, a proè to musíte udìlat osobnì a nikoli tøeba písemnì, to se mì neptejte. VZP to prostì požaduje. Jsteli matka peèující o dìti, dùchodce, nezamìstnaný, podnikatel, musíte
ještì na další státní instituce: na správu sociálního zabezpeèení, finanèní úøad atp. Mimochodem, pro Øevnice sídlí obì instituce ve dvou rozdílných èástech Prahy. Sociálka na severu, finanèní úøad na jihu. A obì
mají ve svém názvu „Praha-západ“ Pamatujete? Okresy byly zrušeny.
Zamìstnanci mají štìstí. Ti nahlásí zmìnu v práci a zamìstnavatel vše
provede za nì.
Teï si teprve mùžete oddychnout. Všechny instituce, které vyhrožují
pokutami, máte za sebou. Zbývá pár prkotin, jako: osobnì zajít do všech
bank, kde máte úèty, do všech stavebních spoøitelen, kde máte úèty, do
všech pojišt´oven, kde jste pojištìní.
Ještì se chcete stìhovat?
Proè si skuteènost, že obèan zmìnil trvalý pobyt, alespoò státní úøady
nesdìlí mezi sebou? Proè to všechno musí obíhat sám obèan? Protože
úøad není holubník? Když pominu nervy v hromadné dopravì, autì èi
taxíku a promarnìný èas, pøedstavil si nìkdo ze zákonodárcù, kolik tato
anabáze stojí penìz? Exministr vnitra Bublan by možná odpovìdìl:
nestìhujete se pøeci tak èasto. Jako to udìlal v kauze dìtských pasù. O
to ale pøeci nejde. Jde o princip. Pamatujete: úøady pro obèany, a ne
naopak.
Lidové noviny, 30. èervna 2007, Petr Zavadil
(pøíspìvek pøetištìn se svolením autora)

I v letošním roce vìnovali èlenové volejbalového oddílu tradiènì velkou pozornost práci s mládeží.
V sezónì 2006-2007 ètyøi trenéøi, M.Šádková, R. Šádek, M. Drvotová a B. Drvotová, rozvíjeli dovednosti 27 mladých volejbalistù a volejbalistek.
Družstvo starších žákyò vyhrálo okresní kolo a stalo se i krajským
pøeborníkem školních družstev.Vstoupilo poprvé do Krajského pøeboru
starších žákyò a ze 17 družstev skonèilo na vynikajícím 4. místì.
Èinnost v chlapeckých kategoriích byla velmi bohatá. Vìkové rozložení družstva neumožòuje startovat samostatnì ve všech kategoriích,
proto jsou naše družstva spojena s družstvy Sokola Modøany a dosáhla
tìchto výsledkù:
Pražský pøebor žákù - 4.místo z 11 družstev - složené družstvo se
Sokolem Modøany - z našich: Barvíø, Fuèík, Rakoviè, Štemberk J. a V.
Pražský pøebor kadetù ,,A“ družstvo - 1.místo - slož. družstvo z našich Blahož, Horák, Junek, Melichar, Síè, Šádek - tím postoupili do
kvalifikace o extraligu kadetù, kde skonèili tøetí a nekvalifikovali se.
Pražský pøebor kadetù ,,B“ družstvo - 6. místo - celé øevnické družstvo - Barvíø, Fuèík, Kohák, Matoušek, Peták, Rakoviè, Randák, Štemberg J. a V.
Pražský pøebor juniorù - 2.místo složené družstvo - z našich Gemperle, Horák, Matoušek, Melichar, Síè.
1.liga juniorù - 5.místo - slož. družstvo, z Øevnic Blahož, Junek,
Šádek, ti startovali i v družstvu USK Plzeò v extralize kadetù.
Zemský pøebor ÈOS kadetù -3. místo.
Turnaj juniorù v Rakovníku - ,,A“ družstvo 1.místo ,,B“ dr. 6. místo.
Zemský pøebor ÈOS mužù - 2. místo.
Vranovské léto, Volejbalová Døevìnice žákù a juniorù.
Oddíl má v této sezónì 17 chlapcù ve tøech vìkových kategoriích a 10
dívek. Obì mládežnická družstva trénují 3x týdnì. Bìhem sezóny v prùmìru sehrála všechna družstva 60 utkání. Sportovním aktivitám tak
všichni hráèi vìnují vìtšinu svého volného èasu.
V èervnu uspoøádali trenéøi náborovou akci - ukázkový trénink družstva kadetù a exhibièní utkání. Na základì této prezentace se pøihlásily
4 dívky, které doplní družstvo budoucích kadetek.
Práce s mládeží neustává ani o prázdninách, spoleèné tréninky chlapcù i dívek probíhají 5x týdnì a vìtšina z nich se úèastní ve dnech 18.8.25.8. sportovního soustøedìní v areálu TJ Sokola Kobylí u Brna. Týdenní pobyt a nároèný program jako každoroènì pøipravila Ing. M.Šádková.V tøífázovém tréninku se mladí volejbalisté budou pøipravovat na
novou sezónu. Pøejme jim mnoho úspìchù a jejich trenérce hodnì trpìlivosti.
Práci s mládeží podpoøil Fond sportu a volného èasu Støedoèeského
kraje.
B. Drvotová
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ŠACHY
Øevnické dvojice
Ètvrtý roèník šachového turnaje
Øevnické dvojice úèastí i kvalitou
prokázal, že se nezvyklý formát
této soutìže ujal. Turnaje se
mohou úèastnit dvojice, ve
kterých na druhé šachovnici vždy
hraje dítì do šestnácti let. Hraje se
ve tøech kategoriích. V kategorii
dìtí jsou obì šachovnice omezeny
vìkovì a dvojice je omezena
výkonnostnì (prùmìrný rating
nesmí pøesahovat 1350 ELO
bodù, což je hranice lepší tøetí
výkonnostní tøídy), v kategorii
amatérù mùže na první šachovnici
hrát dospìlý a dvojice je také
omezena ratingem a v kategorii
profesionálù mùže hrát dospìlý s
dítìtem bez výkonnostního
omezení. Nezvyklý je i cenový
fond tvoøený každoroènì kromì
pohárù a medailí tropickým ovocem ze skladu firmy Abasto, která
turnaj sponzoruje.
Letošního roèníku se zúèastnilo
celkem 32 dvojic, profesionálové
hráli vlastní turnaj, dìti a amatéøi
turnaj spoleèný, ze kterého se pak
obì kategorie vyhodnocovaly
zvlášt´.
V
kategorii
profesionálù
zvítìzilo mládí v podobì dvojice
Jakub Vandas (ŠK Smíchov) a
Jana
Sochorová
(Sokol
Buštìhrad), obìma je 16 let. Na
druhém místì se umístili otec a
syn Antonín a Joel Janèaøíkovi ze
Sokola Kobylisy, kteøí byli první
dvojicí v historii turnaje, ve které
mìli oba hráèi rating pøes 2000
bodù. Tøetí místo obsadili vítìzové roèníkù 2005 a 2006, otec a
syn Pavel a Vít Rosenbaumovi z
Lokomotivy Zdice. Kategorii
amatérù vyhrála také dvojice

tvoøená otcem a synem, byli to
Radek a Tomáš Skaliètí z Øíèan,
turnaj dìtí vyhrála kombinovaná
dvojice Robin Hrdina (Vlašim) a
Adéla Nguyenová (Benešov),
druhé místo obsadila dvojice
tvoøená bratry Alešem a Tomášem
Suchomelovými, která pøijela až z
Liberce. Ze Øevnických dvojic se
nejlépe umístili otec a syn Josefové Starýchfojtù, kteøí získali
bronz v kategorii amatérù, a bratrská dvojice Jindøich a Vojtìch
Paukertovi, která obsadila páté
místo v turnaji dìtí.

Øevnické dìti v první
lize dorostu
Zatímco v individuálních disciplínách øevnické dìti už øadu
úspìchù zaznamenaly, v soutìžích
šachových družstev se nám v minulých letech pøíliš nedaøilo.
Letošní jaro se ale karta obrátila a
žákovské družstvo „A“ zaznamenalo hned dva velké úspìchy.
Prvním z nich bylo vítìzství
v Krajském pøeboru žákovských
družstev a z nìj vyplývajícím postupu mezi šachovou elitu, tedy do
první ligy mladšího dorostu. Cesta
k vítìzství mezi 27 pìtièlennými
družstvy, která v krajském pøeboru
startovala,
nebyla
jednoduchá. Øevnice musely
nejdøív vyhrát tìžkou skupinu, ve
které všechny zápasy vyhrály a
nechaly za sebou Pøíbram, Jince a
Sedlèany, V pìtièlenném krajském finále pak dokázaly tìsnì
zvítìzit pøed Øíèany C, Zdicemi,
Mladou Boleslaví a Neratovicemi,
když jedinou bodovou ztrátu zaznamenaly pøi remíze s øíèanským
družstvem. Øevnice vyhrály
hlavnì díky výkonu hráèù na
druhé až ètvrté šachovnici. Na
druhé šachovnici hostoval Jakub
Haman (nar. 1996) z Kladna,
který je bezesporu jedním

Vítìzné družstvo øevnické družstvo v krajském pøeboru i s trenérem: (zleva) Ondøej Franc, Jakub Haman, Josef Starýchfojtù ml.,
trenér Jan Paukert, Jan Švach a Jindøich Paukert.

V Sedlèanech uhrál Ondøej Franc pro Øevnice už tøetí titul
krajského pøeborníka.
z nejvìtších èeských talentù a
který v deseti partiích povolil
soupeøùm jen dvì remízy. Podobnì si poèínal i Jindøich Paukert
(1994) na tøetí šachovnici, který
devìtkrát vyhrál a jednou remízoval, Ondra Franc (1995) na ètvrté
šachovnici dokonce vyhrál všech
svých sedm partií a o tøi zbývající
body na ètyøce se ve skupinì
postaral Patrik Krejèí (1993).
Výbornì si vedl i Jan Švach
(1992) na první šachovnici, kde
mìl o poznání tìžší úlohu než jeho
spoluhráèi, ale pøesto získal 6,5
bodu z deseti možných, další body
pøidali také Anika Krejèí a Josef
Starýchfojtù ml., kteøí se støídali
na páté šachovnici.
Cílem pro další sezónu bude
pochopitelnì udržení se v první
lize a v tomto ohledu jsme mírnými optimisty. Rozhodnì si ale
poøádnì zajezdíme, v naší ligové
skupinì jsou družstva tøeba z
Brna, nebo z Námìšti nad
Oslavou.
Druhý velký úspìch zaznamenalo naše družstvo, které hrálo v
ligové sestavì i s hostujícím
Jakubem Hamanem z Kladna, na
Mistrovství ÈR žákovských
družstev v rapid šachu, které se
hrálo v èervnu na Seèi. Øevnice
byly nasazeny pod èíslem 26 z
padesáti startujících šestièlenných
družstev, po výborném výkonu ale
skonèily na celkovém dvanáctém
místì, což znamenalo desáté místo
v poøadí Mistrovství ÈR, protože
dva startující celky byly ze
Slovenska. Toto umístìní je o to
cennìjší, že na turnaj jezdí každoroènì všechna pøední družstva
v nejsilnìjších možných sestavách, a úspìch dokresluje
skuteènost, že tìsnì pøed Øevnicemi skonèilo Brno a za nimi Most,
tedy zástupci velkých mìst.
Mistrovský titul obhájilo družstvo
Beskydské šachové školy Frýdek-

Místek. Všechny dìti z øevnického týmu zahrály výbornì,
naprosto ojedinìlý výkon vzhledem k velmi silné konkurenci ale
podal v øevnických barvách hostující Jakub Haman, který na druhé
šachovnici vyhrál všech devìt
partií a stal se tak jedním
z nejlepších jednotlivcù mezi více
než tøemi stovkami startujících.

Další krajský titul
Na konci èervna se v
Sedlèanech hrálo finále krajského
pøeboru mládeže - jednotlivcù, do
kterého se kvalifikovalo i devìt
øevnických dìtí, další tøi se na turnaj dostaly jako náhradníci.
Nejvìtší nadìje jsme vkládali do
kategorie H14 a jak se ukázalo,
tak oprávnìnì. Titul krajského
pøeborníka v této kategorii obhájil
Ondøej Franc (nar. 1995) a
øevnický úspìch podtrhnul tøetím
místem Jindøich Paukert (1994).
Ani naše tøetí medaile nebyla
neèekaná, Josef Starýchfojtù ml.
(1998) potvrdil svùj výkonnostní
rùst a získal støíbro v kategorii
H10. Kromì medailistù se ještì
devátým místem v kategorii H12 z
krajského pøeboru na podzimní
Mistrovství Èech kvalifikoval
Martin Derco (1996). Potìšující
pro nás byl také další, i když neoficiální úspìch: V soutìži oddílù,
kterou každoroènì vyhlašuje
poøadatel na základì výsledkù
ètyø nejlepších hráèù z jednoho
oddílu v krajském pøeboru, jsme
tìsnì zvítìzili pøed Vlašimí a
Zvolí. Dìti dostaly dort, potìšující
je ale hlavnì to, že ještì pøed
nìkolika lety jsme se na podobná
ocenìní jen dívali z uctivé
vzdálenosti.
Jan Paukert
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POMNÍKY, RÁMY, DESKY, NÁHROBNÍ KAMENY
Z PØÍRODNÍHO KAMENE - VÝPRODEJ SKLADOVÝCH
ZÁSOB ZA VELMI NÍZKÉ CENY VÁM NABÍZÍ FIRMA

URNOVÝ HROB ŽULA OD 9 000 Kè bez DPH
JEDNOHROB ŽULA OD 19.000 Kè bez DPH
DVOJHROB ŽULA OD 29 000,- Kè bez DPH
DÁLE NABÍZÍME VEŠKERÉ OPRAVY A REPASE HROBÙ,
NÁVRHY, ZAMÌØENÍ S DOPORUÈENÍM A NEZÁVAZNÉ
ROZPOÈTY. PO TEL. DOMLUVÌ I MIMO PRACOVNÍ
DOBU VÈETNÌ SOBOT A NEDÌLÍ.
PROVOZOVNA:

Inzerce

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

15

Dovolujeme si
upozornit inzerenty,
že uzávìrka
pøedání podkladù pro inzerci
v Ruchu je vždy
patnáctý den v mìsíci.

HLEDÁME ÚÈETNÍ
PRO ZPRACOVÁNÍ POKLADNÍCH DOKLADÙ,
ZNALOST PODVOJNÉHO ÚÈETNICTVÍ,
SAMOSTATNOST, PØEDCHOZÍ PRAXE NUTNÁ,
NÁSTUP MOŽNÝ IHNED.
TEL.

257811451
E-MAIL: UCETNI@ROCKPOINT.CZ

Ruch 9/2007
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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!

Inzerce

Pøímo na adrese:
Foto Šplíchal, Lesní 247, Øevnice,
tel. 257721557, 603784521
nebo v našich sbìrnách v okolí.
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FOTBAL
Vyšehrad B - Øevnice 0:3
První pøátelské utkání pøed
sezónou. Branky: Štáf, Paèes,
Jùna.
Jílové - Øevnice 2:5 (hráno na
høišti v Pesanech)
Poloèas 1:0, pak branky: Siva,
Socha 3, Jùna
Øevnice - Vyšehrad B 5:2
Branky: Jùna, z desítky Bezpalec, Socha, Elsner 2.
Øevnice - Hoøovice 4:1
První mistrovské utkání nastávající sezóny potìšilo všechny
domácí fanoušky. Branky: Štach,
Socha, Jùna a vlastní gól soupeøe.

Zdice - Øevnice 0:1
Branka: z pokutového kopu
Chaloupka. V prvním poloèase
mìl soupeø pøevahu.
Øevnice - Mìchenice 4:2
Branky: Socha 4. V napínavém
souboji prokázali øevniètí svoje
kvality pøed nadšenými a fandícími diváky.

Rozpis utkání „A“ mužstva
jsme zveøejnili v minulém
Ruchu. 1.9. nastoupí „A“
proti Milínu od 17 hod.
Pøijïte podpoøit na høištì
naše borce!

Pøípravné utkání B mužstva
Øevnic: Øevnice B - Lety 2:0.
Branky: Pitauer.
První
mistrovské
utkání
Tuchomìøice - Øevnice B 0:5.
Branky: Koštialik 2, Tlášek 2,
Pitauer.
ŠTF

„A“ mužstvo
Martin Chaloupka - Pavel Bouška - Tomáš Doležel - Tomáš Jùna - Jiøí Swider - Petr Voženílek - Karel Socha - Petr Štaf - Jiøí Bezpalec
Jan Paèes - Vítìzslav Mojžíš - Jan Tùma - Petr Rosenkranz - Michal Elsner - Zdenìk Klimt - Václav Lerch
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