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Autobus u nádraží
PROBO TRANS Beroun navr-

huje zøízení nové autobusové
zastávky pøed nádražím ÈD
v Øevnicích. Na této zastávce by
byl ukonèen spoj autobusové
linky SID D87 Èenkov - Praha a
umožnìn pøestup na kapacitní
železnièní dopravu. Na této lince
by byl v pracovních dnech vytvo-
øen interval 2 hodiny a
zajišt´ovala by se dopravní
obslužnost v úseku Nesvaèily -
Všeradice - Podbrdy - Skuhrov -
Svinaøe - Øevnice. Zøízení auto-
busové zastávky v  prostoru pøed
nádražím ÈD rada mìsta vítá, ale
v souèasné dopravní situaci by
došlo k omezení parkovacích míst
v okolí nádraží. Návrh o umístìní
zastávky u nádraží bude zaèlenìn
do koncepce úprav prostoru pøed
nádražím a ulic Nádražní a Pod
Lipami. 

Koupì vozidla pro TS
Vedoucí TS žádá o uvolnìní

finanèních prostøedkù na koupi
vozidla Magma Alficar, tøístran-
ného sklápìèe vybaveného hyd-
raulikou, na který lze pøidávat
rùzné nástavby na úklid, zimní
údržbu komunikací apod.

V souèasné dobì používané
vozidlo Multicar M25, které je
dennì využíváno pøi úklidu
mìsta, svozu odpadkù, trávy
apod., a je proto  již ve velmi špat-
ném technickém stavu.

Rada mìsta z dùvodu nedostat-
ku finanèních prostøedkù nákup
nového vozidla pro Technickou
správu mìsta neschvaluje.

Výmìna svítidel v Selci
Firma Elektroštika, s.r.o. pro-

vedla kontrolu stavu svítidel
v horní èásti Selce. Bylo zjištìno,
že u svítidel již dávno ubìhla
doba životnosti a jsou vzhledem
k nedostatku náhradních dílù
prakticky neopravitelná a repase
neekonomická. Navrhují výmìnu
všech 21 ks svítidel za nová. 

V následném jednání byla
výmìna svítidel schválena a
v dobì vydání øíjnového Ruchu
už probíhá.

Pokuta  
Starosta informoval Radu

mìsta o pokutì, kterou uložila
Èeská inspekce životního prostøe-
dí mìstu za využívání staré pís-
kovny jako mezideponie pøi uklá-
dání výkopkù ze stavby plynovo-
du, vodovodu a kanalizace
v posledních 10 letech a za ulože-
ní nìkterých materiálù ve staré
pískovnì. Rada mìsta bere infor-
maci na vìdomí. Mìsto se vùèi

uložené pokutì odvolalo k Minis-
terstvu životního prostøedí, výsle-
dek zatím není znám.

(Z Rady mìsta 6.8.2007,
pro Ruch aktualizováno)

Pøemostìní Berounky
Rada mìsta ukládá starostovi

projednat s Ing. arch. Starèevièem
vypracování stanoviska mìsta
k pøemostìní øeky Berounky
podle návrhu vypracovaném Ing.
Ivanem Kòourkem pro obec
Zadní Tøebaò zastupovanou v této
vìci p. Petrem Dvoøákem, spolu-
majitelem D + D reality. Vzhle-
dem k tomu, že dopravní øešení
v této lokalitì má pro mìsto Øev-
nice zásadní význam, ukládá rada
mìsta projednat s Ing. arch. Star-
èevièem jakožto zpracovatelem
zmìny è. 2 územního plánu sídel-
ního útvaru Øevnice sledování
vývoje v této vìci a projednat
s ním otázku zastupování mìsta
v této vìci Ing. arch. Starèevièem
tak, aby zájmy mìsta nebyly
ohroženy. 

Rada mìsta konstatuje, že
vzhledem k závažnosti otázky
dopravního øešení v této lokalitì
je nutné, aby mìsto v této vìci
vystupovalo aktivnì a nereagova-
lo pouze na vývoj situace. 

Pronájem
Rada mìsta schvaluje pronájem

nebytových prostor v 1. patøe

domu èp. 3 provozovateli Salonu
No1 panu Štìpánu Bartákovi. 

Alkohol na nádraží
Rada mìsta ukládá Mìstské

policii napsat oznámení Živno-
stenskému úøadu a Státní zemì-
dìlské a potravináøské inspekci o
prodeji alkoholu ve stánku pøed
nádražím.  Rada mìsta ukládá sta-
rostovi projednat s vedením Èes-
kých drah možnost umístìní trafi-
ky do budovy nádraží. 

Èerné skládky
Rada mìsta uložila Mìstské

policii ve spolupráci s Technickou
správou zmapovat èerné skládky
na katastru mìsta.  Rada mìsta
ukládá Technické správì mìsta
likvidovat èerné skládky v zárod-
ku.  Rada mìsta ukládá Mìstské
policii a Technické správì mìsta
zjišt´ovat pùvodce èerných sklá-
dek a v pøípadì zjištìní totožnosti
pùvodce iniciovat pøísný postih
pùvodce podle platných pøedpisù.

(Z Rady mìsta 20.8.2007
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SLOVO
STAROSTY

Vážení obèa-
né, vážení ète-
náøi našeho
zpravodaje,
utekl první
mìsíc nového
školního roku,
dny se význam-

nì zkracují, nadešel èas podzimu.
Záøí však bylo pomìrnì rušné, v
rámci preventivního cvièení
nazvané Vltava - Labe probìhl v
sedmi krajích Èeské republiky
nácvik a zkouška protipovodòo-
vých opatøení. Byla vyzkoušena
vzájemná komunikace mezi jed-
notlivými povodòovými komise-
mi, nácvik hlavních protipovod-
òových opatøení apod. Naše
mìsto se do cvièení rovnìž zapo-
jilo a v rámci  vyzkoušení míst-
ních opatøení byl ve støedu ráno 5.

záøí vyhlášen III. stupeò povod-
òové aktivity a svolána povodòo-
vá komise. Byla zkontrolována
funkènost zpìtných klapek na
hrázi Berounky, koordinace
s okolními obcemi a postavena
protipovodòová zábrana pod
železnièním podjezdem. Postave-
ní této zábrany bez pøedchozího
upozornìní trvalo našim pracov-
níkùm technických služeb  1 hod
25 min. Znamená to, že pøi pøí-
padném nebezpeèí, kdy by byla
již zabezpeèena pøíprava, by to
zvládli do 30 minut. Byla to první
ostrá zkouška a získali jsme tím
dobrou zkušenost pro pøípadné
skuteèné nasazení.
V pátek 14. záøí byl slavnostnì
otevøen Modrý domeèek na nám.
Jiøího z Podìbrad za pøítomnosti
pana hejtmana Petra Bendla, pana
senátora Jiøího Oberfalzera a pana
poslance Aleše Rádla. Pøi této pøí-
ležitosti se zde konal den otevøe-
ných dveøí, který až do veèerních

hodin využily stovky návštìvní-
kù. Tato nemovitost je ve vlast-
nictví mìsta a to ji na dvacet let
pronajalo obèanskému sdružení
Náruè. Náruè získala ze struktu-
rálních fondù EU finance na cel-
kovou rekonstrukci a bude
v Modrém domeèku nabízet celou
škálu služeb prostøednictvím lidí s
rùzným postižením èi znevýhod-
nìním, o které se stará. Mìsto,
jeho obyvatelé  a  návštìvníci tak
získají  rozšíøenou nabídku slu-
žeb, možnost pro setkávání
ve velmi pøíjemných prostorách a
v neposlední øadì krásnou a vyso-
ce zhodnocenou nemovitost.
Tìším se na 1. øíjna, kdy bude
zahájen provoz.
Do konce letošního roku budou v
našem mìstì provedeny ještì dvì
investièní akce. Podaøilo se nám
získat a pøes letní mìsíce zúøado-
vat dotaci ve výši 2.100.000 Kè
na odkanalizování Lesního diva-
dla. V rámci této stavby bude

položena splašková kanalizace
v ulici Moklinské a Divadelní
a také zde bude provedena úprava
povrchu tìchto komunikací. 
Bìhem podzimních mìsícù má
být ještì dokonèen již pátý úsek
rekonstrukce krajské komunika-
ce, a to silnice vedoucí pøes naše
námìstí. Díky velmi dobré spolu-
práci s Krajským úøadem tak bude
dokonèen celý prùjezd Øevnicemi
po tìchto nejfrekventovanìjších
komunikacích. 
Je plánována též rekonstrukce
Tøebaòské ulice, ale až po polože-
ní splaškové kanalizace, na jejíž
pøípravì se pilnì pracuje a kterou
pøedpokládám provedeme na pøe-
lomu let 2008/09.
Pøeji Vám hezký podzim.

Miroslav Cvanciger

Fotografie na titulní stranì
(z vernisáže  v Galerii No1)

Tomáš Hromádka
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UPOZORNÌNÍ
Mìstu Øevnice se podaøilo zís-

kat dotaci na pokraèování stavby
splaškové kanalizace v ulicích
Moklinské, Divadelní s pøípojkou
do Lesního divadla. Stavba zahr-
nuje pokraèování kanalizace
v Moklinské ulici, protlak pod
ulicí Mníšeckou, stavbu kanaliza-
ce s pøípojkami v Divadelní ulici,
dále zpevnìní povrchu živicí
v ulici Moklinské (Mníšecká až
Masarykova) a zøízení pøístupové
štìrkové cesty k Lesnímu divadlu
z ulice Divadelní k ulici Pøíkré
(viz Územní plán mìsta).

Prostøedky pocházející ze stát-
ního rozpoètu musí mìsto prosta-
vìt ještì v letošním roce. Práce
bude provádìt firma Hochtief
VSB a.s. Èeské Budìjovice. Pøed-
pokládaný termín zahájení je
24.9.2007. Dílo by mìlo být
dokonèeno nejpozdìji do
15.12.2007.

Upozoròujeme obèany, že
výstavba pøinese v pøedmìtných
úsecích omezení místní dopravy
(kromì silnice Mníšecké). Prù-
chod chodcù zùstane zachován.
Bližší informace mohou obèané
získat po zahájení stavby na MìÚ
Øevnice - tel. 257720158 (Hampl,
Ing. Vyleta), pøípadnì na stavbì
samé - od zodpovìdného stavby-
vedoucího.

Miroslav Cvanciger,
starosta mìsta

V Øevnicích dne 10.9.2007        

Pøíspìvek organizacím
pracujících s mládeží
Podmínky, za jakých budou v

letošním roce udìleny finanèní
pøíspìvky organizacím pracují-
cích s mládeží: 

a) Organizace pøedloží èestné
prohlášení, že má sídlo v Øevni-
cích a pracuje s dìtmi, které mají
bydlištì v Øevnicích 

b) Dítì - èlen organizace dosáh-
ne v prùbìhu roku 2007 maximál-
nì vìku 15 let 

c) Se žádostí bude pøedložen
seznam dìtí s uvedením roku
narození; seznam bude obsahovat
èestné prohlášení organizace, že
dìti uvedené na seznamu mají
trvalé bydlištì v Øevnicích 

d) Organizace se zaváže pøedlo-

žit vyúètování, jak bylo s finanè-
ním pøíspìvkem naloženo 

e) Termín podávání žádostí o
finanèní pøíspìvek - do
15.10.2007. 

f) Celková finanèní èástka urèe-
ná k rozdìlení mezi jednotlivé
organizace jako pøíspìvek na
práci s mládeží bude rozdìlena
mezi jednotlivé organizace v
pomìru daném poètem dìtí -
èlenù organizace k celkovému
poètu dìtí podle všech seznamù
organizací ad c)  

RM

Poplatek za odpad
Upozoròujeme obèany, že

poplatek za odvoz odpadu za 2.
pololetí 2007 se platí do konce
øíjna.

MÚ

Sbìr nebezpeèného
odpadu

Technická správa mìsta ozna-
muje, že sbìr nebezpeèného odpa-
du probìhne dne 13. 10. 2007 na
námìstí Krále Jiøího z Podìbrad  v
dobì od 9:00 - 12:00 hod.

TS

ZASTUPITELSTVO
MÌSTA

Po uzávìrce Ruchu - v pondìlí
24. záøí se sešlo v Zámeèku ke
svému dalšímu jednání zastupitel-
stvo mìsta. 

Do pøedem
o h l á š e n é h o
p r o g r a m u
byly pøidány
navíc dva
body a hned
první projed-
návaný byl
jedním z nich.
Dne 18.9.2007 obdržel starosta
mìsta Miroslav Cvanciger píse-
mnou rezignaci Martina Sudka na
èlenství v Radì mìsta (v zastupi-
telstvu jmenovaný zùstává), proto
bylo pøistoupeno k volbì nového
èlena. Novým radním byl zvolen
Petr Bergr (ODS). 

V druhém bodu jednání infor-
moval starosta mìsta o èinnosti
Rady za uplynulé období. Od
èervna se Rada mìsta sešla šest-
krát a projednala celkem 67 bodù.
Nejdùležitìjší jednání se týkala
rekonstrukce areálu bývalého
železáøství na námìstí, nesouhlas-

ného stanoviska s komunikací na
Vrážku, dopravnì územní studie
v katastru Zadní Tøebanì a zástav-
by v Sochorovì ulici. 

Zprávy pøedsedù Finanèního
i Kontrolního výboru byly velmi
struèné, zato zaznamenáníhodná
byla diskuse k projednávanému
bodu „Zmìna Zakladelské listiny
spoleènosti EKOS Øevnice, spol.
s r.o.“ Názory si pøed odhadem
dvacítkou posluchaèù vymìòovali
pøevážnì Václav Zdráhal a Libor
Kvasnièka.  Místostarosta infor-
moval o tom, že zmìna zaklada-
telské smlouvy je nutná, aby spo-
leènost  EKOS Øevnice, spol.
s r.o. si mohla po ukonèení sklád-
kování na sebe vydìlat - formou
poskytování rùzných služeb øev-
nickým obèanùm. Pøipomínal
možnost vzniku sbìrného dvora,
kam bychom mohli zdarma nebo
za mírný poplatek prùbìžnì uklá-
dat rùzné druhy odpadu (dosud se
provádí  napø. sbìr nebezpeèného
odpadu pouze 2 x roènì). Vybudo-
vaná kogeneraèní jednotka bude
zpracovávat skládkové plyny, lze
pøitom obchodovat s emisemi.

Libor Kvasnièka rozporoval
zápisy z jednání Rady mìsta a
požadoval podrobné vysvìtlení
událostí ve spoleènosti EKOS

Øevnice, spol. s r.o. vèetnì pøed-
ložení plánu ukonèení skládková-
ní a ekonomické rozvahy likvida-
ce skládkových plynù. Souèasnì
požadoval zlepšení informova-
nosti èlenù zastupitelstva o tomto
problému a pozastavil se nad pro-
dlužováním skládkování. 

Starosta mìsta Miroslav Cvan-
ciger uvedl, že konec skládkování
by mìl nastat v prvním pololetí
pøíštího roku s tím, že vše závisí
na kolaudaci 4. etapy.  

Schùze pokraèovala jednáním o
Smlouvì o spolupráci pøi komu-
nitním plánování v sociálních
službách a informací o domini-
kánských pozemcích. Jednání s
øádem Dominikánù probíhá již tøi
roky a týká se zejména oblasti
Selce, kde øád vlastní pozemky
pod komunikacemi nutné pro
výstavbu kanalizace (jde o asi 1,5
ha pozemkù). V souèasné dobì se
jedná o smìnì dominikánských-
pozemkù  za obecní pozemek, kde
bývaly stavebniny. 

Závìr jednání obstaraly infor-
mace o plnìní rozpoètu mìsta. 

thr 
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Nový èlen Rady
mìsta Petr Bergr
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NOVINKY Z MATEØINKY
„Kampak to ten chlapec letí?

Zkuste hádat, milé dìti.
Letí pøece do školy,

už to není pøedškolák,
po prázdninách je to žák !“

Poslední srpnový týden, kdy byla školka otevøena, se s námi rozlou-
èila zbývající hrstka pøedškolákù. V záøí je èekaly školní lavice v prv-
ních tøídách.

Kapacita naší školky je 65 dìtí, letos máme zapsaných 31 dìvèátek a
34 chlapcù. V lednu 2008 pùjde k zápisu do školy 32 pøedškolákù.

Mateøinku tvoøí 4 tøídy. Nejmladších „Medvídkù“ je 14 a vede je paní
uèitelka Jitka Mysliveèková, o necelý rok starší „Sovièky“ vede v poètu
15 dìtí paní uèitelka Monika Kramolišová. „Motýlkù“ je 18, ty má na
starost paní uèitelka Jana Èerná, „Sluníèek“ s paní uèitelkou Libuší
Švarcovou je také 18. V tìchto tøídách pøevažují pøedškolní dìti.

S mateøskou školou aktivnì spolupracuje Klub rodièù, jehož èlenové
se velkou mìrou podílejí na akcích poøádaných pro dìti a finanènì pod-
porují rùzné aktivity. 

Novì pøíchozí dìti si pomalu zvykají na neznámé prostøedí a kamará-
dy, objevují taje krásné velké zahrady, která budovu obklopuje.

V øíjnu nás navštíví profesionální umìlci s pohádkou O dvou vodní-
cích a Jak se dìlá radost. Plánujeme delší výlety do okolí s batùžky na
zádech. 

Za sebe a všechny zamìstnance mateøské školy pøeji dìtem, aby mìly
samé usmìvavé a pøíjemné dny!

Jana Èerná

Z MÌSTSKÉ KNIHOVNY
Vážení ètenáøi,
ve støedu 17.10. bude knihovna z dùvodu školení

zavøena.

Knihy nakoupené v záøí
Dospìlí  
Beletrie: Obermannová - V pìnì, Erskine - Stíny na ostrovì, Kuegler

- Dítì džungle, Signol - Rok snìhu, Wincler - Tøi lékaøi, Galand - Krá-
lovský minesengr, Ludlum - Matlockovo povìøení, Messing - Stalinùv
jasnovidec

Detektivka: Johnston  - Mlèeti zlato, Èechura - Jako zvíøe, Rankin -
V dvojím ohni, Deaver - Modrá sféra, Trusten - První podezøení, Dovr-
tìlová - Smrt kazí obchod, McDermid - Záhada zimní zahrady, Smrtící
geny, Poslední pokušení

Romány pro ženy: Roberts - Zakletá zemì, Brown - Radostná zvìst,
Závist, Harvey - Kruté hvìzdy, Steel - Druhá šance, Dùm, Drake - Kvìt
odvahy, Lindsey - Nìžný váleèník,  Small - Nebezpeèná svùdnice, New-
man - Zlo jako zjevení, Dolinsky - Drahokam, Quick - Záhadný skvost,
Plandy - Šarlatový plášt´ 

Nauèná: Elphinstone - Plavci

Dìti
Dobrodružná:  Rodda - Ostrov pøeludù, Kopietz - Nebezpeèný tygr,

Blyton - Záhada tajemného zámku, Randíme - Klub lysek, Pulman -
Zlatý kompas, Molloy - Èaroklání, Brezina - Únos draèího rytíøe, Stek-
la - Golem, Golem a elixír lásky, Golem se vrací, Nahrgang - Modrožlutí

ïáblové, Holler - Zachraòte faraona, Lenk - Spiknutí proti Hanibalovi
Ètení pro dívky:  Wilson - Pohøben zaživa, Masini - To je ale povaha,

Rùže pro Zoe, Geisler - Vandiny tajné zápisky, Vanda - pøísnì tajné
Malé dìti: Disney  -  Medvídek Pú, Awdry - O mašince Tomášovi

8.,Coran - Kde zùstal medvídek?, Weninger - Jeden za všechny, Dítì je
dítì, Gemmel - Jako ty!, Weitze - Jak bylo malé rùžové slùnì smutné,
Junakoviè - Kde je tuèòák Pip?, Paåo - 1+1

Mládež - nauèná: Crummenerl - Vše o delfínech, Pirátská nauka,
Vikingové, Rudel - Øímané, Bauer -Indiáni, Jak se stát detektivem, Hol-
ler - Co víme o rytíøích.

PV

NEPTUN POØÁDÁ NÁBOR
NOVÝCH ÈLENÙ

Vodácký oddíl Neptun Øevnice je souèástí turisticko-vodáckého oddí-
lu Tuláci (http://www.tulaci.cz). Spoleènì sdílí jednu klubovnu v Øev-
nicích za vodou. Mnoho èlenù chodí zároveò na Tuláka i na tréninky
Neptunu. 

Jsou èleny Svazu vodákù Èeské republiky, který sdružuje všechny
závodní raftové a pramièkové kluby. Každý rok poøádá sérii závodù
Èeského poháru (jak na pramicích, tak na raftech), mistrovství republi-
ky a také nominuje nejlepší raftové jezdce do mezinárodních závodù a
Mistrovství svìta.

V obnovené historii (od roku 1997, kdy oddíl pøevzal Libor Kvasniè-
ka) se oddíl úspìšnì úèastnil závodù na pramicích a jeho posádky se
nìkolikrát staly vítìzi Èeského poháru a mistry Èeské republiky.
V posledních letech se postupnì zaèínají prosazovat na raftových závo-
dech, a to už lze považovat za vrcholový sport.

V Øevnicích každoroènì poøádají závod Èeského poháru na prami-
cích v kombinaci, tedy ve sjezdu z Berouna do Zadní Tøebanì, a slalo-
mu a sprintu u Ostrova v Zadní Tøebani.

Èlenem se mùže stát každý, kdo projeví zájem a chodí minimálnì do
tøetí tøídy. Trenér Petr Èermák vyzývá øevnické dìti: „Nauèíme Vás
pádlovat, klièkovat mezi slalomovými brankami, pøekonávat jezy a peøe-
je, støílet ze vzduchovky, zachraòovat tonoucího, správné zásady chová-
ní na vodì a spoustu dalších vìcí, které využijete na závodech i jinde.
A když budete šikovní, jistì i Vy si ze závodù èasem pøivezete cenné
medaile!“

Tréninky se konají každé úterý od 17:00 do 19:00 v klubovnì za
vodou (vedle cvièáku). Náplò tréninku budou letos zajišt´ovat trenéøi
Petr Èermák a Lukáš „Klouzek“ Reèka, kteøí jakožto nìkolikanásobní
vítìzové Èeského poháru a vítìzové mezinárodního Mistrovství Èeské
a Slovenské republiky pramic mají s tímto sportem bohaté zkušenosti.

Chcete-li získat více informací o oddílu, vidìt fotky ze závodù a pøe-
èíst si nìjaké reportáže, neváhejte navštívit webové stránky:
http://neptun.tulaci.cz. 

Z náborového letáku vybral thr

TANEÈNÍ KURZY PRO DOSPÌLÉ

Ludmila a Miloš Chroustovi zaha-
jují další turnus výuky tance ,
základní i pro pokroèilé, 7. 10.
v 17,30 v sále Halisen v Øevnicích.
Bližší informace na telefonu
603 462 776.

VS

4
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CESTY PØILÁKALY
STOVKY DIVÁKÙ

Ètvrtý kulturní výlet z
Prahy do Øevnic poøáda-
ný pod záštitou primáto-
ra hl. m. Prahy Pavla
Béma a starosty mìsta
Øevnic Miroslava Cvan-
cigera se konal 1. záøí
2007. Programem, ve
kterém vystoupilo šest
hudebních skupin, prová-
zel tradiènì senátor Jiøí
Oberfalzer. V rámci
doprovodného programu
probíhala na chodbì
Zámeèku výstava k 10.
výroèí stacionáøe CESTA
a na vedlejší scénì u
pošty vystoupila Témìø
divadelní spoleènost a
taneèní skupina Dancing
Crackers. Dìti mohly
využít šachovnice míst-
ního oddílu, horolezec-
kou stìnu nebo skákací
hrad. 

V rámci desetiletého výroèí stacionáøe pøipomínáme, že CESTA je
krátkodobá terapeutická komunita pro uživatele drog vìkové kategorie
15-18 let, která sídlí již od roku 1997 v Øevnicích. od 1.7.2003 je oddì-
lení CESTA v Sádecké ulici detašovaným pracovištìm diagnostického
ústavu v Dobøichovicích.

Oddìlení je uzavøeným pracovištìm s kapacitou 12 lùžek, které
poskytuje terapeutickou spolupráci mladistvým a mladým dospìlým
problémovým uživatelùm drog. Doba pobytu je 59 dnù, skupina je uza-
vøená, všichni klienti nastupují a odcházejí ve stejném termínu, osobní,
písemný i telefonický kontakt je omezen jen na nejbližší rodinné pøí-
slušníky. Klienti jsou umist´ováni na základì písemné dohody s rodièi
nebo jejich zákonnými zástupci v pøípadech pobytù dobrovolných,na
základì žádosti výchovného ústavu a doporuèení diagnostického ústavu
v pøípadech pobytù soudem naøízených. Bìhem pobytu je provedeno
komplexní zhodnocení pøíèin poruchy chování s návrhem dalšího postu-
pu a doporuèením pøípadné další vhodné terapie. Celkem prošlo v letech
1997 - 2005 programem Cesta 407 klientù, z toho jich pobyt dokonèilo
279.

Od zaèátku roku 2004 CESTA pod vedením MUDr. Ivana Platze rea-
lizuje projekt chránìného bydlení pro klienty, kteøí prošli základním
pobytem a u nichž jsou pøedpoklady, že v rámci pobytu budou navštì-
vovat školu nebo rekvalifikaèní kurs. Zatím tuto službu nabídli celkem
23 klientùm a program pokraèuje dále v roce 2007. Z uvedeného poètu
17 klientù odešlo domù a normálnì se zapojilo do další školní nebo pra-
covní èinnosti, u zbývajících, vesmìs u klientù výchovných ústavù pro-
dloužení pobytu žádoucí efekt nepøineslo. 

thr

Programem provázel senátor Jiøí Oberfalzer, diváky pozdravil
starosta  mìsta Miroslav Cvanciger

Tradiènì velký ohlas sklidila øevnická kapela ORKUS
foto 5x Tomáš Hromádka
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KLÍÈEK SLAVIL 10 LET
V sobotu 15. záøí slavil Klíèek 10 let od svého vzniku v Lesním diva-

dle. Pozval si Notièky, se kterými zaèínal, Modøenec, se kterým spolu-
pracuje teprve krátkou dobu i dospìlý soubor Praskavec. Diváci mohli
vidìt prùøez folklorními èísly, ale také muzikálové tance, se kterými Klí-
èek vystupuje na svých tradièních plesech. Nejvìtší obdiv sklidily tance
z My Fair Lady a z Pomády. Klíèku pøišel blahopøát i starosta, pan
Miroslav Cvanciger s houslemi. Po koncertu ještì zahrála muzika
Modøenec. Hosté tanèili a ochutnávali vybrané lahùdky z kuchynì Klíè-
kovských maminek. 

lich
foto Bohumil Køeèek

KONCERT V LESE
V nedìlním proslunìném odpoledni se 16. záøí v Lesním divadle sešli

milovníci vážné hudby, aby si poslechli koncert Kvarteta Giovanni,
které prezentuje repertoár smyècového kvarteta ve spojení s lesním
rohem. Zážitek to byl povznášející a do svých domovù jsme se
rozcházeli v tak dobré pohodì, že jsme museli ovlivnit i náladu obyva-
telstva jako celku.

VS

DIVNÁ ZRZKA ZAKONÈILA LETNÍ
SEZÓNU ØEVNICKÝCH OCHOTNÍKÙ

Dvìma fotografiemi se vracíme k úspìšné autorské komedii Michae-
ly Šmerglové na motivy nekoneèných televizních seriálù 5+1 divná
Zrzka, jejíž reprízy jsme v záøí mohli vidìt v Lesním divadle. 

foto http://www.divnazrzka.wz.cz/

GALERIE OTEVØELA
V DOMEÈKU

Po uzávìrce tohoto
èísla - v úterý 25. záøí
otevøela Tereza Bartáko-
vá svoji galerii Salon No1
v nových prostorách prv-
ního patra Modrého
domeèku na Námìstí
Krále Jiøího z Podìbrad.
První výstavou, která
potrvá až do 25. listopadu
jsou fotografie Ivana
Englicha na téma
SEMAFOR.

Výstavu zaha-
joval za velkého zájmu øevnických obèanù svými neopakova-
telnými písnièkami a humorem pan Jiøí Suchý. Úèastníci verni-
sáže si navíc mohli prohlédnout celý objekt domeèku a s pøed-
stihem ochutnat výteènou kávu v místní kavárnì.

thr

6
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MODRÝ DOMEÈEK SLAVNOSTNÌ OTEVØELI
STAROSTA, HEJTMAN, SENÁTOR A POSLANEC

Slavnostní otevøení Modrého domeèku na Námìstí Krále Jiøího z
Podìbrad se konalo 14. záøí za pøítomnosti starosty mìsta Øevnic
Miroslava Cvancigera, hejtmana Støedoèeského kraje Petra Bendla,
senátora Jiøího Oberfalzera a poslance Poslanecké snìmovny Parlamen-
tu Èeské republiky Aleše Rádla. Pøítomno bylo i mnoho dalších poz-
vaných hostù. Ke slavnosti se vracíme nìkolika fotografiemi a
pøipomínáme, že Modrý domeèek vybudovalo OS Náruè díky finanèním
pøíspìvkùm ze strukturálních fondù Evropské unie, Ministerstva pro
místní rozvoj Èeské republiky, nadací a nadaèních fondù a velkého
množství individuálních dárcù a díky podpoøe mìsta Øevnice.

V Modrém domeèku OS Náruè vytvoøilo pracovní místa pro naše
spoluobèany, kteøí z dùvodù zdravotního znevýhodnìní obtížnì získáva-
jí pracovní uplatnìní.

Modrý domeèek od 1. øíjna 2007 nabízí posezení v kavárnì, veøejný
pøístup k internetu, služby kopírovacího centra a žehlírny. Návštìvníci
se mohou tìšit na kulturní poøady, výtvarné dílny, výstavy zaèínajících
umìlcù a besedy.

thr, foto OS Náruè
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Tyršova ulice
pøed 100 lety

Na kolorované pohlednici Øev-
nic odeslané z Øevnic do Prahy
18. 11. 1904 vidíme 4 vily ve
støední èásti dnešní Tyršovy ulice.
Jde zleva o domy èp. 210, 170,
208 a 209, pro které byla kolem
roku 1900 tato ulice vybudována.
Nejstarší stavbou je vila èp. 170,
kterou postavili v letech 1899 -
1900 manželé Winklerovi, o nichž
jsem se zmínil v Ruchu è. 2 z roku

2006. Vilu èp. 210 vystavìl Anto-
nín Picka v letech 1903 - 1904 a
dlouhá léta v ní bydlel profesor
MUDr. Václav Kafka, pøednosta
dìtské chirurgické kliniky v
Praze. Tato vila je dnes výraznì
pøestavìna a nemá s pùvodní
podobou vily žádnou souvislost.
Vilu èp. 209 vystavìl Antonín
Dvoøáèek z Prahy - Vinohrad v
roce 1904 a vilu èp. 208 Jan Burda
v letech 1903 - 1904. O posled-
ních dvou vilách jsem se zmiòoval
v Ruchu è. 5 v letošním roce.  Kö

ØEVNICE NA STARÝCH POHLEDNICÍCH - 46 

UKRAJINSKÉ GYMNÁZIUM
V ØEVNICÍCH

Málokteré mìsto našeho významu se mùže pochlubit tím, že v nìm
existovalo gymnázium. V Øevnicích to bylo Ukrajinské reformní gym-
názium, které zde pobývalo 10 let - od øíjna 1927 do øíjna 1937.

Vznik ukrajinských škol v ÈSR souvisí se složitou situací obèanù
Ukrajiny po první svìtové válce.. Již od roku 1919 pøicházeli do
èeských zemí pøedstavitelé ukrajinské vojenské a politické emigrace se
svými rodinami. V Èechách našli své útoèištì a doufali, že se budou
moci vrátit na svou rodnou Ukrajinu. S pomocí ès. státu byly u nás pro
mládež zakládány ukrajinské školy. Jednou z nich bylo i Ukrajinské
gymnázium, které v Praze zahájilo svou èinnost v roce 1925. Jeho exis-
tence byla v roce 1926 schválena i ès. ministerstvem školství. Gymnáz-
ium pùsobilo pùvod-
nì v pražské Neru-
dovì ulici. Z dùvodù
prostorových a
finanèních se hledalo
jiné místo. Není
znám dùvod, proè se
gymnázium v roce
1927 pøestìhovalo do
Øevnic. Snad to sou-
visí s tím, že v dol-
ním povodí Ber-
ounky žilo poèátkem
dvacátých let mnoho
ukrajinských obyva-
tel, kteøí zde
nacházeli levnìjší
bydlení než v Praze.

V Øevnicích škola
nedisponovala vlast-
ní budovou,
vyuèování probíhalo
v èeské škole v
odpoledních hod-
inách. Gymnazisté
bydleli v pronájmu v
øevnických vilách.
Gymnázium mìlo
své vlastní pedagogy.
Èeštinu však vyuèo-
val pedagog èeský,
napø. øeditel zdejší
mìšt´anské školy Karel Cvak.

Dùležitá byla i mimoškolní èinnost. Studenti aktivnì pìstovali rùzné
druhy sportù - kopanou, házenou, turistiku. Mìli i skautskou organizaci,
svùj vlastní ukrajinský oddíl Sokola a vydávali vlastní èasopisy. 

Maturitu na gymnáziu v Øevnicích postupnì složilo 116 studentù.
Øada z nich potom pokraèovala ve studiu na vysokých školách. Nìkteøí
absolventi zaujali významné místo v kulturním životì svého národa.
Významnou osobností je malíøka a ilustrátorka Halyna Mazepová,
studijní kolegynì Jiøího Trnky. Po roce 1945 odcestovala do jihoamer-
ické Venezuely.

Snaha umístit studenty pod jednu støechu a pøiblížit je k Praze vedla
na podzim 1937 k pøestìhování gymnázia do Modøan. I po jeho odchodu
zùstala v našem mìstì øada Ukrajincù. Mnozí z nich se po roce 1945
odstìhovali dále na západ.

I když z historického hlediska je desetileté pùsobení ukrajinského
gymnázia v našem mìstì jen krátkou epizodou, chceme si je i dnes po
letech takto pøipomenout. Na obrázku je maturitní tablo ukrajinských
studentù a uèitelù z roku 1934.

Kö

ZMIZELÉ ØEVNICE
Našli jste doma pøi úklidu staré (tøeba i amatérské) fotografie dnes již

neexistujích øevnických zákoutí, míst  a budov? Ozvìte se nám!  RRR
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LATA BRANDISOVÁ

Jediná ženská vítìzka Velké Pardubické 
Ke zmínce o Marii Latì Brandi-

sové, dosud jediné ženské vítìzce
Velké pardubické z roku 1937, mì
vedou dva dùvody. Zaprvé v polo-
vinì øíjna uplyne 70 let od jejího
slavného vítìzství a zadruhé Bran-
disová mìla dlouhá léta úzké vzta-
hy k našemu mìstu.

Marie Brandisová se narodila v
roce 1895 spolu se svým dvojèe-
tem Kristinou do šlechtické rodiny
Brandisových. Když jí byly dva
roky, rodina se pøestìhovala do
Øitky u Mníšku pod Brdy, kde
matka dostala vìnem malé panství. Dìvèe bylo pokøtìno Marie Imma-
culata (neposkvrnìná), pozdìji jí øíkali zkrácenì jen Lata. Od dìtství
vášnivì holdovala jízdì na koních. V roce 1917 navštívila svého bra-
trance Radslava Kinského v Chlumci nad Cidlinou. Jeho rodina byla po
staletí proslulá chovem koní a vyrùstali v ní též skvìlí jezdci. Zkušený
znalec dostihového sportu Radslav Kinský užasl nad výkony Laty a
nabídl jí možnost jezdit konì jeho chovu v dostizích steeple chase.

Velkou pardubickou jela Lata jako první žena poprvé v roce 1927, a
to až po souhlasu respektovaného Jockey Clubu. V prvním svém závo-
dì dojela mezi muži pátá. O 10 let pozdìji, v polovinì øíjna 1937, dostal
tento nejtìžší dostih kontinentu ještì politický podtext. Hitlerovo
Nìmecko usilovalo o rozbití naší republiky a k tomu mu byl dle vyjá-
døení Hitlera „každý prostøedek dobrý“. Aby v závodì zvítìzili, poslali
Nìmci do Pardubic svou jezdeckou elitu. Šlo tedy o mnohem víc než o
vítìzství v prestižním závodì koní. Lata s konìm Norma mìla hájit svou
povìst, barvy stáje Kinských a s ostatními èeskými jezdci i prestiž Èes-
koslovenska. Brandisová se svou žlutou klisnou Normou dobyly mimo-
øádnì dùležitého prvenství: Zvítìzil kùò domácího chovu s domácím
jezdcem a ještì k tomu ženou. Rok 1937 byl posledním pøed válkou, kdy
se Velká pardubická jela.

Marie Brandisová jezdila pøed válkou èasto do Øevnic, kde se pøáte-
lila s rodinami JUDr. Ladislava Šourka, øeditele pražského Radiožurná-
lu, který bydlel ve vile èp. 75, a JUDr. Karla Musila (èp. 317). S nimi
mìla v Øevnicích pronajatou lesní a polní honitbu. Sama byla výbornou
støelkyní. Musilovi mìli u svého domu stáje pro jezdecké konì a ty tré-
novali v blízké jízdárnì naproti vodojemu Na Výšinách. Brandisová zde
konì èasto cvièila.

S ohledem na její pùvod se dlouhá léta o Brandisové nemluvilo. Po
únoru 1948 rodinu stihla konfiskace majetku a Lata, která se nikdy
neprovdala, se musela i se
svými sourozenci vystìhovat
do chaty v nedalekém Bojo-
vì. Tam žila léta v zapome-
nutí. Teprve v roce 1979 si
Latu odvezl synovec Ernst,
syn Kristiny, do Štýrska, kde
roku 1981 zemøela. Tam je i
pochována, aèkoliv rodina
Brandisových má na Øitce
hrobku.

V letošním roce se jede
Velká pardubická steeple
chase 14. øíjna postosedm-
nácté.

Kö
foto internet a archiv thr

KULATÁ VÝROÈÍ 

Èeský èervený køíž v Øevnicích (1937 - 2007)
Místní skupina byla v Øevnicích založena v roce 1937 v rámci tehde-

jšího Èeskoslovenského èerveného køíže. Hlavním úkolem v té dobì
bylo proškolit ženy v poskytování první pomoci s ohledem na hrozící
váleèný konflikt. V dobì okupace byla místní skupina ÈsÈK v roce
1941 rozpuštìna a její jmìní zabaveno. Po válce byla místní skupina
znovu ustavena. Její èlenky se opìt školily v poskytování první pomoci
a zdravotnì zajišt´ovaly spolu s praktickými lékaøi mìsta øadu spoleèen-
ských akcí.

Je zajímavé, že èlenkou øevnické skupiny Èerveného køíže byla ses-
tra J. Stejnková, která se v roce 1919 spolu s Alicí Masarykovou
podílela na založení ÈsÈK ve vzniklém Èeskoslovensku.

V roce 2006 mìla místní skupina ÈÈK v Øevnicích 140 èlenù a
pøedsedkyní byla paní Helena Navrátilová. Èlenská základna v posled-
ních letech stárne a bylo by úèelné ji omladit.

Kö

Sdružení majitelù domù a vil (založeno 1907)
Tento spolek vznikl v Øevnicích pøed 100 lety. Dal si za úkol pod-

porovat rozvoj Øevnic jak po stránce vzhledu a úpravy mìsta, tak i po
stránce kulturní. Jeho èleny byli jak obèané øevniètí, napø. Josef Suchý,
majitel hotelu Suchý u nádraží (dnes hotel Grand, døíve též Berounka),
tak i majitelé øevnických nemovitostí z Prahy. Prvním pøedsedou
sdružení se stal stavitel Jan Seifert. Sdružení finanènì i organizaènì
podporovalo výstavbu øevnických ulic a námìstí. Zasloužilo se o úpravu
a narovnání ulice „Na sádkách“, dnešní Sádecké ulice, která usnadnila
dostupnost oblasti mìsta pod lesem. Koncem tøicátých let 20. století
spolek splynul s Okrašlovacím spolkem v Øevnicích.

Kö

Jaroslav Vrchlický pøed 100 lety v Øevnicích
Pøesnì pøed sto lety pobýval v Øevnicích u Sadíl-

kù v èp. 26 na Námìstí Krále Jiøího z Podìbrad
známý básník a pøekladatel Jaroslav Vrchlický.
O jeho pobytu nejsou zatím známy žádné podrob-
nosti, snad se nìjaké informace podaøí dohledat v
osobní pozùstalosti. 

Pražskou pracovnu Jaroslava Vrchlického si
mùžete prohlédnout ve Starých Hradech u Libánì,
kde je vystavena v rámci expozice Literárního archi-
vu Památníku národního písemnictví.             thr

10

KULTURNÍ PØEHLED - ØÍJEN

1.10. Zahájení provozu Modrého domeèku
øíjen Salon No1 - Výstava Ivana Englicha
10.10. 19,30 Salon No1 - Setkání s osobnostmi
15. 10. 10,00 Kavárna Modrého domeèku -Setkání seniorù
21. 10. 18,00 Sál Zámeèku - Recitál Sylvie Krobové

Prodejní místa RUCHU
Øevnice

Cukrárna Corso, Quelle, Jedno-
ta, Trafika u Jednoty, Spotøební
družstvo Jelínek, Trafika Holý,

Drogerie Holý, Trafika
na nádraží, MìKS Øevnice.

Lety
supermarket ESO.
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Z KULTURY

Recitál Sylvie Krobové
Sylvie je absolventkou oboru operní zpìv

na Státní konzervatoøi Praha. Díky rodinné-
mu „zatížení“ se od dìtství pohybuje v
umìleckém svìtì, zpoèátku hlavnì v tom
undergroundovém. Byla platnou èlenkou
divadelního spolku svého otce Andreje
Kroba „Na tahu“, který jako jediný insceno-
val v osmdesátých letech hry Václava
Havla. Se spolkem svého muže Jiøího Bilba
Reidingera, kterého jsme mohli v Øevnicích
vidìt v rámci festivalu Blues v lese, se rea-
lizuje jako hereèka a procestovala znaènou
èást Evropy.

Až po roce 2000 vyšla na veøejnost se svou vlastní tvorbou a zpívá
své šansony a balady za vlastního doprovodu (akordeon, klavír).

U vydavatelství Black Point Music vydala loni CD Stín v hudební
režii Vojtìcha Havla. Stala se také Objevem roku mezi písnièkáøi.

Ti, kteøí ji v srpnu slyšeli na vernisáži Øevnického fotosalónu, vìdí,
proè chtìjí slyšet její zpìv znova. Vy ostatní neváhejte a pøijïte taky.
Recitál se koná v nedìli 21.10. od 18 hodin v Sále Zámeèku.           VS

Petra Janù a Michal Prokop v Galerii No1
Vzpomínat na své pùsobení v Semaforu a o své cestì životem budou

hovoøit v rámci Setkání s osobnostmi zpìváci Petra Janù a Michal
Prokop v Galerii No1 10. øíjna od 19,30 hod. thr

Setkání seniorù
Po letní pøestávce se znovu vracíme k oblíbeným setkáním seniorù.

Tentokrát se uskuteèní v novì otevøeném Modrém domeèku na námìstí
v pondìlí 15. øíjna v 10 hodin dopoledne. Zájemci si po skonèení mohou
prohlédnout právì probíhající výstavu fotografií Ivana Englicha
v Galerii No1v prvním patøe. VS

Z OKOLÍ
* První prohlídka zámku Svinaøe v sobotu 6. øíjna 2007. Majitel

zámku Jiøí Nosek návštìvníky poprvé provede stále ještì rekonstruova-
nou unikátní rezidencí drobné venkovské šlechty. Zámek byl v období
komunismu totálnì vybydlen a zdevastován - postupnì z nìj vzniká kul-
turní a spoleèenské centrum podbrdského kraje. 

Program: 15.00 Tango band - dixielandová kapela, 15.30 Prohlídka
zámku, 16.00 Kejklíø a iluzionista Petr Theimer, 16.30 Prohlídka
zámku, 17.00 Tøehusk - písnièky ze staré Prahy, 17.30 Prohlídka zámku,
18.00 Páni, to bude jízda! - lehce lechtivá komedie z období první
republiky - hrají Jan Rosák, Pavla Švédová, Hedvika Hájková, Karel
Král a Jiøí Cicvárek, 19.30 Rangers - Plavci - slavná country kapela
uvede své nejznámìjší hity, 21.00 Noèní prohlídka zámku.

A také: Výstava fotografií zámku, setkání s Èerným mužem - duchem
svinaøského zámku, pivo, limo, pálenka, klobásy, koláèe… V pøípadì
nepøíznì poèasí se program bude odbývat pøímo v objektu zámku. Akce
se koná pod záštitou hejtmana Støedoèeského kraje ing. Petra Bendla,
senátora Jiøího Oberfalzera a za finanèního pøispìní Støedoèeského
kraje.                                    MF

* V Galerii Holandského domu v Berounì vystavuje do 13. 10. Vìra
Maèková. Výstava má název Krajinou motýlích køídel. V Regionálním
muzeu v Jílovém u Prahy probíhá do 14. 10. výstava ilustrací a grafik
Jana Mageta.     VS

Pøed témìø osmitisícovým davem návštìvníkù rockového open air
festivalu Berounské letorosty, jsme pøevzali šek v hodnotì 110 000,- Kè.
Peníze použijeme na provoz sociální firmy Modrý domeèek. Velké
podìkování patøí senátorovi Jiøímu Oberfalzerovi za dlouholetou pod-
poru a pøízeò, kterou vìnuje obèanskému sdružení Náruè.

OS Náruè

STALO SE V LÉTÌ 

aneb o èem jsme nepsali, ale pøesto zaznamenali
* 13. èervna poøádala TJ Sokol Øevnice tradièní Bìh lesem, který byl

zakonèen táborákem.
* V èasopisu Èeského svazu bojovníkù za svobodu Národní

osvobození jsme si pøeèetli o úspìchù žákù øevnické základní školy v
odbojáøské soutìži. Škoda, že zdejší škola nemá zájem svoji èinnost
prezentovat na stránkách mìstského èasopisu. 

* Chovatelské potøeby od zaèátku èervna mùžeme nakupovat v
nových prostorách bývalé prodejny textilu Verona. V dobì hezkého
poèasí pøed vchodem zákazníky vítají papoušci ve velkých klecích.  

* V termínu od 9.- do 22. èervence probíhala na železnièní trati mezi
Radotínem a Dobøichovicemi výluka. Nìkolik spojù bylo zcela zrušeno.

* Pøi dixielandovém odpoledni a o nìkolik týdnù pozdìji pøi Cestách
vedle hudby zaujal také stánek firmy Znovín Znojmo nabízející ochut-
návku a prodej více než dvaceti druhù vín.

* Na konci srpna byla vymalována hlavní chodba v Zámeèku.
*  Øev Øevnice si získal své renomé mezi podobnými akcemi hned

prvním roèníkem. Program Øevu je tradiènì založen na pøedstavení
špièkových kapel domácí rockové scény, v pøípadì nìkterých úèinku-
jících s výraznými žánrovými pøesahy. 11. roèník pøichystal na konci
srpna skvìlý a pestrý program. Gipsy.cz pøedstavil svùj romano hip-hop.
Po Michael's Uncle vystoupil na místní podium Radim Hladík s kapelou
Blue Effect. Vystoupila také úèastnice Superstar Bára Zemanová, Unit-
ed Flavour, a kapela Tleskaè. Finále festivalu obstaral Xavier Baumaxa,
slovenští Horkýže Slíže a Divokej Bill. 

* Lesní slavnosti divadla byly zahájeny starostou mìsta Miroslavem
Cvancigerem pøed vyprodaným hledištìm, které se tìšilo na Hamleta.
Pøedstavení Èinoherního klubu „Sex noci svatojánské“, které se mìlo
hrát v Lesním divadle následující den 30. srpna, bylo zrušeno pro úraz
pøedstavitele hlavní role Vladimíra Javorského. Místo pøedstavení se v
divadle promítal záznam „Revizora“ Dejvického divadla.

* Jazykové kurzy jsou letos ochuzeny o nabídku výuky italského
jazyka. Lektorka Kvìta Carrarretová se vrací do Itálie. Pøejeme jí radost
a pohodu v dalším životì!

* Bìhem léta vstoupilo v Lesním divadle do života nìkolik novo-
manželských párù. Svatba v pøírodì je stále populárnìjší. 

* 24 letá podezøelá barmanka pøestala 12. záøí pøed pùlnocí obsluho-
vat hosty v baru  a odešla domù. Místo za barem tak po ní zùstalo prázd-
né, rovnìž tak v trezoru a v kase. Majitelku provozovny tak pøipravila o
40 tisíc korun. Pøípad zpronevìry šetøí policisté z Obvodního oddìlení
Øevnice. thr
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SPOLEÈENSKÁ RUBRIKA
* 13. srpna oslavil 90. narozeniny

PhMr. Václav Vašák. V øadì gratu-
lantù nechybìl starosta Miroslav
Cvanciger a duchovní správce
øevnické farnosti P. Robert Hanaèík. 

PhMr. Václav Vašák vystudoval
Pøírodovìdeckou fakultu UK, obor far-
macie. V dobì druhé svìtové války byl
totálnì nasazen v Auern-Sachsenu, po
válce krátce pùsobil v lékárnì v Liber-
ci, a dlouhá léta byl lékárníkem v Hos-
tomicích pod Brdy.                       thr

* 7. záøí se dožil 98 let Václav Kounovský. Jubilantovi, který je jed-
ním z nejstarších obèanù Øevnic, popøál k významnému životnímu
výroèí za mìsto místostarosta Václav Zdráhal. Václav Kounovský se za
pøání i drobný dar na oplátku odvdìèil velmi zajímavým vyprávìním o
své práci za druhé svìtové války v Belgii. thr

Z DOPISÙ

„Liduška“
Se zaèátkem školního roku dceøi opìt zaèala škola. A navíc se stala i

žaèkou ZUŠ, která zde má dlouhou tradici i díky bývalé paní øeditelce
Janì Klimtové.

Již slavnostní zahájení výuky panem starostou a novou paní øeditelk-
ou MgA. Ivanou Junkovou za pøítomnosti dìtí, rodièù i vyuèujících mile
pøekvapilo.

Výuku ve škole nemohu hodnotit, k tomu nemám kompetence, ale co
mohu posoudit, to je nové zázemí pro dìti a rodièe. A to je výborné.
Èekající rodiè nebo babièka, která jde vyzvednout dítì, si mùže posedìt
ve 2. patøe Zámeèku, obèerstvit se kávou nebo èajem. Tento „azyl“
najde uplatnìní hlavnì v podzimních a zimních mìsících, kdy èekání
venku není možné.

Pøeji „lidušce“, její nové paní øeditelce i ostatním vyuèujícím talento-
vané a hodné dìti, spokojené rodièe a výsledky, kterými se budou všich-
ni pyšnit.

Bohumila Drechslerová

K informaci o veøejném osvìtlení
V 8. èísle Ruchu byl zveøejnìn èlánek z jednání mìstské rady o

údržbì veøejného osvìtlení. Informace uvedené v èlánku jsou vytrženy
z kontextu a podány zpùsobem, který poškozuje povìst naší firmy.
Chceme proto informovat o skuteèném stavu vìcí.

Firma Elektroštika, s.r.o je dodavatelem elektroenergetických staveb

pro PRE a ÈEZ na území Hl. m. Prahy  a Støedoèeského kraje. Máme
pøes 40 zamìstnancù a veškeré strojní vybavení pro zemní a montážní
práce. Naší pracovní náplní je stavba trafostanic, elektrických sítí
vysokého i nízkého napìtí a stavba a údržba veøejného osvìtlení.

Údržbu osvìtlení mìsta Øevnice provádìla do roku 2004  Technická
správa mìsta Øevnice ve spolupráci se soukromou firmou. Výsledky
však  nebyly uspokojivé pro dlouhé termíny oprav a zanedbávání údrž-
by (napø. neopravované poruchy zemních kabelù apod.), v dùsledku
toho  osvìtlení  znaènì chátralo a vedlo to ke zvýšenému výskytu
poruch. K péèi o investièní majetek je nutno poznamenat, že veøejné
osvìtlení mìsta bylo vybudováno pøevážnì po r. 1960 a jeho stáøí je již
bezmála 50 let. Jeho odhadovaná hodnota je cca 16 milionù. Pøedpoklá-
daná životnost veøejného osvìtlení je 40 rokù. Z toho vyplývá, že pokud
chceme zaøízení udržet ve stejném technickém stavu, je nutno do nìj
kromì bìžné údržby každoroènì investovat. 

Na jaøe  roku 2004 jsme mìstu Øevnice nabídli nový systém údržby
veøejného osvìtlení formou pronájmu, který pøi stejných nákladech
zajišt´uje rychlý a kvalitní  servis, pøípadnì i další rozšíøení sítì   veøe-
jného osvìtlení . Tento systém  s úspìchem praktikujeme  v dalších šesti
obcích  okresu Praha západ, používá ho i Hl. mìsto Praha a další obce
ÈR. 

Již bìhem vypsaného výbìrového øízení se Technická správa mìsta
pokusila zmanipulovat jeho výsledek ve prospìch jiné soukromé firmy.
Po odvolání byl výsledek výbìrového øízení pøešetøen a opraven,
následnì jsme uzavøeli na podzim r.2004 smlouvu o údržbì veøejného
osvìtlení. Již od této doby se datuje velmi obtížná spolupráce s
vedoucím pracovníkem TS.

Ve  smlouvì jsme se zavázali, že bìhem prvních dvou rokù  vložíme
do obnovy osvìtlení 300 000 Kè za pøedpokladu trvání smlouvy po
dobu 5 let. Tato èástka byla vynaložena takto: 

1) 101 000,- Kè na výmìnu svítidel a zdrojù v ulici Na Stránce
2) 202 520,- Kè  na rekonstrukci 10 ks z celkových 11 ks rozvadìèù

- zapínacích bodù osvìtlení mìsta.
Zástupci mìsta provedené investice vzali na vìdomí a odsouhlasili.

Informace ve zmínìném èlánku však vyznívá, jako bychom mìstu tyto
peníze ukradli. 

Vedoucí TS nám pøesto svévolnì  a opakovanì zadržoval proplácení
faktur, ze kterých mimo údržby platíme i spotøebu elektrické energie za
veøejné osvìtlení, jejíž platbu si nemùžeme dovolit opozdit. Dodavatel
by dodávku energie pro veøejné osvìtlení okamžitì zastavil. Od roku
2005 vedeme o této neuspokojivé situaci bezvýsledná jednání se zás-
tupci mìsta a TS. Neustále jsme vyzýváni k dokladování již doložených
vìcí. Ústní dohody a sliby nejsou ochotni potvrdit jakýmkoliv písem-
ným záznamem. Z tìchto dùvodù nejsme nadále ochotni a ani
nemùžeme provozovat veøejné osvìtlení bezpeènì a  v kvalitì dle našich
pøedstav.  

Ing. Ludvík Štika, jednatel firmy Elektroštika, s.r.o.

VYSTØIŽENO
Jak Avaøi útoèili na knìžnu Libuši

V lesích nad Øevnicemi jste si mohli minulý týden (10. -
16.9.2007 - pozn. Ruchu) pøipadat jako ve snu. Na místì, kde
èlovìk za normálních okolností oèekává maximálnì houby,

totiž mohl z nièeho nic narazit na avarského bojovníka chystajícího se
na útok na bájnou knìžnu Libuši. A navíc i nervóznì pobíhajícího asi-
stenta s mobilním telefonem u ucha, maskérku s øasenkou a kosmetic-
kými kapesníèky a nakonec øadu karavanù, mobilní generátor, jídelnu
pod stanem a auto plné historických kostýmù. Pod taktovkou losange-
leského režiséra Constantina Wernera tu vznikala jedna ze scén Koruny
Vyšehradu, koprodukèního historického dramatu inspirovaného povìstí
o knìžnì Libuši a Pøemyslu Oráèovi. 

MF Dnes 18.9.2007, Vojta Efler
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NÁRODNÍ
HÁZENÁ

Stará garda
V sobotu 25.8. pøed otevøením

ligových soutìží se na
házenkáøském høišti sešla družst-
va starých gard Staré Hutì a
Øevnic. Na poslední chvíli svou
úèast odvolalo družstvo Ždírce, a
tak naši borci museli postavit dvì
družstva, aby se mohlo hrát turna-
jovì. I pøesto, že mìli naši muži v
turnaji poèetní pøevahu, putovní
pohár nakonec získala garda Staré
Huti, jejímuž  kapitánovi Frantovi
Peškovi pøedal pohár osobnì
starosta Øevnic Miroslav Cvan-
ciger, který pøevzal nad turnajem
záštitu.

Soutìže
NH ØEVNICE - BANÍK

MOST NH  18:18 (8:8)

Sestava a branky: Zelený, Jan-
dus - Leinweber, Smrèka, Parkán-
Zavadil 9, Smetana 4, Bìlohlávek
3, Hartmann 2, Dlouhý, Sviták
(nezasáhl do hry).

TJ PLZEÒ-ÚJEZD - NH
ØEVNICE  18:18 (11:9)

Sestava a branky: Jandus,
Jelínek- Leinweber, Knajfl, Smrè-
ka, Parkán- Erhart 5, Dlouhý 4,
Zavadil 3, Smetana 3, Bìlohlávek
2, Hartmann 1. 

V druhém zápasu se øevnické
mužstvo utkalo se záložním
týmem loòského mistra ligy.
Soupeø splnil temná oèekávání a
vypomohl si i reprezentaèním
útoèníkem.

NH ØEVNICE - SOKOL
NEZVÌSTICE  21:21 (11:9)

Sestava a branky: Zelený, Jan-
dus - Leinweber, Knajfl, Parkán-
Bìlohlávek 8, Zavadil 6, Knýbel
5, Erhart 1, Hartmann 1, Dlouhý.

Po zkušenostech z minulého
roèníku, kdy Nezvìstice do svého
týmu více prosazovaly doroste-
necké mistry z roku 2005, družst-
vo oèekávalo gólovou pøestøelku.
A skuteènì mu dlouho trvalo se od
hostí støelecky odpoutat. Zmìna
nastala na zaèátku druhého
poloèasu, kdy Øevnice vedly
16:11. To ale na bojovného ducha
soupeøe nestaèilo a po nìkolika
chybách hosté srovnali krok a
dokonce mohli vzít oba body. 

NH ØEVNICE - SOKOL
EJPOVICE  18:16 (10:9)

Sestava a branky: Zelený, Jan-
dus- Leinweber, Knajfl, Parkán,
Hartmann- Zavadil 8, Sviták 6,
Hartmann 3, Bìlohlávek 1, Erhart,
Dlouhý.

Do sezóny vstoupila i další
družstva bojující v oblastním pøe-
boru. Mladší žáci a žaèky bojovali
proti žaèkám Èakovic stejnì jako
muži B (tedy ti bojovali taky proti
mužùm Èakovic). Svùj zápas
vyhráli pouze ml. žáci.           FZ

SOKOL
Po prázdninách zveme všechny

opìt do tìlocvièny Jednotlivé
složky zahájí svoji èinnost v tìch-
to dnech:

Zdravotní tìlocvik - pondìlí od
19 hod. od 10.9.

Aerobik - pondìlí od 20 hod.
(Dita)  od 10.9.

Aerobik - ètvrtek  od 20 hod.
(Míša) od 20.9.

Cvièení s gymbaly - støeda od
19.15 hod. od 19.9.

Muži - úterý a pátek od 20. hod.
od 18.9. 

Rodièe a dìti - støeda od 16.
hod. od 19.9.

Pøedškolní dìti - pondìlí od 16.
hod. od 10.9.

Mladší žákynì - pondìlí od 17.
hod. od 17.9.

Volejbal-kadeti- støeda, pátek,
nedìle od 16.9.

Volejbal - kadetky, úterý,
ètvrtek, nedìle od 23.9.

Volejbal - pøípravka - úterý
od 17. hod. od 25.9.

Na zahájení dalších aktivit,
které pro vás TJ Sokol Øevnice
pøipravil, vás vèas upozorníme ve
vývìskách a místním tisku.  

Výbor Sokola
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POMNÍKY, RÁMY, DESKY, NÁHROBNÍ KAMENY
Z PØÍRODNÍHO KAMENE - VÝPRODEJ SKLADOVÝCH

ZÁSOB ZA VELMI NÍZKÉ CENY VÁM NABÍZÍ FIRMA

URNOVÝ HROB ŽULA OD 9 000 Kè bez DPH
JEDNOHROB ŽULA OD 19.000 Kè bez DPH
DVOJHROB ŽULA OD 29 000,- Kè bez DPH

DÁLE NABÍZÍME VEŠKERÉ OPRAVY A REPASE HROBÙ,
NÁVRHY, ZAMÌØENÍ S DOPORUÈENÍM A NEZÁVAZNÉ
ROZPOÈTY. PO TEL. DOMLUVÌ I MIMO PRACOVNÍ
DOBU VÈETNÌ SOBOT A NEDÌLÍ.     

PROVOZOVNA:

U Strašnického krematoria
Vinohradská 2509, 100 00 Praha 10

Tel./fax: 274 778 389
Mobil: 602 321 762, 602 379 162

E-mail: firma@kamenictvi-cervenec.cz
www.kamenictvi-cervenec.cz

Po 8,00 - 17,30 Út-Èt 8,00 - 16,30  Pá 8,00 - 15,30 

MALÝ OZNAMOVATEL

Hledám osobu, která by se mnou 1x týdnì zopakovala francouzskou
konverzaci. Øevnice a okolí. Èas, místo a cena dohodou. Tel. 739 610 772.

Mladá rodina hledá ke koupi dùm se zahradou k rekonstrukci nebo
stavební parcelu v Øevnicích. Telefon: 602 447 685.

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.

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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CENA 5 KÈ

ZPRAVODAJ MÌSTA ØEVNIC

Galerie No1 zahajuje v nových prostorách
výstavou fotografií Ivana Englicha

SEMAFOR
a Jiøí Suchý v Øevnicích 



Ruch  10/200714

P
la

ce
ná

 in
ze

rc
e



Ruch  10/2007 15
P

la
ce

ná
 in

ze
rc

e

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.

MÌSTO
DOBØICHOVICE

pøijme 
úøedníka na stavební úøad

Mìsto Dobøichovice pøijme do pracovního pomìru
pracovnici nebo pracovníka pro stavební úøad.
Hlavní souèástí pracovní náplnì je vedení
stavebních, územních a kolaudaèních øízení
pro správní celek Dobøichovice, Karlík a Všenory
a práce s územním plánem. Pracovištìm je
Mìstský úøad Dobøichovice.
Podrobnosti a kvalifikaèní pøedpoklady naleznete
na úøední desce mìsta Dobøichovice, na interneto-
vých stránkách www.dobrichovice.cz, èi pøímo
u tajemníka Mìstského úøadu Dobøichovice
Ing. Hampla na tel. 257712182. Lhùta pro podání
pøihlášky: do 31. øíjna 2007.

Pøedpokládaný termín nástupu: 
Listopad 2007
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TENIS

S Berlínem hrajeme nepøetržitì již 30 let
Pozoruhodná akce èekala tenisty LTC Øevnice na pøelomu srpna a

záøí. Ve dnech 31. srpna až 2. záøí jela skupina našich hráèù a hráèek
(celkem 13 úèastníkù) do Berlína sehrát již potøicáté vzájemné tenisové
støetnutí s tenisty berlínského klubu SV Berlin - Friedrichstadt. Tato
utkání se hrají nepøetržitì každý rok již od roku 1978, a to tak, že jeden
rok hrají nìmeètí tenisté v Øevnicích a další rok naši v Berlínì.

S ohledem na kulaté výroèí mìlo letošní setkání v Berlínì mimoøádný
rámec. Kromì pilného hraní ètyøher na 4 dvorcích s umìlým povrchem
bylo v sobotu 1. záøí veèer v klubovnì hostitelù vzpomenuto význam-
ného jubilea celé této naší akce. Øevniètí tenisté pøivezli do Berlína
krásný - pøes 30 cm vysoký - pohár z broušeného skla od firmy Rückl z
Nižboru s vyrytým názvem obou klubù a tøicítkou mezi dvìma tenisový-
mi raketami. Zároveò jsme pøivezli album s výsledky a fotografiemi,
které jsou dokumenty minulých støetnutí. Prezident berlínského klubu
pan Peter Spinola v projevu ocenil oboustrannou mnohaletou vytrvalost
hráèù a pozitivnì zhodnotil naše tøicet let trvající vzájemné pøátelské
vztahy. Zmínil se, že jen dva úèastníci absolvovali všechna utkání - z
øevnické strany dr. J. König a z nìmecké strany pan Horst Burzlaff. Dr.
König a Ing. Jiøí Lebeda dostali od hostitelù písemné uznání za organi-
zaci našich støetnutí.

V nedìli 2. záøí navštívila celá naše skupina v organizované prohlídce
novì rekonstruovaný Berlínský dóm, protestantský barokní chrám s
krásným interiérem a druhou nejvìtší kryptou v Evropì.

Snad stojí za zmínku, že dnes již vede z Prahy do Berlína dálnice,
která cestu z Øevnic do Berlína výraznì zkracuje a usnadòuje.

Na obrázku je spoleèná fotografie všech úèastníkù pøed klubovnou
berlínských tenistù.

Kö

FOTBAL
Velká Dobrá - Øevnice A 0:1
Branka: Bezpalec. Již ètvrté vítìzné utkání v øadì.

Øevnice B - Mníšek B 1:0
Branka: Sviták. V 6. minutì vylouèen Tlášek.

Øevnice A - Milín 2:1
Branky: Rosenkrantz, Bezpalec.

Hvìzdnice B - Øevnice B 5:3
Branky: Strejèek, Pitauer, Škvor.

Velvary - Øevnice 0:2
Branky: Jùna, Rosenkrantz.

Øevnice B - Dobøichovice 4:2
Branky: Strejèek, Viterna, Koštialik, Sládek.

Øevnice A - Hradišt´ko 3:0
Branky: Bezpalec, Lhota, Socha. Brankáø Zuska chytil ve druhém

poloèase penaltu.

Mìchenice - Øevnice B 4:1
Branka: Koštialik.

Slaný - Øevnice A 3:3
Poloèas 2:1. Branky: Kalivoda, Bezpalec a Jùna.

Èernošice B - Øevnice B 2:6
Branky: Vintera 3, Pitauer, Kraus a Majer.

ŠTF

Na øevnickém trávníku lze vidìt parádní kopanou.

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




