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Nový jízdní øád vlakù uvnitø èísla!

Prožijete adventní èas s kulturními akcemi?
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Z RADY
MÌSTA

EKOS
Rada mìsta uložila jednatelùm

spoleènosti EKOS Øevnice, spol.
s r.o. pøipravit neprodlenì doku-
mentaci pro podání žádosti o
dotaci a pokud bude spoleènosti
EKOS Øevnice, spol. s r.o. pøidì-
lena dotace ve výši 82%, zajistit
instalaci kogeneraèní jednotky
podle projektu. V pøípadì, že
dotace nebude pøiznána  nebo
bude pøiznána v menší výši, Rada
mìsta se k otázce instalace koge-
neraèní jednotky ještì vrátí. Rada
mìsta dále jednatelùm uložila
vypracovat podnikatelský zámìr
spoleènosti s popisem všech akti-
vit a jejich ekonomického rozbo-
ru, personálním zajištìním tìchto
aktivit s organizaèní strukturou
spoleènosti, èasovým návrhem
zahájení jednotlivých aktivit a
ekonomickými vztahy mezi spo-
leèností EKOS Øevnice, spol. s
r.o. a mìstem Øevnice.

Povodòová komise
Rada mìsta schválila rozšíøení

povodòové komise mìsta o npor.
Bc. Michala Kozáka jako zástup-
ce Policie ÈR OOP Øevnice.

(z Rady mìsta 8.10.2007)

Pøíspìvek organizacím
pracujících s mládeží
Z rozpoètu mìsta byla na pøís-

pìvky organizacím pracujících s
mládeží rozdìlena èástka
400.100,- Kè. Kritériem pro roz-
dìlení byl poèet dìtí v organizaci,
která má sídlo v Øevnicích, dìti
jsou hlášeny k pobytu v Øevni-
cích a nejsou starší 15 let. Rada
mìsta schválila pøidìlení finanè-
ního pøíspìvku organizacím pra-
cujících s mládeží podle tabulky:

Svaz vodákù  ÈR Neptun klub
Øevnice (26 dìtí) - 31 600,- Kè,
Šachový klub Øevnice (17 dìtí)
20 700,- Kè, Národní házená Øev-
nice (51 dìtí) - 62 000,- Kè, SK
Slavoj Øevnice (37 dìtí) 45 000,-
Kè,  Notièky dìtská lidová muzi-
ka (16 dìtí) 19 500,- Kè, Folklór-
ní soubor Klíèek (23 dìtí) 28
000,- Kè, Junák - svaz skautù a
skautek (21 dìtí) 25 500,- Kè, TJ
Sokol Øevnice(86 dìtí) 104 600,-
Kè, LTC Øevnice  tenisový klub
(38 dìtí) 46 200,- Kè, DTJ Øevni-

ce (14 dìtí)  17 000,- Kè, celkem
329 dìtí - 400 100,- Kè.

Motivaèní program
Rada mìsta schvaluje motivaè-

ní program pro management spo-
leènosti EKOS Øevnice, spol.
s r.o. k zajištìní hospodáøského
výsledku roku 2007 vèetnì oddlu-
žení spoleènosti ve vztahu
k úvìru Èeské spoøitelny a.s.
a Oberbank AG, a k zajištìní
ukonèení skládkování.

Tùnì
Pøedseda Komise pro životní

prostøedí MVDr. Zdenìk Valeš
informoval o ekologických aktivi-
tách, na které lze získat až 100 %
dotaci z Evropských fondù. Navr-
huje zachránit oblast Tùní jako
význaèný krajinný prvek a vypra-
covat projekt na jejich revitaliza-
ci, spoèívající v jejich  vyèištìní a
prohloubení. Jednalo by se o plo-
chu cca 2,4 ha, pøièemž mìsto
vlastní cca tøetinu plochy. Ostatní
plocha je ve vlastnictví 37 vlastní-
kù. Rada mìsta bere informaci
MVDr. Valeše na vìdomí a do 30
dnù projedná materiál o revitali-
zaci oblasti Tùnì.

ZUŠ
Øeditelka Základní umìlecké

školy MgA. Ivana Junková sezná-
mila radní se souèasnou situací
v ZUŠ. Inventáø školy byl dopl-
nìn o chybìjící poèítaè s pøipoje-
ním k internetu, v souèasné dobì
se dokonèuje tvorba webových
stránek školy.

Nábor dìtí byl úspìšný, celkem
se pøihlásilo 275 dìtí. Uèební
obory byly rozšíøeny o fotografii
a poèítaèovou grafiku a o obor
moderní tanec.

Úspora energií 
Rada mìsta ukládá Hospodáø-

skému odboru vypracovat návrh
úsporných opatøení na úsporu
energií (plyn, elektøina) v budo-
vách v majetku mìsta (Zámeèek,
Základní škola, Mateøská škola,
Mìstský úøad).

Rozpoèet pro rok 2008
Návrh rozpoètu byl vypracován

podle návrhu vedoucích jednotli-
vých støedisek.

Rada mìsta ukládá tajemníkovi
zajistit u vedoucího Hospodáøské-
ho odboru vypracování návrhu

rozpoètu mìsta pro rok 2008,
který bude vycházet ze skuteè-
ných pøíjmù a nákladù v mìsících
leden až záøí  a odhadu zbytku
roku 2007 v termínu do
25.10.2007.  Rozpoètem musí být
pøednostnì zajištìno financování
územního plánu a spoluúèast
mìsta na dotaèních titulech.

Zmìna ÚP
Podle § 24 zákona èíslo

183/2006 Sb., stavební zákon, je
poøizovatelem územnì plánovací
dokumentace obecní úøad, který
v souladu s tímto zákonem a
zvláštními právními pøedpisy
vykonává územnì plánovací èin-
nost úøedníkem splòujícím kvali-
fikaèní požadavky pro výkon
územnì plánovací èinnosti. Tuto
podmínku splòuje Mìstský úøad
Èernošice, odbor územního plá-
nování a stavebního øádu.

Rada mìsta na svém jednání
5.3.2007 schválila za poøizovatele
Zmìny èíslo 2 územního plánu
sídelního útvaru Øevnice Mìstský
úøad Èernošice, odbor územního
plánování a stavebního øádu,
který do dnešního dne v proble-
matice Zmìny èíslo 2 Územního
plánu sídelního útvaru Øevnice
nic nevykonal.

Aby se urychlily práce na
Zmìnì èíslo 2 Územního plánu,
vidí rada mìsta jako správné øeše-
ní poøízení Zmìny èíslo 2 Územ-
ního plánu sídelního útvaru Øev-
nice rozdìlit do dvou krokù:

a) Ing. arch. Petr Starèeviè
bude vykonávat pouze projekto-
vou (zpracovatelskou) èást zmìny
územního plánu

b) poøizovatelskou agendu
bude vykonávat na základì man-
dátní smlouvy s mìstem fyzická
osoba s potøebným oprávnìním, a
tím se mìsto Øevnice stane poøi-
zovatelem; mìsto Èernošice pøe-
stane v poøizování zmìny úz.
plánu figurovat jako poøizovatel.

Rada mìsta schvaluje zmìnu
„Smlouvy o zpracování zmìny
èíslo 2 Územního plánu sídelního
útvaru Øevnice a poskytnutí tech-
nické pomoci pøi jejím poøizová-
ní“ s Ing. arch. Petrem Starèevi-
èem  a novou „Smlouvu mandátní
k zajištìní poøízení  Zmìny è. 2
Územního plánu obce Øevnice“
s Ing. Renatou Perglerovou.

Komunikace Na Vrážce
Krajský úøad Støedoèeského

kraje, Odbor regionálního rozvoje

2

SLOVO
STAROSTY

Vážení obèa-
né, vážení ète-
náøi našeho
zpravodaje,
rok 2007 se
nachýlil ke
svému závìru,
který bývá
vìtšinou pracovnì velmi hek-
tický.
Chceme pøed svátky dostát svým
pracovním závazkùm beze
zbytku, abychom mohli do
nového roku vstoupit s èistým
stolem.
Rovnìž v našem mìstì se
dokonèují nìkteré investièní
akce. Usilovnì se pracuje na
celkové rekonstrukci první èásti
Selecké ulice, kde bylo nutné
provést ještì propojení nového
vodovodního øadu a pøípojek ke
všem pøilehlým nemovitostem.
Rovnìž se dokonèují práce na
kanalizaci v Lesním divadle,
souèasnì bude položena
splašková kanalizace v ulicích
Moklinská a Divadelní. Letošní
zima pøišle nezvykle brzy, tak
snad nám dovolí dokonèit tyto
investièní akce v domluveném
termínu do 15. prosince.
Do finále jsme dospìli také s
rekonstrukcí sochy sv. Jana
Nepomuka, která je umístìna
pøed branou  ke kostelu. Nyní je
zde umístìna vìrná kopie pùvod-
ního originálu, který stojí po
celkové rekonstrukci ve výk-
lenku u oltáøe øevnického
kostela.
Na jaøe pøíštího roku, na svátek
Jana Nepomuka, bychom chtìli
provést slavnostní vysvìcení
nové sochy a vydat pamìtní list,
ve kterém by byla krátce shrnuta
provedená práce na celé rekon-
strukci.
Jako již tradiènì probìhnou v
Øevnicích 15. prosince Vánoèní
trhy na námìstí Krále Jiøího z
Podìbrad. Srdeènì Vás všechny
na nì zvu, budete si moci zde
koupit malé vánoèní dárky,
obèerstvit se a poslechnout kul-
turní program. 
Pøeji Vám všem krásné prožití
vánoèních svátkù a hodnì zdraví
a spokojenosti v roce 2008.

Miroslav Cvanciger

Fotografie na titulní stranì:
Archiv Notièek



projednal dopravnì územní studii
„II/115 a lI/116 údolím Beroun-
ky“, kterou zpracoval Ing. Ivan
Kòourek. 

Studie ovìøila nìkolik variant
øešení a Krajský úøad a obì obce
(Zadní Tøebaò a Øevnice) se shod-
ly na výbìru varianty „C“ pro
další územní ochranu. 

Vzhledem ke komplikovaným
územním podmínkám - pøechod
høbetu Vrážky a prudkého svahu k
Berounce, témìø souvislá zástav-
ba rekreaèními a obytnými objek-
ty, pøechod elektrifikované želez-
nièní trati a zvýšená hodnota kra-
jinného rázu bylo zvoleno øešení s
pøechodem údolí Berounky v
menší výšce, než byla navržena v
územním plánu Øevnic a které
zároveò odstraòuje kolize s objek-
ty s obytnou a rekreaèní funkcí
vyvolané trasou navrženou v
územním plánu Zadní Tøebanì. S
využitím tunelu umožòuje napojit
obì pøedmostí na stávající silnièní
sít.  

Pøemostìní Berounky není v
souèasné dobì pøipravováno k
realizaci, ale je navrženo k územ-
ní ochranì jako èlánek komuni-
kaèního skeletu silnic regionální-
ho významu v Pražské støedoèes-
ké aglomeraci. 

Rada mìsta ukládá starostovi za
pomoci Ing. arch. Petra Starèevièe
a ve spolupráci se starostou Zadní
Tøebanì koordinovat a sledovat
další postup ve vìci Dopravnì
územní studie II/115 + II/116 údo-
lím Berounky a event. zmìn
územnìplánovací dokumentace.

Z Rady mìsta 22.10.2007

Zøízení jednosmìrky
v  ulici Moklinská

Hospodáøský odbor Mìstského
úøadu Øevnice navrhuje po
dokonèení asfaltového povrchu v
Moklinské ulici  zøídit jednosmìr-
ku v  Moklinské ulici ve smìru od
Mníšecké ulice k Masarykovì
ulici. 

Dùvodem je   potøeba zvýšení
bezpeènosti  provozu v této oblas-
ti. Výjezd na Mníšeckou ulici z
Moklinské ulice je totiž strmý a v
nepøehledné zatáèce.

Rada mìsta zøízení jednosmìr-
ky v  Moklinské ulici ve smìru od
Mníšecké ulice k Masarykovì
ulici schvaluje a ukládá tajemní-
kovi zaslat žádost s pøíslušnými
podklady na odbor dopravy Mìst-
ského úøadu Èernošice.

Pronájem pískovny 
Mìsto má v úmyslu v krátkém

èasovém úseku provést zavezení
staré pískovny v oblasti Za Vodou
inertním materiálem. Za tím úèe-
lem byl zpracován Provozní øád
skládky, který byl zaslán Krajské-
mu úøadu Støedoèeského kraje ke
schválení. 

Hospodáøský odbor Mìstského
úøadu Øevnice navrhuje prona-
jmout pískovnu ke smluvnímu
zavážení spoleènosti Ekos Øevni-
ce, spol. s r.o., která požadované
oprávnìní a dokumentaci vlastní.
Získané finanèní prostøedky lze
použít na opravu Moøinské ulice,
pøípadnì ulic okolních.

Rada mìsta schvaluje zámìr
pronajmout pozemky spoleènosti
Ekos Øevnice, spol. s r.o.

Komunální odpad
Mìstský úøad Øevnice požádal

spoleènosti A.S.A, RUMPOLD-P
s.r.o., REMONDIS s.r.o., EKOS
Øevnice, spol. s r.o. a Komunální
služby Hoøovice o nabídku na
komplexní nakládání s komunál-
ním odpadem ve mìstì. 

Ze spoleèností, které nabídku
zaslaly, Rada mìsta schvaluje jako
provozovatele nakládání s komu-
nálním odpadem ve mìstì spoleè-
nost Ekos Øevnice, spol. s r.o.
Rada mìsta ukládá tajemníkovi
zajistit ukonèení  svážení odpadu
spoleèností REMONDIS s.r.o. k
30.11.2007.

Veøejná sbírka
Rada mìsta schvaluje prodlou-

žení sbírky na opravu hrobky
architekta Eduarda Sochora na
mìstském høbitovì do 31. prosin-
ce 2008.

Pøíspìvek na èinnost
TRANS HOSPITAL
Øeditel TRANS HOSPITAL

Boøek Bulíèek žádá o finanèní
pøíspìvek na zajištìní èinnosti
Záchranné služby TRANS
HOSPITAL jako nestátního zdra-
votnického zaøízení poskytující
pøednemocnièní neodkladnou péèi
- zdravotnickou záchrannou služ-
bu a lékaøskou službu první
pomoci.

Rada mìsta schvaluje udìlení
finanèního pøíspìvku na zajištìní
èinnosti Záchranné službì
TRANS HOSPITAL ve výši
30.000,- Kè.

Z Rady mìsta 5.11.2007
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MÌSTSKÝ ÚØAD ØEVNICE
nám. Krále Jiøího z Podìbrad 74, 252 30 Øevnice, tel.: 257 720 157, IÈ 241 636

èj. 1913/2007

VEØEJNÁ VYHLÁŠKA

Mìstský úøad Øevnice, pøíslušný k poøizování Zmìny è. 2 územního plánu obce
podle §6 odst. (2) zákona è. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním øádu
(dále jen "stavební zákon")  v platném znìní oznamuje v souladu s §48 stavební-
ho zákona

veøejné projednání konceptu Zmìny è. 2
Územního plánu sídelního útvaru Øevnice

Veøejné projednání konceptu Zmìny è. 2 Územního plánu sídelního útvaru Øevni-
ce s odborným výkladem se bude konat v zasedací místnosti Mìstského úøadu
Øevnice ve II. patøe dne

12. 12. 2007 v 17:00 hod. 

Koncept Zmìny è. 2 Územního plánu sídelního útvaru Øevnice je vystaven k veøej-
nému nahlédnutí u poøizovatele v kanceláøi Mìstského úøadu Øevnice, tel. 257 720
151 nebo u zpracovatele, tj. u Architektonické kanceláøe KOLPRON, s. r. o., Janáè-
kovo nábøeží 57, 150 00 Praha 5, tel 251 612 549, office@kolpron.cz

v termínu od 12. 11. 2007 do 30. 12. 2007 (vèetnì)

Tímto projednání oznamujeme dotèeným orgánùm, Krajskému úøadu Støedoèes-
kého kraje a sousedním obcím. 
Dotèené orgány vyzýváme, aby svá stanoviska uplatnily nejpozdìji do 15 dnù ode
dne veøejného projednání. Ve stejné lhùtì mohou sousední obce uplatnit své pøi-
pomínky z hlediska navazujících území a o svých pøipomínkách informují v této
lhùtì Krajský úøad Støedoèeského kraje. K pozdìji uplatnìným stanoviskùm a pøi-
pomínkám se nepøihlíží.
Do 30 dnù ode dne veøejného projednání sdìlí stanovisko Krajský úøad Støedo-
èeského kraje. 
Do 15 dnù ode dne veøejného projednání mùže každý uplatnit své pøipomínky. Ve
stejné lhùtì mohou vlastníci pozemkù a staveb dotèených návrhem veøejnì pro-
spìšných staveb, veøejnì prospìšných opatøení a zastavitelných ploch uplatnit své
námitky. 

K stanoviskùm, pøipomínkám a námitkám uplatnìným po výše uvedených
lhùtách se nepøihlíží.

Stanoviska, pøipomínky a námitky zasílejte písemnì na adresu poøizovatele: 
Mìstský úøad Øevnice, nám. Krále Jiøího z Podìbrad 74, 252 30 Øevnice

Miroslav Cvanciger
starosta 

Vyvìšeno dne: 12. 11. 2007                                                          

Starosta mìsta Øevnice oznamuje 
vyhlášení výbìrového øízení na funkci
tajemníka Mìstského úøadu Øevnice
Podrobnosti získáte na www.revnice.cz

nebo dotazem na tel. 603 508 806.

Omezení provozu
V rámci rekonstrukce povrchu Husovy ulice (úsek od Selecké ke
Komenského) a s ní spojenou rekonstrukcí vodovodního øadu ve
stejném úseku dojde k napojování nového vodovodu v køižovat-
ce ulic Husova - Komenského - U Prodejny. Na nìkolik dní se
tím omezí prùjezdnost pøíjezdové komunikace k Nákupnímu
støedisku pana Noska. Prùjezd zde v omezeném profilu zùstane
zachován! 
Práce zaènou ve 47.týdnu, po dokonèení vodovodu budou výko-
py ihned zahrnuty a køižovatka bude opatøena provizorním štìr-
kovým povrchem. Ve  49. týdnu bude položen definitivní živièný
povrch.

MìÚ Øevnice



Ruch  12/2007

MATEØSKÁ ŠKOLA
Pøes nepøízeò poèasí se na „svatomartinské“ školkové brigádì sešli

ochotní rodièe, kteøí spoleènì pøipravili velkou zahradu na zimu. Do
úklidu se zapojili všichni zamìstnanci mateøské školy. Listí je shrabané,
domeèky a lavièky uklizené. Èisté záclony visí na èerstvì umytých
oknech, která èekají na zimní výzdobu. Dìkujeme všem za pomoc a
ochotu.

Již  první týden v listopadu jsme pozvali maminky a babièky na
návštìvu do tøídy Sluníèek.

Spoleènì s dìtmi vyrábìly ozdoby z vizovického tìsta, kterými si
nazdobíme vánoèní stromek.  „Návštìvì“ dìti pøed  odchodem zazpíva-
ly, zatancovaly a zahrály divadlo. Dìti ve tøídì Sovièek za vydatné
pomoci paní Nebøenské zdobily trièka potiskem. Na obyèejných bavl-
nìných trièkách se objevili koníci, pejsci, sovièky podle pøání dìtí, nesly
si je domù krásná a zcela nová. Ve tøídì Motýlkù se dìti ve spolupráci s
paní Sklenkovou uèily tiskat bramborovými tiskátky. Ještì je èeká peèe-
ní a zdobení vánoèních perníèkù s paní Kostlánovou a zkušená paní
Lacigová pomùže s vizovickým peèivem. Ta s dìtmi a paní uèitelkou ve
své minikeramické dílnì vyrobila nádherné „podzimní duchy“ a ježky.

Poslední listopadový den navštívíme výstavu betlémù v Karlštejnì a
než se nadìjeme, zaène první adventní nedìle. Potìšíme rodièe tradièní-
mi vánoèními besídkami. Nezapomínáme na seniory v penzionu, aby-
chom návštìvou a vystoupením pøispìli k vánoèní náladì. Pøejeme všem
lidem, dìtem a pøátelùm, pokojné, vlídné a milé Vánoce.

At´ všem svítí novoroèní hvìzda co nejjasnìji a pøináší úsmìv na tváøi
po celý rok!

Jana Èerná

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Lampionový prùvod
Domluvili jsme se s paní uèitelkou, že si

udìláme oslavu svátku Halloween. A to ve
ètvrtek 1. 11.

Sami jsme si vyrobili papírový lampi-
ón.Pracovali jsme na nìm 4 hodiny. Ve
ètvrtek jsme se sešli i se 3. B v 17 hodin v
jejich tøídì. Tam jsme si povídali o vzniku
svátku Halloween a také proè se støídají
roèní doby. Pak jsme si po skupinách
zapalovali u paní uèitelky ze 3. A lampió-
ny. Pak jsme vyrazili. Po cestì jsme plnili
rùzné úkoly. 

Rozchod jsme dostali u nákupního støediska. 3. B ještì pokraèovala
kousek dál. Do prùvodu jsme mohli vzít i rodièe nebo sourozence. Prù-
vod se nám vydaøil a velmi líbil.

Žáci 3. A a 3. B, paní uèitelky Martina Košt´álová a Petra Flemrová

Krátce ze školy
* Škola má nové internetové stránky ladìné do modré barvy. Najdete

je na http://www.zsrevnice.cz/.
* Školní plavci obsadili 2. místa v okresním pøeboru.
* Od 26.11. do 30.11. se konal ve škole pátý Týden otevøených dveøí,

rovnìž probíhal sbìr starého papíru.
* 28.11. pøihlášení žáci devátých tøíd absolvovali profitesty (vèetnì

pohovorù s rodièi) a zbývající žáci deváté tøídy a 5.B navštívili Muze-
um hlavního mìsta Prahy 

* 29.11. probìhla beseda k protidrogové prevenci v 6.A
Z internetových stránek školy zpracoval thr

CO NOVÉHO V ZUŠ? 
Vážení ètenáøi,
máme pro Vás zase nìjaké novinky a informace z naší školy. V mìsí-

ci øíjnu jsme se zúèastnili soutìže s podzimní tématikou a  ze všech prací
jsme vybrali pìt nejzajímavìjších. Jsou to práce Zuzany Pøívorové, Jiøí-
ho Mikuly, Adélky Jindrové a Terezky Melounové. Do užšího finále se
dostaly Terezka Melounová a Adélka Jindrová. Vybírat nebylo jednodu-
ché, nebot´ všechny práce byly více než zdaøilé. Malou výstavku mùže-
te vidìt na chodbách naší školy.

V minulém èísle Ruchu jsem Vás informovala o nových oborech,
které na naší ZUŠ vznikly.

V jednotlivých dalších èíslech Vám trochu pøiblížíme každý z nových
oborù. Dnes se seznamte s moderním tancem.  

Pohybová výchova - Moderní tanec
Zamìøení èinnosti kroužku: Hodiny mají takovou stavbu, aby mohly

být vnímány žákem jako plynulý a provázaný celek. Jen tak se mùže
hodina promìnit v komplexní zážitek - citový, tìlesný i rozumový, který
motivuje žáka k dalšímu pokraèováni v práci na sobì.

Každá hodina zaèíná naladìním a pøípravou žáka na dìní, které bude
následovat. Dále pokraèujeme prùpravnou èástí, kde se procvièují jed-
notlivé partie tìla. Pracuje se na zvyšování tìlesné kondice - posilování,
streèink.

Hlavní èástí je intenzivní práce na jednotlivých pohybových  princi-
pech èi na problémech, kterým studenti nerozumí. Následuje improvi-
zace s použitím všech poznatkù získaných v hodinì. Závìr hodiny je
vìnován zklidnìní.

V hodinách se používá náèiní  - míèe, kruhy, stužky, šátky, švihadla
atd. Práce s pomùckami rozvíjí motorické schopnosti dítìte, koordinaci
a prostorové vnímání. Souèástí hodiny jsou také hudební hry, ty se tìší
velké oblibì. Pøibližují dìtem hudbu jako živý a bohatý svìt. Dìti hudbu
vnímají bezprostøednì a  reagují na ni ve spojení s pohybem,  vzájem-
nými vztahy a hrou (kroužek je také vhodný pro dìti a dospìlé, kteøí
mají zdravotní problémy jako je napø. bolest zad, skolióza, astma a atd.)

Výuku vede Anna Vinterová. Kontaktovat ji mùžete na  tel. 608 579
453, e-mail annavinterova@centrum.cz

Další informace máte možnost získat pøímo v ZUŠ Øevnice, Mníšec-
ká 29, nebo na tel. 257 720 922 nebo na emailové adrese
zus.rev@seznam.cz.

Plánované koncerty a setkání

MIKULÁŠSKÉ A ANDÌLSKÉ ÈERTÌNÍ 
Ve  støedu 5. 12. 07 od 16 hodin v sále zámeèku.

PRVNÍ ADVENTNÍ KONCERT
Vystoupí literárnì dramatické a taneèní oddìlení. Pod vedením peda-

gogù I. Tamchyny, D. Renertové a A. Vinterové s klavírním doprovo-
dem F. Tvrzského. Ve støedu 12. 12. 07 od 17 hodin v sále Zámeèku.

Iva Junková

VYSTØIŽENO

Desetiletý chlapec pøišel pøi napadení o zuby
V pátek, v devìt hodin dopoledne, volali policisté ze služebny v

Øevnicích na Praze - západ na operaèní støedisko záchranáøù v Jesenici.
Na jejich policejní stanici bylo potøeba ošetøit desetiletého chlapce po
napadení ve škole.

„Operátorky na místo vyslaly soukromou záchrannou službu Trans
Hospital z Øevnic. Chlapec utrpìl otøes mozku a mìl vyražené zuby,“
øekla Nina Šeblová ze støedoèeské záchranné služby. 

Po poskytnutí pøednemocnièní neodkladné péèe byl chlapec pøedán
na dìtský pøíjem do Fakultní nemocnice v Motole v Praze.

Zdroj: Katastrofy.com, 10.11.2007
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Z MÌSTSKÉ KNIHOVNY
Vážení a milí ètenáøi ,
blíží se konec roku - Vánoce. V prosinci si budu ještì vybírat dovole-

nou. Knihovna bude zavøená 10. - 13.12. a pak mezi svátky - 27. a
31.12. Chtìla bych Vám popøát krásné Vánoce a všechno nejlepší do
nového roku 2008.  Rovnìž bych chtìla  podìkovat pøekladateli Janu
Flemrovi, který každou knihu, kterou pøeloží, vìnuje naší knihovnì. 

Dne 15.11. jsem se zúèastnila slavnostního otevøení rozšíøené a zmod-
ernizované knihovny v Dobøichovicích. Mají to tam teï  moc hezké. I
díky sponzorùm z øad místních obèanù. Ti se složili na vybavení dìt-
ského koutku. 

Když jsem nastupovala, bylo v evidenci naší knihovny 385 ètenáøù.
Teï jich je 820. Jsem ráda, že je Vás tolik, doufám, že Vám to ještì
dlouho vydrží a že se naše øady ještì rozšíøí. 

Do konce listopadu  probíhá  v naší knihovnì  soutìž pro dìti - malu-
jeme záložky do knih. Tak dìti malujte, vyhlášení nejkrásnìjších
záložek probìhne v lednu. 

Knihy nakoupené v listopadu
Dospìlí
Beletrie: King - Lisey a její pøíbìh, Byrnes - Tajemství chrámové hory,

Vondruška - Letopisy královské I. a II., Pearl - Síla srdce,  Palmer - Smrt
si poèká, Waltari - Egypt´an Sinuhet, Horváth - Tispras, Ludvíková - Až
budu velká, napíšu román, Hejkalová - Slepièí lásky, Reinerová -
Èekárny mého života, Denemarková - Peníze od Hitlera, Balabán -
Jsme tady, Zábranský - Slabost pro každou jinou pláž, Hùlová -
Umìlohmotný tøípokoj, Kundera - Nechovejte se tu jako doma, Kuèera
- Tajná kronika

Detektivka:  McBain - Koèka v botách, Christie - Koèka mezi holuby,
James - Plány a touhy, Deaver - Spící panna, Clark - Dìvèátka v mod-
rém, Cole - Procitnutí, Tursten - Porcelánový koník, Tremayne - Opat s
meèem, Gulik - Záhada èínského høebíku, Jackson - Absolutní strach, 

Romány pro ženy: Brown - Exkluzivnì, Snídanì v posteli
Nauèná: Šulc - Dva proti Øíši, Samel - Sedm Tibet´anek, Havelka -

Spor o smysl èeských dìjin, Peroutka - Mluví k vám Ferdinand Perout-
ka III.,Zenkl - Munkdorf, Hanzelka - S èeskoslovenskou vlajkou na Kil-
imandžáro, Luža - V Hitlerovì objetí, Kosatík - Ústnì více

Dìti
Dobrodružná: Moore - Kamenní strážci, Sage - Physikus, Blyton -

Tajemství tajného pokoje, Kuehnl- Správná parta, Stekla - Poklad
hrabìte Domanína, Kessel - Velká jezdecká soutìž

Ètení pro dívky: Bachner - Poník na výletì, Bryant - Prázdniny u
moøe, Brehme - Ètyønohý zachránce

Malé dìti: Provazníková - Heleme se !, Preuss - Nebojme se strašidel,
Uebe - Povídky o upírech, Maske - Kouzelnické pøíbìhy, Arold - Zamilo-
vané strašidlo

PV

POZVÁNKA NA OJEDINÌLÝ VÁNOÈNÍ
KONCERT V KINÌ ØEVNICE

Druhou adventní nedìli,
dne 9. prosince, od 18:00 se v
kinì Øevnice uskuteèní
vánoèní benefièní koncert, na
kterém vystoupí unikátní
pìvecký sbor Spektrum
z Prahy. 

Jedineènost tohoto sboru
spoèívá v tom, že jako jediný v
Èeské republice využívá, kromì
klasického sborového zpìvu,
techniku tzv. alikvotního zpìvu. Tato technika, mající svùj pùvod v
mimoevropských kulturách (zejména v Tibetu a u Mongolù), se vyz-
naèuje tím, že zpívající dokáže zazpívat dva tóny zároveò - základní a
harmonický (alikvotní). Napøíklad nìkteré dvojhlasé skladby tak
alikvotní sbor dovede obohatit o další dva hlasy harmonické. Vys-
toupení tedy slibuje pøíjemný a harmonický hudební zážitek, který Vám
zpestøí èas adventu. Pøedvánoèní atmosféru snad navodí i svaøené víno,
podávané v obèerstvení kina. 

Výtìžek z celé akce pùjde na podporu zimního provozu øevnického
kina. Vstupné pro dospìlé je 90 Kè a pro dìti 70 Kè. Vstupenky je
možno zakoupit až na místì èi v pøedprodeji v pokladnì kina pøed
promítáním filmù, v Mìstském kulturním støedisku Øevnice, v knihovnì
Dobøichovice a v knihovnì Lety. Více o sboru Spektrum naleznete na
www.alikvotnispektrum.cz. Na Vaši návštìvu se tìší sbor Spektrum a za
kino Øevnice poøadatel, obèanské sdružení Gong.                OS GONG
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V dobøichovické knihovnì mají dìtský koutek

KULTURNÍ PØEHLED
PROSINEC

2.12. 14,00 Modrý domeèek Èertìní
Výtvarná dílna pro dìti

3.12. Modrý domeèek Zahájení pøedvánoèní 
prodejní výstavy grafiky, 
keramiky, obrazù (Galerie 
Salon No1)

5.12. 16,00 Sál Zámeèku Mikulášské a andìlské 
èertìní (ZUŠ) 

5. 12. 17,00 Kino Mikulášský koncert 
s nadílkou - Notièky

7.12. 19,00 Modrý domeèek Modní pøehlídka Galerie
Salon No1

9.12. 18,00 Kino Benefièní koncert sboru 
SPEKTRUM

12.12. 17,00 Sál Zámeèku Adventní koncert ZUŠ
12.12. 19,00 Sál Zámeèku Koncert Kaprova kvarteta

Koncert se koná ke 130.
výroèí úmrtí houslisty Jana
Šedivého, rodáka z Hlásné
Tøebanì.

15.12. 9,00 Námìstí Vánoèní èas
Tradièní setkání spojené 
s nákupem vánoèního 
zboží.

16.12. 17,00 Sál Zámeèku Kolední hry vánoèní
Divadlo Excelsior

23. 12. 15,00 Sál Zámeèku Pohádkové odpoledne
Dvì pohádky Divadla
Kotrmelec, Èertùv švagr a 
O líné Blaženì Úèinkují:
Jiøí Trnka, Marie Šímová a
Josef Sádovský



Ruch  12/2007

NOTIÈKY
ZVOU

Spoleèný koncert
Hradišt´anu a Notièek
Nevšední hudební zážitek

v èase pøedvánoèním nabídne dìt-
ská lidová muzika. Na zámek
v Dobøíši si totiž jako hosta
velkého vánoèního koncertu naz-
vaného „Vinšujem Vám…“  poz-
vala slavnou cimbálovou muziku
Hradišt´an. 

Posluchaèi budou svìdky zají-
mavé konfrontace tradièní èeské
vánoèní koledy v podání Notièek
s nevšedním pojetím moravského
folkloru, jak jej prezentuje
Hradišt´an v èele se svým oso-
bitým primášem Jiøím Pavlicou.

Program zaène písnìmi advent-
ními, následovat budou písnì zpí-
vané u jeslièek. Vrcholem koncer-
tu pak budou spoleèné kolednické
písnì v úpravách Jiøího Pavlici a
Josefa Fialy.

Vánoèní koncert „Vinšujem
Vám...“ v podání Hradišt´anu a
Notièek se koná 18.12.2007
v 19.00 hodin v Zrcadlovém sále
zámku Dobøíš. Záštitu nad kon-
certem pøevzal hejtman Støe-
doèeského kraje Ing.Petr Bendl
a senátor Jiøí Oberfalzer.

Vstupné je 250,- Kè, prodej
vstupenek od 1.12.2007 na tel.è.
603 245 784 nebo na
lenka1kolarova@seznam.cz.

Notièky vìnují vánoèní
koncert Náruèi

Velmi napilno mají v prosinci
dìti z lidové muziky Notièky.
Absolvují pøes deset vánoèních
vystoupení a koncertù. Mezi nimi
poøádají také dvì vlastní akce -
Mikulášský koncert a Velký
vánoèní koncert.

5. prosince se v øevnickém kinì
již po deváté sejdou Notièky s
Mikulášem, èerty a andìly, aby
dìtem zahrály a poté rozdaly
mikulášskou nadílku. „Rodièe
pøinesou pro své dìti nadílku a
náš Mikuláš se svými pomocníky
jim ji za básnièku nebo písnièku
pøedá,“ øekla vedoucí muziky
Lenka Koláøová.

Vánoèní muzicírování Notièek
však vyvrcholí tìsnì pøed Štì-
drým dnem, 23.prosince, kdy
Notièky v kompletním obsazení
(tj. dnes 60 dìtí) vystoupí na
Velkém vánoèním koncertì

v øevnickém kostele Sv.Mauritia.
„Letošní koncert bude benefièní,
jeho výtìžek vìnujeme obèanské-
mu sdružení Náruè, které pomáhá
postiženým dìtem a dospìlým,“
doplnila Lenka Koláøová  a do-
dala, že mladí muzikanti tak chtìjí
vyjádøit alespoò symbolickou
podporu této organizaci a souèas-
nì zahájit tradici charitativních
koncertù.

Prodej benefièních vstupenek
v hodnotì 20 Kè - 500 Kè na tel.è.
603 245 784 nebo na
lenka1kolarova@seznam.cz.

Pavla Petrová

ADVENT
V DOMEÈKU

Modrý domeèek se stane
v prosinci v dobì vánoèního
shonu oázou klidu pro své
návštìvníky.   Pøijïte a ochutnejte
naši výbornou kávu èi nìkterý
speciální horký zimní nápoj a na
chvíli zapomeòte na ruch pøed-
cházející tìmto nejkrásnìjším
dnùm v roce. Zároveò Vám
nabízíme možnost rezervovat si
stùl pro adventní posezení s Vaši-
mi blízkými èi pøáteli vèetnì
pøípravy sladkého a slaného
obèerstvení dle domluvy na tel.
èísle 602 603 257.

Vánoèní èas je nároèný nejen
pro dospìlé, ale i pro dìti, a proto
jsme  pøipravili Mikulášskou výt-
varnou dílnu,  která se koná v
nedìli 2. prosince od 14 .00 do
17.00 hodin.

Dále si Vás dovolujeme pozvat
v sobotu 15.12. 2007 na již
tradièní vánoèní trh  spojený s
akcí „Koláèe pro Náruè“, kde si
mùžete koláèe zakoupit, popø. nás
podpoøit pøinesením vlastnoruènì
upeèeného koláèe. 

Tìšíme se na Vás.
OS Náruè

MÓDNÍ
PØEHLÍDKA

Galerie Salon No1 zve všechny
zájemce Módní pøehlídku ZIMA

2007-2008, která se bude konat
v pátek 7. prosince 2007 v 19
hodin v kavárnì Modrého
domeèku na Námìstí Krále Jiøího
z Podìbrad è. 3.

Svá díla pøedvedou Michaela
Bakotová, Tereza Bartáková,
Ivona Cibulková a Iva Fialová.
Aktuální kolekce kalhot, trièek a
novinky ze svìta punèoch pøedve-
dou dvì módní firmy.  

Pøehlídka je souèástí prodejní
výstavy grafiky, keramiky, obrazù
a šperkù, která probíhá od 3. pros-
ince 2007 v prostorách Galerie
Salon No1 (v prvním patøe
Modrého domeèku). 

TB

SV. JAN JE ZPÌT

Pozorný obèan jistì zazname-
nal, že osiøelé zákoutí pøed
areálem kostela bylo znovu
osídleno. Kopie sochy sv. Jana
Nepomuckého v celé své kráse a
pøekvapivé barevnosti opìt zdobí
a svìtec trpìlivì a s nadhledem
hledí na kolemjdoucí. Zatím ještì
nìjakou dobu ho bude krýt lešení,
protože nìkteré dokonèovací
práce musí být provedeny až na
místì. Svùj patronát snad zahájil
okamžitì, takže chrání Øevnice
nejen proti nebezpeèí vod, ale i
proti pomluvám. VS
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VÁNOÈNÍ STROMEÈEK
Asi tìžko bychom si dovedli pøedstavit Vánoce bez vánoèního

stromku. Stal se jejich neoddìlitelným symbolem. A pøece vánoèní
stromek není v našich zemích zdaleka tak starý zvyk, jak by se možná
mnohému z nás zdálo.

Je to teprve pùldruhého století, co se vánoèní stromek poprvé objevil
v Èechách. Pøedtím symbolizovaly Vánoce jak ve mìstì, tak na vesnici
betlémy s vyøezávanými figurkami. A velké betlémy, svìdèící o
øemeslné dovednosti, smyslu pro výtvarnost a krásu u našich pøedkù, ty
se dìdily z pokolení na pokolení. Ostatnì i ten náš øevnický betlém
umístìný v kostele má dlouholetou tradici.

Vánoèní stromek se v Praze objevil na Štìdrý den roku 1812 na
sváteèním stole tehdejšího øeditele Stavovského divadla Karla Liebicha.
V dobì, kdy ještì byl hercem koèovné spoleènosti, vidìl kdesi v
Nìmecku ozdobený vánoèní strom. Tam však znali jen stromeèek
papírový nebo vyøezávaný ze døeva, obvykle natøený na zeleno, který se
stavìl na štìdroveèerní stùl v bohatých rodinách. V libeòském letohrád-
ku na Stráži však tehdy stála na stole zelená jedlièka. Traduje se, že
Liebich našel pod stromeèkem dárek. Byly jím všechny smìnky, které
èasto podepisoval a kterými se znaènì zadlužil. Jeho pøátelé je údajnì
vykoupili zpátky od lichváøù, a tak Liebicha zachránili pøed bankrotem.
Druhý den se všude po Praze mluvilo o Liebichovì vánoèním stromku,
ale pøíští Vánoce na to už Pražané pomalu zapomnìli. 

Dlouhá léta se objevovala tato novinka v Praze poskrovnu, ještì když
v roce 1840 ozdobili v uèitelském domì v Celetné ulici podle
vídeòského vzoru veliký strom (pod kterým se také vybíralo na chudé
dìti), psalo se tam jako o nìèem mimoøádném.  Až teprve ve ètyøicátých
letech 19. století zaèal tento zvyk zakotvovat v mìšt´anských rodinách,
zatímco na venkovì se uchytil definitivnì až po první svìtové válce. 

Všechno, co dnes k Vánocùm zcela samozøejmì patøí, bylo tenkrát o
mnoho skromnìjší. Chudí lidé si dávat dárky nemohli, ale ani bohatí
nemìli ve zvyku nadìlovat pod stromeèek veliké dary. Dnes, kdy je Štì-
drý den hlavnì svátkem dìtí, se ani nechce vìøit, že mnohdy jediným
dárkem pro nì bývalo jen pár kouskù ovoce. Božena Nìmcová si na Štì-
drý den roku 1859 zapsala: „Nemìla jsem víc než pìt zlatých, které mi
poslala paní Palacká z Itálie, nemohla jsem na Štìdrý den dát svým
dìtem víc než po malém kousku ryby a jednom jablíèku.“

thr

ZVYKY A TRADICE,
VYZKOUŠÍTE JE?

Štìdrý veèer byl v minulosti spojen s mnoha zajímavými obøady,
které už asi odnesl èas.

Pøi jednom z nich se na stùl postavilo sedm hrneèkù otoèených dnem
nahoru. Každý nìco skrýval - prsten, svíèku, chléb, penízek, obrázek
dítìte a rùženec. Sedmý hrníèek zùstal prázdný. Kdo odkryl hrníèek s
prstýnkem, èekala ho svatba. Kdo se svíèkou, mìl se celý rok záøivì
usmívat, kdo s chlebem, ten mìl mít celý rok štìstí, kdo s penízkem, mìl
mít dostatek penìz, kdo s obrázkem dítìte, tomu se mìlo do roka
dìt´átko narodit, kdo s rùžencem, mìl se zaslíbit církvi. A kdo odkryl
prázdný, vypustil bídu, která se ho pak celý rok držela.

Rozkrajování jablek - každý èlen rodiny si vybere jedno jablko,
které rozkrojí napøíè. Pokud bude jádøinec èistý a ve tvaru hvìzdy, èeká
majitele v pøíštím roce zdraví a štìstí.

Oøechy - budoucnost se hádá z louskání vlašských oøechù. Mìly být
ètyøi. Pìkná jádra znamenají zdraví. Do skoøápky z rozlousknutých
oøechù se zasadí svíèièka a takto vytvoøené lodièky položí celá rodina
na hladinu v umyvadle. Pokud se lodièky drží u sebe, bude rodina
pohromadì. Èí lodièka zamíøí od ostatních, ten se vydá do svìta.

Lití olova - lití olova patøilo k nejstarším vánoèním zvykùm. Potøe-
bujeme k nìmu nádobu s vodou, dvì tyèky, starý klíè s velkým uchem,

lžíci, oheò a samozøejmì olovo. Na nádobu s vodou dáme dvì tyèky,
pøes nì položíme klíè. Nad plamenem roztavíme olovo a uchem klíèe
ukápneme do vody. Podle tvarù ve studené vodì hádáme, co nás èeká.

Házení pantoflem - svobodná dìvèata se postaví zády ke dveøím a
hodí za hlavu pantofel. Dopadne-li špièkou ke dveøím, èeká dívku svat-
ba a odchod z rodného domu.

Šupiny - nìkolik šupinek z vánoèního kapra v penìžence je zárukou,
že vás v pøíštím roce peníze nikdy docela neopustí.

thr

Pøi Vánoci dlouhé noci,
dlouho mùžem spát,

není slyšet vlaštovièek,
jen vítr foukat.

Zafoukej, vìtøíèku, z Dunaje,
at´ ta zima brzy roztaje,
at´ se mùžou zas oveèky

na obèinì pást.

Z Berounska

MÉNÌ ZNÁMÉ PRANOSTIKY

4. 12. Po svaté Baruši støez nosu i uší! Svatá Barborka vyhání døevo
ze dvorka.

6. 12. Svatý Mikuláš splachuje støechy.
30.12. Na Davida krále mrazy nenadálé.

red

NAROZENI 24. 12.

Také jste v dìtství litovali ty, kteøí se narodili na Štìdrý den, a byli
proto jistì nìjak ochuzeni? 

Pøinášíme pøehled nìkolika slavných se stejným datem narození: Wil-
liam Paterson, právník, signatáø ústavy Spojených státù z roku 1776
(1745), James Prescott Joule, fyzik (1818), Charles Hermitte, matematik
(1822), princezna Sissi, manželka Františka Josefa I. (1837), Howard
Hudges, letec, filmový režisér a producent, excentrik a bohatec (1905),
Jiøí Hanzelka, cestovatel (1920), Jan Stráský, ministr, premiér a turista
(1940), Jan Smolík, cyklista, vítìz Závodu míru (1942), Claude Brosset,
francouzský filmový herec (1943) Hamid Karzáí, prezident
Afghanistánu (1957). Poslednì jmenovaného není jistì tøeba litovat, ten
stejnì na Ježíška nevìøí.

red
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Žižkova ulice
pøed 75 lety

Oficiální pohlednice øevnické
Žižkovy ulice z poèátku tøicátých
let 20. století dokumentuje tehdej-
ší stav a podobu této ulice zhruba
od køižovatky s dnešní ulicí Hav-
líèkovou smìrem k Šibernému.

Na pravé stranì ulice je chodník
vpøedu lemovaný dvìma mladými
stromy. Ze tøí nejbližších domù je
nejstarší dùm vlevo èp. 236, který
postavil v roce 1908 Emanuel
Moravec. Dùm pozdìji postupnì
vlastnili notáø JUDr. Bohumil
Maisner, potomci øevnického
obvodního lékaøe MUDr. Tomáše
Koudelky a dlouholetý èlen øev-

nické letopisecké komise a bývalý
diplomat pan Vladimír Knap.
Dùm v popøedí vpravo èp. 431
postavil v roce 1926 Karel Janda,
železnièní zøízenec a od roku
1931 dlouholetý respektovaný sta-
rosta Øevnic. Jeho potomci obý-
vají dùm dodnes. Za ním stojí
dùm èp. 386, který postavili
v roce 1925 Jan a Jana Tomáško-
vi. I tento dùm patøí stále rodinì.

Nutno se zmínit, že všechny tøi
domy na pohlednici byly v prùbì-
hu let pøestavovány a upravovány,
takže jejich dnešní vzhled není
totožný s tím na obrázku. Proto
považuji i tuto pohlednici za his-
torický dokument.

Kö

ØEVNICE NA STARÝCH POHLEDNICÍCH - 48 

Je to témìø 100 let, co byla
dokonèena  stavba sokolovny
v Øevnicích. Její slavnostní
otevøení se konalo 1., 3., 5., 6. a
13.  èervence 1930. Dále se
zmíním o jednotlivých termínech
z prùbìhu oslav, z èehož jistì bude
patrné, jaký význam tehdy této
události pøikládala veøejnost,
všechny místní odbory, zástupci
obce, zájmové organizace a tehde-
jší  „celebrity“ obce a veøejného
života .

Oslavy byly zahájeny pøednáš-
kou vzdìlavatele jednoty dr. A.
Høebíka o dìjinách Sokola
øevnického od jeho vzniku v roce
1894. Pøednáška (1.a 3.7.) byla
provázena svìtelnými obrazy ze
života jednoty, ze zájezdù, sletù a
škol, ze života jednoty v èsl.
legiích.

5. èervence se konala slavnostní
Valná hromada, pøi které zazpíval
mužský pìvecký sbor Sokola
Smetanovo Vìno. Starosta jednoty
br. Karel Èerný, navrhovatel a
budovatel sokolovny, shrnul zají-

mavosti z výstavby budovy a
vytýèil úkoly jednoty do budouc-
na. Své nadšené projevy k
ukonèení výstavby pøednesli zás-
tupci všech místních odborù,
napø.spolek Komenský, Okrašlo-
vací spolek, dramatický kroužek,
Sbor dobrovolných hasièù, Jedno-
ta divadelních ochotníkù, spolek
Havlíèek, Dìlnická tìlocvièná jed-
nota, odbor Volné myšlenky a
mnozí další ,zejména zástupci
župy Jungmannovy i poboèky
Sokola Øevnice z Hlásné Tøebanì
a  Horního Litvínova. Plamennou
chválu za všechny úèastníky pøed-
nesl  dr. O. Herzl z dramatického
kroužku J. K.Tyla: „….budiž
Sokol nám všem spolkùm ostatním
záøným pøíkladem toho, že pevnou
vùlí, vytrvalostí a obìtavostí i
neochvìjnou svorností lze dojíti i
cílù nejvyšších. Mìjtež naše
ujištìní, že se upøímnì tìšíme z
velkého úspìchu a pøejeme vám z
celého srdce, aby v této krásné
nové budovì èacký duch sokolský i
nadále vládl k blahu vlastnímu i

drahého nám státu
è e s k o s l o v e n s k é h o !
Necht´ Sokol øevnický
dále roste,vzkvétá a
mohutní! Zdar !“

Pro osvìžení je nutno
dodat, že v budovì byly
dvì sborovny, místnosti
biografního odboru a
bytù pro sokolníka a
kinooperatéra, biograf s
540 sedadly a balkonem
pro 740 obèanù, s
jevištìm a prostorem
pro divadelní provoz a
orchestr, šatny a pok-

ladny, dále se zde nalézal i vedle-
jší tìlocvièný sál o rozmìrech 22 x
12 m, vše s ústøedním topením,
vodovodními rozvody a soc.
zaøízením dle tehdejších stan-
dardù.

5. záøí veèer byla uspoøádána
slavnostní akademie s vys-
toupením cvièencù všech kate-
gorií, orchestr jednoty  zahrál a
pìvecký soubor zapìl. Následující
den byl uspoøádán lampionový
prùvod na vrch Šiberný, kde byla
pro pøipomenutí výroèí muèed-
nické smrti  Jana Husa  zapálena
hranice.

Poslední den (13.7.) byl
uspoøádán prùvod s hudbou a
slavnosti byly ukonèeny sokolsk-
ou veselicí v sále Grandhotelu.

Neuplynul ani mìsíc a v nové
sokolovnì byla uspoøádána pøed-
náška cestovatele a spisovatele E.
S. Vráze. Obsáhlá pøednáška
shrnovala poznatky z  30 letého
cestování po  Africe, Americe,
Asii, Austrálii a dalekých ostro-
vech a  byla doprovázena obrazy z
tìchto cest. Pøednášku navštívilo
pøes 600 obèanù, mezi nimi  byli i
spisovatelé  Ignát Herrmann, F. X.
Svoboda, V. H. Viednerová, Josef-
Haise Týnecký a další.

Pro slavnost otevøení sokolovny
Dr. J. V. Bohuslav složil báseò
Hnízdo sokolí. Poslední verše uza-
vírají vzpomínku na slavnìjší
sokolské doby.
Mocnìji zavlá teï prapor vám nad hlavou
kupøedu pùjdete se slokou jásavcù,
kde kynou velké vám úkoly:
po stopách Tyrše, v nichž odvaha zraje,
pro èást svých barev a rodného kraje

a  -  pro své hnízdo sokolí!

Tak se tedy slavilo  pøed pár
lety, všichni posoudili  a uznali
úèelnost stavby. Zøejmì nebylo
jednoduché sehnat finanèní
prostøedky na stavbu. Ale povedlo
se!

Sokol nemohl tyto prostory
podle své vùle dlouho využívat.
Po vstupu fašistických armád  a
ustavením Protektorátu Èechy a
Morava byl Sokol jako nežádoucí
organizace zakázána v celé repub-
lice.

Vlastní nemovitost a její
vybavení zaèala chátrat a pro-
gramové cíle se nemohly
uskuteènit.

P.S. V èlánku jsem chtìl
pøipomenout nìkterá fakta, na
která se možná zapomíná. Dnes se
Sokolu i podobným dalším organi-
zacím nedostávají prostøedky na
udržení stavu v potøebné kvalitì,
dokonce dochází k pomalému zne-
hodnocování. Všechny politické
strany volené v našem regionu
mají mezi svými prioritami péèi o
mládež, rozvoj sportovní a tìlový-
chovné èinnosti, podporu kul-
turním akcím a to vše má mezi
svými prioritami i sokolská jedno-
ta. Proè se tedy o to nezajímají
radní, zastupitelé, starosta, pod-
nikatelé, spoleèenská elita a stejnì
tak ostatní obèané mìsta? Jsem
dokonce pøesvìdèen o tom, že
vìtšina obyvatel neví o skuteèném
stavu tohoto stánku vùbec nic!!!
Zkusme se nad tím zamyslet a hle-
dat nìjaká východiska! Nebo
pùjdeme na pivko?                        

za TJ Sokol Øevnice
Miloš Drašnar

VZPOMÍNKA NA DVÌ SLAVNÉ CHVÍLE SOKOLA
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SOKOL ØEVNICE PATRONEM SOKOLA
HORNÍ LITVÍNOV

Chci se dnes zmínit o zajímavém
období života øevnických Sokolù pøed
2. svìtovou válkou. Jde o jejich vzta-
hy k menšinové èeské sokolské jedno-
tì v Horním Litvínovì ve tøicátých
letech minulého století.

V Øevnicích vznikl Sokol v roce
1894. I pøes tìžké zaèátky poèet èlenù
Sokola vzrùstal - v roce 1902 jich
bylo již 84. Øevniètí Sokolové si
v rámci Sokolské župy Jungmannovy
brzo získali pevné postavení, které
vedlo k postupnému založení pobo-
èek v Hlásné Tøebani (1910), ve Svi-
naøích  (1920) a v Bìlèi (1921).
V pozdìjších letech se tyto poboèky
osamostatnily.

Pozoruhodnou kapitolou v životì
øevnických Sokolù je jejich spolupráce s èeskou menšinovou sokolskou
jednotou v Horním Litvínovì. Mìsto Horní Litvínov (dnes jen Litvínov)
leží v Krušných horách severnì od Mostu v oblasti bývalých Sudet. Až
do druhé svìtové války zde byla výrazná pøevaha obyvatel nìmecké
národnosti. Poèet tamních Èechù se udával jen ve stovkách osob. To
vedlo k tomu, že se Èeši v Litvínovì vzájemnì stýkali a organizovali ve
spolcích. Jedním z nich byl Sokol. Èeská sokolská jednota nemìla od
svého mìsta žádnou podporu, vedení mìsta bylo ryze nìmecké a její
èinnost byla závislá na dobrovolných pøíspìvcích a akcích. Nepodaøilo
se mi zjistit, z jakého dùvodu a za jakých okolností se litvínovská jed-
nota stala „chránìnkou“ øevnických Sokolù v dobì kolem roku 1930.
Øevniètí Sokolové opakovanì organizovali veøejná cvièení (akademie)
v Horním Litvínovì až do poèátku 2. svìtové války. Dokonce se finanè-
nì podíleli na výstavbì litvínovské sokolovny v roce 1937. Ta stojí
dodnes. Styky Sokolù vedly k vytvoøení takové vzájemné dùvìry, že lit-
vínovští v roce 1934 oficiálnì požádali obec øevnickou, aby ji smìli
uvést ve svých stanovách jako dìdice jmìní v tom pøípadì, „že by neby-
lo ani župy ani ústøedí“. Zøejmì to bylo z obavy z eventuelní pozdìjší
konfiskace majetku nìmeckým vedením mìsta. Øevnická mìstská rada
v èele se starostou Karlem Jandou této žádosti vyhovìla. Dopisy litví-
novských i øevnické radnice uvádím na obrázcích è. 2 a 3. Další vývoj
mi bohužel není znám.

Pro dokumentaci chci ještì ukázat tøi fotografie øevnických Sokolù z
té doby. Na první z nich, obr. è. 1, jsou dvì významné øevnické sokol-
ské osobnosti - stojící náèelník Sokola Miroslav Lisý a sedící vzdìlava-
tel Antonín Høebík (fotografie je z roku 1922), kteøí se spolu s øadou dal-
ších (viz obr. 5 z roku 1930) zasloužili o podporu èinnosti litvínovských
Sokolù. Na obr. è. 4 je skupina øevnických cvièenek na akademii v Lit-

vínovì v roce
1935. V první
øadì vpravo stojí
Anna Benešová,
provdaná Èerve-
ná, poslední
dosud žijící úèa-
stnice této akade-
mie (jak sama
potvrdila) a na
pravém okraji
druhé øady je
Marie Lisá, pro-
vdaná Vanìèko-
vá, sestra náèel-
níka Miroslava
Lisého.

Jsem pøesvìd-
èen, že tento
úsek øevnické
historie stojí za
pøipomenutí i
souèasné genera-
ci, a proto se o
nìm zmiòuji.

Kö
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ØEVNICKÁ
RARITA

Souèástí Výzkumu dìjin
èeského výtvarného umìní v pod-
mínkách vstupu do EU je také
práce Martina Mádla (AV ÈR,
Ústav dìjin umìní) Tøi výjimky z
pravidel barokní nástìnné malby.
Vedle Trogerovy malby v kapli
augustiniánské rezidence v rak-
ouském Heiligenkreuz - Gutten-
brunnu a výzdoby kostela
v Rajhradì je tøetí výjimkou kos-
tel sv. Moøice v Øevnicích. Na
klenbì tohoto køížovnického
kostela je vyobrazen (kolem roku
1752) v kontextu reprezentantù
církevních a svìtských rytíøských
øádù po boku císaøovny Marie
Terezie i francouzský král Ludvík
XV., aèkoliv tou dobou byly
malby prezentující Francii
užívány pouze negativnì - jednalo
se o nepøátele Habsburkù.

VS

KRÁTCE
* 17. listopadu se konal cykli-

stický závod Winter Trans Brdy.
Start závodu dlouhého 44 km byl
v Letech. 

* Èeské národní finále leg-
endárního trampského hudebního
festivalu Porta se v roce 2008
stìhuje z Jihlavy do Øevnic. „Po
pìtiletém pùsobení PORTY v
Jihlavì jsme se rozhodli zmìnit
prostøedí a èeské národní kolo
uspoøádat ve støedoèeském kraji,
v Lesním divadle v Øevnicích,“
øíká pøedsedkynì Obèanského
sdružení PORTA Anna Roytová.
Pokud jde o termín, i zde dojde ke
zmìnám. Národní kolo se „stìhu-
je“ z èervence do èervna a

Øevnice je budou hostit od pátku
27. do nedìle 29.èervna. „Již dnes
máme podporu mìstské rady v
Øevnicích a také hejtmana Støe-
doèeského kraje,“ dodává
Roytová. 

* V èasopisu „Fajn život“ z 13.
listopadu 2007 bylo zveøejnìno
vyprávìní, jak se Jiøina Sme-
jkalová z Øevnic stala drátenicí.

Z DOPISÙ

Proè jsem odstoupil
z rady

Do víru dìní
komunální poli-
tiky jsem šel s
pøedstavou, že
to hlavní, o co v
Øevnicích jde, je
podpoøit kroky,
které mìstu
prospìjí. Myslel jsem si, že pomo-
hu s realizací alespoò nìkterých
opatøení, jako jsou:

- Snížení nákladù na technické
služby
- Ukonèení provozu skládky Ekos
- Hledání úspor v rozpoètu mìsta
- Výstavba dìtského høištì
v Øevnicích
- Dùraznìjší kontrola kvality st
vebních prací pro mìsto

Po 10 mìsících práce v mìstské
radì jsem se ale rozhodl z této
funkce odstoupit. Proè? Nedaøilo
se mi pøesvìdèit radu o dùležitosti
vìcí a krokù, které jsem za
dùležité považoval.

Nepøesvìdèil jsem radu pøi
pøípravì podkladù pro rozhodnutí
o další existenci skládky.
Požadoval jsem, aby byla

pøipravena dùkladná studie vari-
ant ukonèení i pokraèování sklád-
ky se všemi dopady na mìsto. To
se však nestalo. Vìtšinou byly
pøedávány informace a èísla bez
vysvìtlení èi pouze s ústním
vysvìtlením. Nìkterá požadovaná
data nebyla pøedána vùbec.
K podkladùm, které k dokonalosti
mìly daleko, jsme dospìli až po
pùl roce. Zajímavé bylo i sle-
dovat, kdo po volbách mìnil názor
na pokraèování skládky.

Nepøesvìdèil jsem radu o potøe-
bì zmìny rozpoètu mìsta smìrem
k vìtší úspornosti a zefektivnìní
chodu mìsta. Návrhù úspor je
málo a èasto nejsou na správném
místì. Návrh rozpoètu na rok
2008 je toho dokladem.

Neuspìl jsem pøi pøesvìdèování
rady o nutnosti výstavby dìtského
høištì. V situaci, kdy témìø každá
obec v okolí má své dìtské høištì,
rada mìsta odmítla pro Øevnice
toto vybudovat. Pøidìlení
pozemku pro takové zaøízení
odsouhlasilo až zastupitelstvo. 

Nepøesvìdèil jsem radu, aby
mìsto postupovalo vùèi doda-
vatelùm tvrdì, samozøejmì v
mezích korektního jednání. A to
jako nìkdo, kdo platí za služby, a
proto nekompromisnì vyžaduje
plnìní všech podmínek.

Neuspìl jsem, když jsem
požadoval, aby rekonstrukce Nez-
abudické ulice po položení kanal-
izace byla skuteènì provedena do
pùvodního stavu. Nebyly
vyvozeny žádné dùsledky z toho,
že nebyla dodržena pùvodní
tloušt´ka asfaltu, ani z toho, že
povrch je velmi nerovný.

Navrhl jsem zmìnu rady, aby
v ní mìly své zastoupení i zas-
tupitelé dalších stran, to se však
nesetkalo s pochopením.
V situaci, kdy je tøeba dìlat i
nepopulární opatøení, je ochota
„opozice“ podílet se na takových
opatøeních jednoznaènì pozitivní.
Jsem pøesvìdèen, že pro mìsto by
bylo dobré, pokud by se ménì
hrálo na „my a oni“ a více se
spolupracovalo pøi øešení prob-
lémù spojených s fungováním
mìsta. 

Rád vložím energii a èas do
práce pro mìsto, abych pomohl,
pokud to jen bude možné. Rád se
budu podílet na práci tam, kde je
reálná vidina výsledku a reálná
možnost nìjaká zlepšení provést.

Martin Sudek, èlen
zastupitelstva, bývalý èlen rady 

Drobné ptactvo
pøikrmujme opatrnì
Tiskový mluvèí Státní veter-

inární správy Èeské republiky J.
Duben se zamýšlí nad tím, zda
krmit nebo nekrmit mìstské drob-
né ptactvo.

Uvažuje o tom, že mnozí útloc-
itní lidé chtìjí v nastávajících
mrazivých dnech usnadnit život
volnì žijícím živoèichùm. Nic
proti tomu. Pokud jde o drobné
pìvce, je správné je pøikrmovat.
Ale pozor, ne všechno jim
prospívá! V žádném pøípadì není
vhodné dávat ptákùm do krmítek
kuchyòské zbytky. Také jim
nepøedkládejme staré peèivo, pro-
tože to mùže zvlhnout a pak se v
nìm mohou množit plísnì; takové
krmivo zpùsobuje ptákùm
zdravotní problémy, které nìkdy
vedou až k jejich úhynu.

Drobným pìvcùm, kteøí v mìst-
ské aglomeraci nejvíce strádají,
prospìjí nejlépe sluneènicová
semena nebo rùzné semenné
smìsi ze specializovaných
obchodù.

Je také dobré uvážit, kam
umístit krmítka, aby se do nich
nemohly dostat koèky nebo hlo-
davci. Krmítka by mìla být malá a
se støíškou, aby z nich drobné
pìvce nevytlaèovali vìtší ptáci,
napøíklad holubi. Ti si dovedou
potravu nalézt sami; zalétnou si
pro ni kamkoliv, nejsou vázáni
pouze na malé teritorium.

Drobné ptactvo je tedy žádoucí
v zimì pøikrmovat, ale
s rozmyslem. šk

NOVÝ JÍZDNÍ ØÁD

19. listopadu pøedstavily Èeské
dráhy nový jízdní øád. Je z nìj
patrné, že v pøíštím roce bude i
nadále pokraèovat nákup nových
vlakù pro pøímìstskou dopravu.
Od 9. prosince bude nasazeno v
Praze a okolí 25 patrových pøí-
mìstských jednotek CityElefant.
Na naší trati se s jednotkami City-
Elefant budeme setkávat pøevážnì
o víkendu. V jízdním øádu je
zachován takt vyzkoušený již v
letošním roce - tj. odjezd z hlavní-
ho nádraží ve 26. a 56. minutì ve
špièkách se zrychlenými vlaky do
Øevnic ze Smíchova. Podobu jízd-
ního øádu výraznì ovlivòuje roz-
sáhlá stavební èinnost na hlavním
nádraží a rekonstrukce Vinohrad-
ského tunelu. Od 5. kvìtna do 28.
èervna bude zcela vylouèen pro-
voz Praha hlavní nádraží – Praha-
Smíchov. (pokraèování na s. 18)Pøedvánoèní aktivity jsou v plném proudu.
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TØÍDÌNÍ ODPADU

Tøídìní papíru
Pro sbìr papíru jsou instalovány kontejnery, jejichž barva je vìtšinou

modrá. Do kontejneru na papír patøí noviny, èasopisy, papírové obaly,
lepenka, karton, katalogy, sešity, knihy, kanceláøský papír. Papírové
krabice je tøeba sešlápnout.

Do kontejneru se nesmí odkládat papír zneèistìný potravinami,
použité pleny, obvazy, hygienické potøeby, voskovaný papír, kopíráky,
dehtový papír. V kontejnerech musí vždy skonèit pouze papír èistý, nikdy
ne mokrý, mastný  nebo od bláta.

Kontejnery na papír se vyvážejí týdnì ve støedu. Hmotnost papíru
v kontejneru o obsahu 1100 litrù je cca 70 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 kontejner
Papír PAP 22 Modrý k.
Vlnitá lepenka PAP 20 Modrý k.
Hladká lepenka PAP 21 Modrý k.
Tyto znaèky jsou též na nálepce na kontejneru.

V našem mìstì se papír tøídí vìtšinou do modrých kontejnerù o obje-
mu 1100 litrù a 2500 litrù. Nádob na papír je ve mìstì celkem 13 ks.

Kontejnery jsou umístìny za OD Jednota - ul. Mníšecká, u
nádraží ÈD, ul. Rovinská - u kempu, ul. Moøinská - pískovna, ul. B.
Nìmcové - pod jídelnou.

Tøídìní nápojových kartónù
Nápojové kartóny (krabice na nápoje) patøí mezi velmi populární

obaly. Jsou tvoøeny dvìma, nebo tøemi druhy materiálù, pøièemž hlavní
souèástí je vysoce kvalitní papír, pøes 70% hmotnosti obalu. Tøídit nápo-
jový karton je velmi snadné, prázdný nápojový karton staèí jen vyplách-
nout malým množstvím vody, sešlápnout a pak jen pøedat do nádob
oznaèených  oranžovou samolepkou. 

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
Nápoj karton C/PAP 8 1 a  84 kombinovaný

obal, kde pøevládá papír
Oranžový k. 

Tyto znaèky jsou též na nálepce na kontejneru.
V našem mìstì se karton tøídí do kontejnerù o objemu 240 litrù.

Kontejnerù jsou ve mìstì celkem 4 ks.. Kontejnery jsou umístìny za
OD Jednota - ul. mníšecká, U Prodejny Nosek - ul. Komenského.

Tøídìní kovù
Tøídìní kovù má u nás dlouholetou tradici. Jedná se o surovinu nato-

lik zajímavou, že se jí mnoho firem intenzivnì vìnuje a kovové odpady
od obèanù vykupují. Proto se v drtivé vìtšinì pøípadu kovy nesbírají v
obcích do nádob. V našem mìstì se kovy mohou odevzdávat do
výkupny v ul. Pod Lipami, Øevnice. Kovy lze též odevzdat i pøi
pravidelném mobilním sbìru.

Tøídìní nebezpeèného odpadu
Do nebezpeèného odpadu patøí nádoby od barev, chemikálií, rozbité

záøivky, výbojky, pneumatiky, rozebrané televizory nebo lednice,
baterie, atd. V našem mìstì probíhá 2 x roènì svoz nebezpeèného
odpadu, vždy na nám. Krále Jiøího z Podìbrad, termín je vždy vyh-
lášen rozhlasem a na internetových stránkách mìsta.

Jana Ryšavá, TS mìsta
(pokraèování pøíštì)

POVINNÁ VÝMÌNA
OBÈANSKÝCH PRÙKAZÙ
Naøízením vlády è. 612/2004 Sb. ze dne 16. listopadu 2004 byly

stanoveny lhùty pro výmìnu obèanských prùkazù bez strojovì èitelných
údajù podle § 24 odst. 2 zákona è. 328/1999 Sb., o obèanských
prùkazech, ve znìní zákona è. 53/2004 Sb. takto:

Státní obèané ÈR jsou povinni provést výmìnu obèanských prùkazù
bez strojovì èit. údajù: vydaných do 31. prosince 1994 za obèanské
prùkazy se strojovì èitelnými údaji nejpozdìji do 31. prosince 2005;
(žádost o vydání obèanského prùkazu obèan pøedloží nejpozdìji do 30.
listopadu 2005), vydaných do 31. prosince 1996 za obèanské prùkazy se
strojovì èitelnými údaji nejpozdìji do 31. prosince 2006 (žádost o
vydání obèanského prùkazu obèan pøedloží nejpozdìji do 30. listopadu
2006).

Aktuálnì probíhá povinná výmìna OP vydaných do 31. prosince
1998 za obèanské prùkazy se strojovì èitelnými údaji nejpozdìji do
31. prosince 2007; žádost o vydání obèanského prùkazu obèan pøed-
loží nejpozdìji do 30. listopadu 2007. 

Poslední povinná výmìna se bude týkat prùkazù vydaných do 31.
prosince 2003 za obèanské prùkazy se strojovì èitelnými údaji
nejpozdìji do 31. prosince 2008; žádost o vydání obèanského prùkazu
obèan pøedloží nejpozdìji do 30. listopadu 2008.

Nesplnìním výše uvedené povinnosti se obèan dopouští  pøestupku na
úseku obèanských prùkazù.

Povinnost provést výmìnu obèanského prùkazu se nevztahuje
pouze na obèany narozené pøed 1. lednem 1936, kteøí mají obèan-
ský prùkaz vydaný  na dobu neomezenou.  

Se žádostí se mùžete obrátit  na obecní úøad obce s rozšíøenou pùsob-
ností pøíslušný podle místa vašeho trvalého pobytu nebo na kterýkoliv
matrièní úøad.

MÚ
(pøevzato ze stránek www.revnice.cz)
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LISTOPAD VE ZNAMENÍ
HUDBY

Nezvykle mnoho hudebních zážitkù èekalo na øevnické obèany
v uplynulém mìsíci. Mìstské kulturní støedisko se zapojilo do mez-
inárodního festivalu akustické hudby „Kytara napøíè žánry“, v rámci
kterého vystoupil 22. listopadu v sále Zámeèku belgický kytarista
Jacques Stotzem. V pøestávkách bìhem svého koncertu vyprávìl témìø
ètyøem desítkám posluchaèù o svých zážitcích, které ho inspirují ke
skládání skladeb na pomezí jazzu a blues. Jacques Stotzem je jedním
z  významných svìtových finger-stylových kytaristù a za své umìní si
vysloužil bouølivý potlesk øevnického publika, pro které musel pøidat
navíc tøi skladby.

O den pozdìji se konal komorní koncert žákù Konzervatoøe Jana
Deyla pro zrakovì postižené. Mezi úèinkujícími studenty maturitního
roèníku byla i Eliška Èermáková z Øevnic (na snímku druhá zprava).

V sobotu 24. listopadu se konala
v rámci 23. roèníku Podblanického
hudebního podzimu v kostele sv.
Mauritia koncert Komorního smyè-
cového orchestru Quattro Corde pod
vedením dirigenta Jiøího Kubíka.
Orchestr Quattro Corde není
v Øevnicích žádným nováèkem a je
všeobecnì známo, že èlenem
orchestru je i øevnický starosta. Na

prvním snímku je paní Káchová, bez jejíž obìtavosti by se koncerty v
kostele nemohly také konat, na druhém dirigent Jiøí Kubík se sólistou na
trubku a orchestrem Quattro Corde v pozadí pøi závìreèné dìkovaèce.

thr, foto VS a thr

Z OKOLÍ
* Až do 27. 1. 2008 trvá v Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy výs-

tava nazvaná Stáøí je jejich pøedností. Je uspoøádána výhradnì z darù
muzeu uskuteènìných v roce 2006. Další výstava konèí 25. 11. 2007.
Koná se ke stému výroèí narození tamìjšího uèitele a malíøe pod
názvem Jílovsko oèima Vojtìcha Touše. Nejlákavìjší je zøejmì výstava
vìnovaná historii a souèasnosti nejznámìjší èeské hraèky - nestárnoucí
stavebnice Merkur. Výstava potrvá do 30. 3. 2008 a je pøístupná stejnì
jako ostatní dennì mimo pondìlí od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin.   VS

14

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.
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NOVÌ OTEVÍRAJÍCÍ RESTAURACE
V ÈERNOŠICÍCH PØIJME

KUCHAØE
A OBSLUHUJÍCÍ PERSONÁL.
INFORMACE NA TELEFONU: 

777 657 903

Upozoròujeme inzerenty, že
uzávìrka inzerce v Ruchu
pro každé následující èíslo
je vždy 15. den v mìsíci.

PØÍKLAD: CHCI-LI INZEROVAT V ÚNORU,
MUSÍM INZERCI OBJEDNAT NEJPOZDÌJI 15. LEDNA.
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HÁZENÁ
Tøíbodové dvoukolo

na závìr
Mrazivý víkend 20.-21. øíjna

strávili naši druholigoví borci na
Rokycansku. V sobotu hráli na
høišti navrátilce do II. ligy ze
západoèeského oblastního pøeboru
Sokola Osek u Rokycan a v nedì-
li na písku Všenic, které tøi roky
hrály nejvyšší soutìž.

V obou zápasech proti starono-
vým týmùm druholigové soutìže
se nám dlouho rozkoukával útok,
proti Oseku to chvilku trvalo i
obranì, ale vše se v dobré obrátilo.

SOKOL OSEK U ROKYCAN
- NH ØEVNICE  18:18 (10:6)

Sestava a branky našich: Zele-
ný, Jandus- Leinweber, Kokeš,
Hartmann P., Parkán- Zavadil 8,
Smetana 7, Hartmann J. 2, Sviták
1, Dlouhý.  Osek se do naší obra-
ny zakousl bez skrupulí, obrana
domácích pøekvapila náš útok
vysunutou obranou a rázem jsme
prohrávali 8:2! To bylo zhruba ve
dvacáté minutì. Pak jsme se okle-
pali, byli trpìlivìjší v útoku a
pozornìjší v obranì i brance a do
pøestávky jsme korigovali na 6:10.
Po pìtiminutové pauze jsme se do
oseckých  obuli zase my a otoèili
jsme disciplinovanou hrou na
13:12. V tu chvíli byla celá laviè-
ka Oseka na nohou a nechápavì
povykovala na své hráèe a hlavnì
na rozhodèího. Za stavu 14:13 pro
nás jsme dvakrát ztratili chybnou
pøihrávkou a oseètí ranaøi pøetoèi-
li skóre na 15:14. Jednobrankový
náskok si domácí drželi až do
stavu 18:17, kdy minutu pøed kon-
cem rozehrávali v naší tøetinì
trestný hod. Aby neztratili balon,
pøišel jim za pùlku pomoci i bran-
káø. Vystresovaný rozehrávající
útoèník mu nezapomnìl nahrát,

ale na to èíhal náš Ondra Smetana
a špatnou rozehrávku na poslední-
ho zachytil a pøed faulujícím bran-
káøem posunul míè na brejk
Tomáše Svitáka. Ten donesl bodo-
vanou branku do sítì. Na to jsme
si vyžádali time-out, bìhem které-
ho trenér Zuska urèil jasnou takti-
ku: „Nesmí projít!!!“.

Druhý den na nás èekaly Všeni-
ce a jejich støelci. Na zaèátek 6:2 a
zaèal stíhací závod našich útoèní-
kù, kteøí se zase dlouho rovnali s
vysunutou obranou domácích. Do
poloèasu se povedlo náskok
domácích smazat a ve druhém
poloèase už to byl koncert naší
obrany se sólistou Milanem Zele-
ným v brance. Útok trpìlivì pøidal
potøebné branky a bylo hotovo.

TJ VŠENICE - NH
ØEVNICE  13:15 (10:9)

Sestava a branky našich: Zele-
ný, Jandus- Leinweber, Kokeš,
Hartmann P., Parkán- Zavadil 6,
Erhart 4, Smetana 3, Hartmann J.
2, Sviták, Dlouhý. 

Pøezimujeme tedy na krásném
druhém místì a to jen díky skóre.
Navíc jsme jediný tým bez poráž-
ky, ale zato rekordmani v poètu
jednobodových ziskù. V souvis-
losti s poètem remíz v naší skupi-
nì II. ligy se nabízí srovnání se
skupinou východní, kde se na
remízy prostì nehraje.

FZ

FOTBAL
Øevnice A - Voznice 3:0
Branky: Kalivoda 2, Bezpalec

Davle B - Øevnice B 0:7
Branky: Tlášek 3, Sklenáø 2,

Pittauer, Viterna

Rakovník - Øevnice A 3:0
První prohra po deseti vítìzných

utkáních a dvou remízách.

Øevnice B - Všenory B 2:0
Branky: Koštialik, Sklenáø

Øevnice A - Nelahozeves  4:1

Øevnice B - Všenory B 2:2
Branky: Sklenáø, Pitauer

Kytín B - Øevnice B 1:5
Branky: Sklenáø 2, Chaloupka,

Viterna a Pitauer

Øevnice B - Klínec 4:1
Branky: Pitauer 2, Chaloupka,

Tlášek

Tuchlovice - Øevnice A 2:5
Pøevahu na desátým týmem

tabulky prokázali naši borci již v
první èásti utkání, kdy vedli 1:3.

Tabulky po podzimní
èásti soutìže

I. A tøída, skupina A
Tým  V R  P skóre PB  
1.  Slavoj Øevnice  12  2  1  37:15 38
2. Slovan Velvary  10  1  4  43:27 31  
3.  FK Neratovice   8   5  2  35:12  29  
4.  Nelahozeves      8   3  4  32:18  27  
5.  Velká Dobrá      7   4  4  32:24  25  
6.  Hradištko          7   4  4  25:21  25  
7.  Milín 7  3  5  32:17   24  
8.  SK Lhota          6  5  4  24:20  23  
9.  Rakovník           6  4  5  31:26   22  

10. Tuchlovice         6  3  6  40:29   21  
11.  SK Hvozdnice   5  3  7  17:22   18  
12.  SK Nový Knín   5  3  7  19:27   18  
13.  SK Hoøovice     4  1  10 32:50 13  
14.   SK Slaný          2  3  10 19:37   9  
15.  FK  Zdice          2  3  10 13:40   9  
16.  Sokol Mìchenice1  1  1  13 14:60   4 

IV. tøída, skupina B
Tým  V R  P skóre PB  
1. Sokol Vonoklasy B    10  4  0  44:22 34
2. SK Hvozdnice B       10  2  2  52:21 32  

3. Všenorský S.K. B      9  3   2  43:23  30  
4. Klinec    8  3  3   45:24  27  
5. Slavoj Øevnice B       7  1  6  36:31   22  
6. Sokol Mìchenice B    6  3  5  28:31   21  
7. Mníšek p.Brdy B       6  2  6  39:26   20  
8. Sokol Èisovice B    6  2  6  31:34   20  
9. SK Èernošice B        4  4  6  28:29   16  
10. Dobøichovice B     3  5  6  26:36   14  
11.  SK Kazín B         4  2  8  31:42   14  
12. SK Sokol Kytín     3  2  9  19:31   11
13. Slavoj Davle B  3  1  10 17:46  10  
14. AFK Horomìøice B 2  0  12 15:58   6 

ŠTF

NOVÝ JÍZDNÍ ØÁD
VLAKÙ

(Dokonèení ze str. 12)

Uvnitø èísla pøinášíme nový
jízdní øád na trati è. 171
Praha - Beroun, který vstoupí
v platnost 9. prosince 2007. 

V cestování nás èeká nìkolik
zmìn, na které si vás dovolujeme
upozornit. Hned druhý ranní vlak
odjíždìjící z Prahy - hl. nádraží
jede o tøi minuty pozdìji (4:24).
Další vlak (5:04) odjíždí v pracov-
ních dnech  ze Smíchovského
nádraží (dosud z Hlavního
nádraží). Pøidán byl zrychlený
vlak do Øevnic z Prahy - Smícho-
va (7:15). První odpolední zrych-
lený vlak jede pouze ze Smíchova
(15:14) a další každou hodinu
vždy ve 14. a 54. minutu (dosud
13.) až do 18 hod. Všechny
nezrychlené vlaky novì zastavují
v Praze - Velké Chuchli, kde byl
zaznamenán v uplynulém roce
mírný nárùst zájmu cestujících.      

V opaèném smìru byl pøidán
zrychlený vlak z Øevnic v 6:25,
víkendový vlak z Berouna, který
v Øevnicích staví v 6:37, vlak
odjíždìjící z Øevnic v 6:50 konèí
na Smíchovském nádraží. Novì je
upraven spoj 9971, který odjíždí
z Øevnic na Smíchov v 7:50 a
staví ve všech zastávkách
s výjimkou Velké Chuchle. Zrušen
byl víkendový spoj s odjezdem
11:35 a naopak zaveden zrychlený
spoj s odjezdem v 18:45 (konèí na
Smíchovì) a 20:40 (konèí na hl.
nádraží), dále zast. vlak s odjez-
dem v prac. dnech v 19:35 hod.

Informace o tarifech zveøejníme
v pøíštím èísle.

thr  

Pøíjemné prožití vánoèních svátkù a mnoho úspìchù v novém roce 2008
pøeje všem ètenáøùm redakèní rada Ruchu.




